
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

MAGDA RHAYANNY ASSUNÇÃO FERREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

TRIAGEM ANTIFÚNGICA DE EXTRATOS OBTIDOS DE ESPÉCIES VEGETAIS 

DO NORDESTE BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2012



MAGDA RHAYANNY ASSUNÇÃO FERREIRA 

 

 

 

 

 

TRIAGEM ANTIFÚNGICA DE EXTRATOS OBTIDOS DE ESPÉCIES VEGETAIS 

DO NORDESTE BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-graduação em Ciências 

Farmacêuticas da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, como parte dos 

requisitos para a obtenção do título de Mestre 

em Ciências Farmacêuticas, Área de 

Concentração Tecnologia Farmacêutica. 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Alberto Lira Soares 

Co-orientadora: Prof. Dra. Silvana Maria Zucolotto Langassner 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGAÇÃO NA FONTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F383 

              Ferreira, Magda Rhayanny Assunção. 

                  Triagem antifúngica de extratos obtidos de espécies vegetais do 

Nordeste Brasileiro / Magda Rhayanny Assunção Ferreira.– Natal, 

2012. 

 
                       190f. 

 
                       Orientador: Prof. Dr. Luiz Alberto Lira Soares. 

                       Coorientadora: Profª. Drª. Silvana M. Zucolotto Langassner                  

      Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Farmacêuticas. Centro de Ciências da Saúde. Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 

 

1. Antifúngicos – Dissertação. 2. Produtos naturais – Dissertação. 3. 
Extratos vegetais – Dissertação. 4. Biofilme bacteriano – dissertação I. 

Soares, Luiz Alberto Lira.  II. Langassner, Silvana Maria Zucolotto. III. 

Título. 
RN-UF/BS-CCS                                              CDU: 582.288(813/812)(043.3) 



MAGDA RHAYANNY ASSUNÇÃO FERREIRA 

 

 

 

 

TRIAGEM ANTIFÚNGICA DE EXTRATOS OBTIDOS DE ESPÉCIES VEGETAIS 

DO NORDESTE BRASILEIRO 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-graduação em Ciências 

Farmacêuticas da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, como parte dos requisitos 

para a obtenção do título de Mestre em 

Ciências Farmacêuticas, Área de Tecnologia 

Farmacêutica. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Alberto Lira Soares 

Presidente 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Guilherme Maranhão Chaves (UFRN) 

Membro Interno 

 

__________________________________________ 

Profa. Dra. Tânia Fraga Barros (UFBA) 

Membro Externo 

 

 

 

Aprovada em __ de Fevereiro de 2012. 

 

 

 

 

NATAL 

2012



Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aqueles que fizeram parte de sua construção e realização, e aqueles 

que sempre acreditaram no meu potencial. Vocês fizeram de mim uma pessoa melhor 

pessoal e profissionalmente.



Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimentos



 

Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

Agradeço... 

 

A Deus por sempre estar presente em minha vida, principalmente nos momentos difíceis, 

mostrando que sempre existe algo bom em meio aos caminhos tortuosos pelos quais 

passamos. 

 

A minha família: aos meus pais, Raine Ferreira da Costa, em especial minha mãe, Maria Rosinete 

Assunção Ferreira, por sempre me apoiar de maneira incondicional. A minha irmã, Marjoa 

Rhayza Assunção Ferreira, por torcer pela minha vitória. A meu primo e afilhado, Lucas Emanuel 

Assunção de Souza, que mesmo sem entender também me incentivou. Sem o apoio de vocês eu 

não teria alcançado tanto. 

 

Ao meu orientador, Luiz Alberto Lira Soares, pela confiança durante todos esses anos de 

trabalho, por ter acreditado em mim quando muitos me julgaram; pelos ensinamentos e por 

me proporcionar crescimento pessoal e profissional. Você me ensinou que é possível fazer 

pesquisa em um espaço limitado e com materiais escassos. Você é um exemplo de pessoa que 

mostra o gosto pelo que faz. Minha admiração e meu Muito Obrigada. 

 

Aos meus verdadeiros amigos, aqueles que acompanharam o trajeto realizado até aqui e que 

estiveram sempre comigo, principalmente nos momentos de dificuldades. Em especial a 

Rosilene Rodrigues Santiago, que me ajudou a realizar parte desse trabalho. 

 

Ao meu namorado, que sempre me apóia em todas as decisões, mesmo que para isso a gente 

precise ficar longe por muito tempo. Sem você tudo seria mais difícil. 

 

A Professora Terezinha Inez Estivalet Svidzinsk, por me ensinar a entender um pouco a 

Micologia; por ter me acolhido, durante minha estadia em Maringá, obrigada pelo carinho e 

apoio. E também ao Sr. Antônio Svidzinsk, por fazer eu me sentir em casa. Não esqueço a 

dança dos famosos. 

 

As meninas da Micologia – UEM: Mariazinha, Janine, Patrícia, Kátia, Lu, Cris, Dri. Por me 

acolherem. Sintam-se agradecidos também todos os demais que convivi durante os meses em 

que passei lá. Sinto falta de vocês. 



 

Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

Ao Professor João Carlos Palazzo de Melo, por me receber e disponibilizar a estrutura do seu 

laboratório na UEM e me ensinar fitoquímica. 

 

Ao pessoal do Laboratório de Farmacognosia – UEM: Fernanda, Traudi, Renata, Vanessa, Maísa. 

Obrigada pelos momentos de alegria no laboratório. Ao técnico Admir, por sempre estar 

dispostos ajudar. 

 

A minha co-orientadora Silvana Maria Zucolotto Langassner, a quem retribuo respeito; pela 

orientação e paciência, apesar do nosso pouco convívio. 

 

Ao Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas (UFRN), que através do PROCAD – 

NF/2008 me proporcionou a oportunidade de vivenciar um mestrado sanduíche. 

 

Ao Laboratório de Sistemas Dispersos (UFRN), por disponibilizar equipamentos necessários 

durante esse trabalho. 

 



 

Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Não existe triunfo sem perda, não há 

vitória sem sofrimento, não há liberdade 

sem sacrifício." 

(O Senhor dos Anéis) 



 

Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

RESUMO 

 

O aumento na incidência de infecções por fungos, devido à resistência às drogas ou ao 

número de pacientes com alterações imunológicas, tais como SIDA, quimioterapia ou 

transplante de órgãos; tem feito a investigação de novas drogas antifúngicas necessária. As 

espécies vegetais da região Nordeste do Brasil podem se tornar uma importante fonte de 

moléculas naturais inovadoras. Para avaliar a atividade antifúngica de 10 plantas medicinais 

da região Nordeste do Brasil, tradicionalmente usadas como antimicrobianas, 30 extratos 

brutos (EB) foram submetidos à teste in vitro contra quatro cepas padrão ATCC de Candida 

spp. Extratos das folhas de E. uniflora, cascas do caule de L. ferrea, e folhas de P. guajava 

mostraram atividade significativa contra as leveduras avaliadas, com valores MIC entre 15,62 

e 62,5 µg/mL. E. uniflora também mostrou propriedade fungicida contra todas as leveduras, 

principalmente contra C. dubliniensis. O EB de E. uniflora apresentou intervalo de valores 

CIM  entre 1,95-1000 µg/mL, e menores valores de MIC50 e MIC90 foram observados contra 

C. não albicans. Devido ao melhor desempenho, o EB de E. uniflora foi eleito para realização 

do fracionamento biomonitorado. Assim, foi possível obter frações enriquecidas, as quais 

apresentaram boa capacidade inibitória, na faixa entre 0,48 a 500 µg/mL, frente às cepas 

ATCC de Candida spp. Também foi possível realizar experimentos para verificar a produção 

de biofilme de duas cepas de C. dubliniensis e ação dos extratos e frações sobre o mesmo. 

Com isso, observou-se um comportamento diferente entre a levedura ATCC e o isolado 

clínico. Além disso, extrato bruto, frações e subfrações de E. uniflora inibiram as células 

planctônicas impedindo de se agragarem ao biofilme. A caracterização química preliminar das 

frações obtidas revelou a presença de polifenóis (principalmente, flavonóides e taninos). Por 

fim, os resultados permitiram afirmar que entre as espécies vegetais estudadas, E. uniflora 

apresentou comportamento bastante promissor no que diz respeito a ação antifúngica, sendo 

necessário a continuação do estudo de purificação e elucidação estrutural dos compostos 

presentes, a fim de verificar se a ação antifúngica encontrada poderá ser atribuída a um 

composto específico ou depende de algum mecanismo sinérgico da mistura de polifenóis. 

 

Palavras chave: Antifúngicos. Produtos naturais. Extratos egetais. Biofilme bacteriano.  
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ABSTRACT 

 

The increase in the incidence of fungal infections due to the drug-resistance or to the number 

of patients with immune alterations such as AIDS, chemotherapy or organ transplantation, has 

done the research necesseray for new antifungal drugs. The species from Northeastern Brazil 

may become an important source of innovative natural molecules. To evaluate the antifungal 

activity of 10 medicinal plants from Northeastern Brazil, traditionally used as antimicrobial 

agents, 30 crude extracts (CE) were tested in vitro against four standard species of Candida 

spp. The CE most promising of these plants were evaluated against yeasts of the oral cavity of 

kidney transplant patients and through a bioassay-guided fractionation. The extracts form 

leaves of E. uniflora, the stem bark of L. ferrea and leaves of P. guajava showed significant 

activity against all yeasts evaluated, with MIC values between 15.62 and 62.5 µg/mL. E. 

uniflora also showed fungicidal properties against all yeasts, especially against Candida 

dubliniensis. In patients with immune systems compromised, such as transplanted, oral 

candidiasis manifests mainly due to immunosuppressive therapy, and resistance to 

conventional antifungals. The CE of E. uniflora presented range of MIC values between 1.95 

to 1000 µg/mL, and lower MIC50 and MIC90 values were observed against C. non-albicans. 

Due the better results, the CE of E. uniflora was elected to performe the bioassay-guided 

fractionation. Thus it was possible to obtain enriched fractions, which showed good inhibitory 

ability against ATCC strains of Candida spp. It was also possible to perform experiments to 

verify the production of biofilm in two strains of C. dubliniensis and action of extracts and 

fractions on the same. With this, we observed a behavior between the yeast ATCC and 

clinical isolate. In addition, CE, fractions and subfractions of E. uniflora inhibit planktonic 

cells to preventing the growth of biofilm. The preliminary chemical characterization of the 

fractions obtained revealed the presence of polyphenols (especially flavonoids and tannins). 

Finally, the results suggests that among the plant species studied, E. uniflora showed a pattern 

very promising as regards the antifungal, requiring further study of purification and structural 

elucidation of compounds in order to verify that the antifungal effect found can be attributed 

to a specific compound or some mechanism depends on synergistic the mixture of 

polyphenols. 

 
Key words: Antifungals. Natural products. Plant Extracts. Bacterial Biofilm. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As infecções fúngicas ou micoses abrangem algumas das doenças humanas mais 

comuns, que vão desde micoses superficiais até infecções mais graves e debilitantes (HAY, 

2006). Os fungos do gênero Candida compõem parte da microbiota da pele, apêndices 

cutâneos, e, mucosas dos tratos digestivo e geniturinário dos seres humanos (GÁLVAN; 

MARISCAL, 2006).  

O aumento do número de infecções fúngicas tem criado uma necessidade por novos 

agentes antifúngicos, pois vários dos medicamentos disponíveis apresentam limitações tais 

como espectro de ação e toxicidade (ARAÚJO et al., 2005). Neste contexto, produtos de 

origem vegetal atuam como uma importante e promissora fonte para a descoberta de novos 

agentes antifúngicos (ISHIDA et al., 2006). 

O emprego de espécies vegetais na terapêutica acompanha a história da humanidade e, 

desde 1978, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem expressado a sua posição a respeito 

da necessidade de valorização da utilização de plantas medicinais no âmbito sanitário (OMS, 

1978), estimando que entre 65-80% da população mundial utiliza de algum modo plantas para 

suprir as necessidades de assistência médica primária (OMS, 2002). No Brasil, a política para 

o uso de plantas medicinais no serviço público só foi estabelecida em 2006 (BRASIL, 2006a; 

PELISSARI, 2008). 

Além do uso popular de plantas medicinais, as espécies vegetais também vigoram 

como uma das principais fontes de agentes terapêuticos inovadores para diversas condições, 

incluindo as doenças infecciosas (COS et al., 2006). Na história mais recente, o uso das 

plantas envolveu o isolamento de compostos ativos, fato este desencadeado pelo isolamento 

da morfina da Papaver somniferum, e posteriormente da codeína, digoxina, quinina e outros 

fármacos usados até hoje na prática médica. Esta grande diversidade de estruturas químicas 

presente em plantas corresponde aos metabólitos secundários, os quais estão envolvidos na 

relação do organismo com o meio ambiente, atuando, por exemplo, como substâncias 

sinalizadoras ou de defesa (DIXON, 2001; PIETERS; VLIENTINK, 2005). Dentre as 

diversas classes de metabólitos secundários vegetais, destacam-se os compostos polifenólicos, 

que despertam a atenção de inúmeros investigadores em virtude de sua reconhecida 

importância para fisiologia da planta, além da contribuição em sua morfologia e envolvimento 

no crescimento e reprodução, os compostos ainda oferecem resistência a patógenos e 

predadores. Ademais, os polifenóis apresentam diversas aplicações industriais, tais como a 

produção de tintas, papéis e cosméticos, no curtimento de couro e como aditivos na indústria de 
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alimentos (corantes naturais e conservantes). Considerando as propriedades biológicas, diferentes 

empregos são atribuídos a compostos polifenólicos como taninos e flavonóides, entre as quais 

destacam-se: antioxidante, antibióticos, agentes antidiarréicos, antiúlcerativo e anti-inflamatório; 

no tratamento de doenças como hipertensão, fragilidade vascular, alergias, hipercolesterolemia 

entre outras (KÜHNAU, 1976; SINGLETON, 1981; SAITO et al., 1998). 

Em regiões como o Nordeste brasileiro, que apresenta uma forte e tradicional cultura 

popular na utilização de plantas medicinais, o levantamento e identificação de espécies 

empregadas na medicinal popular tem aumentado sob o ponto de vista de suas propriedades 

farmacológicas e biológicas (OLIVEIRA, 2006; ALBUQUERQUE et al., 2007). A adoção de 

protocolos que empreguem a realização de ensaios fitoquímicos acompanhados por estudos 

biológicos tem o propósito de nortear a busca por novas moléculas que poderão servir como 

alternativa terapêutica aos produtos atualmente disponíveis ou como precursores de síntese de 

novos fármacos (ALBUQUERQUE et al., 2007; SILVA, et al., 2009). 

Portanto, este trabalho tem como propósito principal avaliar o potencial antifúngico de 

extratos vegetais de espécies que possuem importância terapêutica e econômica para região 

Nordeste do Brasil através de procedimentos extrativos biomonitorados, com o objetivo de 

identificar espécies vegetais que possam ser empregadas como fontes de novas moléculas 

antifúngicas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 CANDIDÍASE 

 

As leveduras podem ser consideradas fungos oportunistas responsáveis pela maior 

parte das infecções fúngicas no homem. Durante as últimas décadas, a incidência de infecções 

causadas por leveduras sofreu um grande aumento, especialmente em pacientes com o sistema 

imune comprometido, como no caso dos doentes com Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (SIDA), pacientes à espera de um transplante ou aqueles já transplantados 

(CHANG et al., 2003; KUHN et al., 2003). 

Os avanços da medicina permitem que indivíduos com doenças terminais e 

imunossupressoras sobrevivam à custa dos tratamentos aplicados. No entanto, muitos destes 

acabam chegando a óbito devido às infecções fúngicas de que são alvos, além de infecções 

bacterianas (SELITRENNIKOFF, 2001). 

Os fatores de risco que predispõem os doentes a estes tipos de infecções incluem o uso 

de antibióticos de largo espectro, tratamentos de quimioterapia, imunossupressão seguida de 

transplante de órgãos, procedimentos cirúrgicos resultantes de tratamentos hospitalares 

intensivos e prolongados, e, hemodiálise. As infecções por leveduras também tem sido 

associadas à utilização de dispositivos, como implantes, cateteres, próteses dentárias, lentes de 

contato, entre outros (CHANDRA et al., 2001; BRAJTBURG; BOLARD, 2003; YANG et al., 

2003). 

Os fungos do gênero Candida fazem parte da microbiota da pele, apêndices cutâneos, 

mucosas dos tratos digestivo e geniturinário dos seres humanos. A maioria das infecções 

causadas por leveduras desse gênero é de origem endógena, integrantes da microbiota do 

paciente (GÁLVAN; MARISCAL, 2006). Porém, em indivíduos com o sistema imunológico 

comprometido, as espécies de Candida podem se tornar patogênicas (CONSOLARO et al., 

2006). 

O espectro da candidíase é extenso, compreende desde manifestações simples como a 

colonização da mucosa bucal e vaginal, até a candidíase disseminada (DEVELOUX; 

BRETAGNE 2005).  

A capacidade de Candida spp. causar infecção está relacionada ao estado geral de 

saúde do hospedeiro ou à presença de fatores predisponentes, locais ou sistêmicos. Assim, a 

virulência de Candida spp. é determinada mais pelos fatores do hospedeiro do que por  fatores 

inerentes à própria levedura (SOYSA; ELLEPOLA; SAMARANAYAKE, 2004; 
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DEVELOUX; BRETAGNE 2005). Portanto, as alterações na mucosa bucal tanto podem 

culminar em candidíase, como pode se manifestar em decorrência do uso de antibióticos de 

amplo espectro (DEVELOUX; BRETAGNE 2005). 

O interesse nas espécies de Candida não albicans tem se tornado mais evidente devido 

ao aumento e a mudança na epidemiologia das candidíases (Quadro 1). Estas espécies se 

favorecem pelo aumento do número de pacientes imunossuprimidos e pelo uso de 

medicamentos antifúngicos de maneira indiscriminada, selecionando espécies como C. krusei 

e C. glabrata (WISPLINGHOFF et al., 2004; DEVELOUX; BRETAGNE 2005; SEGAL, 

2005). 

Entre os principais tipos de candidíase, a candidíase bucal é infecção mais comum no 

homem. Trata-se de uma infecção oportunista da cavidade bucal que tem início através da 

proliferação das leveduras comensais endógenas que habitam a cavidade bucal. Desde o 

nascimento, a cavidade bucal é colonizada por leveduras do gênero Candida, principalmente 

C. albicans. Geralmente esses fungos habitam a mucosa bucal como leveduras sapróbias, 

constituindo parte da microbiota normal. Porém, sob determinadas condições, podem assumir 

a forma patogênica invasiva filamentosa (hifas e pseudohifas), como em idosos, 

principalmente os que fazem uso de próteses e em pessoas imunossuprimidas (MENEZES et 

al., 2007). 

A espécie C. albicans é, frequentemente, a mais associada a este tipo de infecção, 

devido à maior capacidade de aderência às células epiteliais e outras superfícies, o que pode 

estar diretamente relacionado com sua maior patogenicidade, quando comparada às outras 

espécies. Entretanto, espécies como C. parapsilosis, C. krusei, C. glabrata, C. tropicalis 

também podem estar associadas, além de C. dubliniensis que tem sido encontrada em 

pacientes com SIDA (URIZAR, 2002). 

 

 



27 

 

Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

Quadro 1. Representação da epidemiologia das principais espécies de Candida. 

Espécie Frequência Habitat Manifestações Considerações 

C. albicans +++ Tubo digestivo 
Candidíase mucocutaneas, digestiva, 

urinária e candidemias 
- 

C. glabrata ++ 
Tubo digestivo e vias 

geniturinárias 

Vaginites, candidíase urinária, sistêmicas e 

candidemias 
Podem ser resistentes ao fuconazol 

C. parapsilosis ++ Pele 
Candidemias, infecções associadas a 

cateteres e endocardites 

Frequente causador de candidemia em 

recém nascidos 

C. tropicalis ++ Solo, vegetação e água 
Vaginites, candidemias e candidíase 

sistêmica 
- 

C. krusei ++ Laticínios e cervejas Vaginites e candidemias Resistência ao fluconazol 

C. gulliermondii + Laticínios Endocardites e candidose sistêmica - 

C. kefyr + Laticínios Candidíase sistêmica - 

C. lusitanea + 
Tubo digestivo de 

animais 
Candidemias e candidíase sistêmica 

Sensibilidade pequena e resistência à 

anfotericina B 

C. dubliniensis + - Candidíase bucal em pacientes com AIDS Podem ser resistentes ao fluconazol 

FONTE: Adaptado de: DEVELOUX; BRETAGNE 2005. 
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2.1.1 Espécies fúngicas 

 

a) Candida albicans 

 

C. albicans é, sem dúvida, a espécie mais frequentemente isolada de infecções 

superficiais e invasivas em diversos sítios anatômicos e como causa de candidíase em todo o 

mundo. Trata-se da espécie com maior conhecimento patogênico, devido à diversidade de 

fatores de virulência descobertos. Habitualmente se considera que a origem de C. albicans 

seja a microbiota do trato digestivo humano (organismo comensal), porém diversos casos têm 

sido relatados de forma horizontal. É uma espécie sensível a todas as drogas antifúngicas de 

uso sistêmico, e existem casos de resistência adquirida a azólicos em pacientes expostos 

prolongadamente a estes medicamentos; além disso, existem relatos de resistência a 

anfotericina B (COLOMBO; GUIMARÃES, 2003; MAGEE; MAGEE, 2005; TIRASCHI et 

al., 2007). 

 

b) Candida dubliniensis 

 

Esta espécie do gênero Candida foi identificada em 1995, e trata-se de uma levedura 

patogênica fenotípica, genética e filogeneticamente semelhante à C. albicans. Apesar da 

semelhança, C. albicans é mais patogênica. C. dubliniensis está geralmente associada à 

mucosa oral, em pacientes com infecções pelo HIV (Human Immunodeficiency Virus) e 

paciente diabéticos, embora seja identificada como comensal na cavidade oral de uma minoria 

de indivíduos saudáveis. C. dubliniensis é responsável por cerca de 2% das candidíases. A 

diferença entre a virulência das espécies de C. dubliniensis e C. albicans é alvo de estudos 

detalhados (modelos de estudos com animais); e, recentemente foi observado que C. 

dubliniensis tem a capacidade reduzida de produzir hifas, resultando assim em menores níveis 

de colonização e invasão tecidual. Esta espécie tem maior facilidade em desenvolver 

resistência a azólicos (COLOMBO; GUIMARÃES, 2003; McMANUS et al., 2008). 

 

c) Candida glabrata 

 

C. glabrata pode ser considerada uma espécie saprófita e não patogênica na 

microbiota normal de indivíduos sadios. Entretanto nas últimas décadas, devido ao uso de 

drogas imunossupressoras e com a SIDA, o aumento desta espécie como agente de infecções 
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em seres humanos, está descrito como o segundo ou terceiro patógeno em casos de 

candidíases, principalmente em ambientes hospitalares. Comparando-se a mortalidade entre 

outras espécies de Candida não albicans, a de C. glabrata é relativamente alta e, mesmo 

assim, esta espécie demonstra baixa virulência em modelos com animais. Além disso, pode 

ser patogênico na mucosa bucal, podendo promover infecção concomitante com C. albicans 

em paciente com câncer ou HIV-positivo (BARCHIEESI et al., 2005; LI et al., 2008). 

Isolados clínicos de C. glabrata apresentam menor sensibilidade ao fluconazol e também a 

anfotericina B (PEMÁN et al., 2004; RAY et al., 2007). 

 

d) Candida krusei 

 

Esta espécie tem sido reconhecida como um patógeno resistente a um amplo espectro 

de agentes antifúngicos, principalmente devido a sua resistência intrínseca ao fluconazol, e a 

baixa sensibilidade para anfotericina B e a 5-fluorocitosina. A multirresistência exibida por C. 

krusei trata-se de um problema para o tratamento de pacientes em geral, principalmente 

grupos imunocomprometidos. O voriconazol é usado em infecções por C. krusei, e o grupo de 

antifúngicos equinocandinas (caspofungina, anidulafungina e micafungina) têm demonstrado 

boa atividade in vitro. Porém, alguns autores têm relatado uma diminuição da sensibilidade 

para estes agentes antifúngicos (HAKKI et al., 2006; VOS et al., 2006; PFALLER et al., 

2008). 

 

e) Candida parapsilosis 

 

C. parapsilosis é um micro-organismo ubíquo comumente isolado do ambiente no 

solo, na água e nas plantas (LUPETTI et al., 2002). Trata-se de uma espécie emergente, sendo 

um importante patógeno nosocomial associado a cateteres, e estas infecções usualmente 

ocorrem em associação a procedimentos invasivos ou dispositivos protéticos. Esta espécie é 

mais frequente em infecções na corrente sanguínea, em pacientes transplantados, associadas a 

cateteres, em pacientes que recebem nutrição parenteral e prévia terapia antifúngica. A 

habilidade de produção de biofilmes está intimamente ligada à doença, e é morfologicamente 

diferente de C. albicans. Isolados clínicos desta espécie são sensíveis a anfotericina B e aos 

derivados azólicos (COLOMBO; GUIMARÃES, 2003; LAFFEY; BUTLER, 2005; 

KOCSUBÉ et al., 2007). 
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f) Candida tropicalis 

 

C. tropicalis (levedura diploide de reprodução assexuada) é a segunda ou terceira na 

causa de candidíase em adultos, principalmente em pacientes com linfoma, leucemia, 

complicações hematológicas, diabetes mellitus e câncer. Diferente de C. albicans, espécie que 

está associada à microbiota, C. tropicalis é associada à infecção. C. tropicalis é mais virulenta 

que C. albicans em pacientes com complicações hematológicas e infecções disseminadas, 

portanto, com uma alta taxa de mortalidade; já em pacientes com ou sem câncer, as infecções 

sistêmicas provocadas por C. tropicalis estão associadas a taxas mais altas de mortalidade e 

disseminação do que por infecções por C. parapsilosis. Além disso, é uma espécie 

frequentemente sensível a derivados poliênicos e azólicos, porém em geral é resistente a 5-

fluorocitosina (ZAUGG et al., 2001; ROILIDES et al., 2003; VANDEPUTTE et al., 2005). 

 

2.1.2 Formação de Biofilmes 

 

As infecções por leveduras têm sido associadas à utilização de dispositivos médicos 

tais como implantes, cateteres vasculares, próteses dentárias, lentes de contato, entre outros,o 

que resulta em uma variedade de manifestações de infecções causadas por espécies de 

Candida, associando-se com a formação de biofilme nestes locais (DOUGLAS 2002, 2003; 

KUMAMOTO 2002). Estes dispositivos geram superfícies necessárias para a formação de 

biofilme e, consequentemente, são as responsáveis por uma alta porcentagem de candidíase 

clínica (RAMAGE et al., 2006). 

Os biofilmes têm sido alvos de estudos ao longo dos tempos. Costerton e 

colaboradores (2002) definiram um biofilme como sendo uma comunidade séssil 

caracterizada por células que formam microcolônias e que estão irreversivelmente aderidas a 

um substrato, a uma interface, ou ainda umas às outras, embebidas numa matriz 

exopolimérica de substâncias extracelulares exibindo um fenótipo alterado no que diz respeito 

à taxa de crescimento e à transcrição genética. 

Os biofilmes representam o tipo de crescimento microbiano predominante na natureza 

e são cruciais no desenvolvimento de infecções, uma vez que servem de nicho aos agentes 

patogênicos e estão associados a altos níveis de resistência a agentes antimicrobianos (KUHN 

et al., 2003). 
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2.2 TERAPIA ANTIFÚNGICA 

 

2.2.1 Antifúngicos Convencionais 

 

Durante anos, o único antifúngico comercialmente disponível para infecções fúngicas 

do tipo invasivas foi a anfotericina B deoxicolato. Porém, tal medicamento tem relação com 

nefrotoxicidade e efeitos colaterais. Na década de 90, os azóis foram introduzidos e assim o 

desenvolvimento de novos fármacos foi acelerado. A primeira geração dos triazóis 

(fluconazol e itraconazol) alterou a epidemiologia das infecções fúngicas por Candida spp. e 

passou a oferecer novas alternativas de tratamento (MAERTENS; BOOGAERTS, 2005; 

PETRIKKOS; SKIADA, 2007). 

Entretanto, diversos relatos são encontrados acerca de interações medicamentosas, 

principalmente no caso de pacientes transplantados. Além disso, é importante ressaltar o 

surgimento de resistência, inclusive resistência cruzada entre os triazóis (MAERTENS; 

BOOGAERTS, 2005). Assim, diversas moléculas antifúngicas (fluconazol, cetoconazol, 

nistatina, anfotericina-B e 5-fluorocitosina) passaram a apresentar sérias limitações tais como, 

espectro de ação limitado, desenvolvimento de resistência e toxicidade (p. ex. nefro- e/ou 

hepatoxicidade) (ARAÚJO et al., 2005).  

Na última década, novos triazóis e novas equinocandinas (caspofugina,  

anidalafungina) foram aprovados para comercialização e uso, apresentando menor toxicidade 

e em alguns casos maior efetividade. Trata-se de agentes com maiores espectros de ação, 

melhor atividade antifúngica e menor toxicidade, mas que ainda não foram totalmente 

explorados (PETRIKKOS; SKIADA, 2007). 

 

2.2.2 Produtos Naturais 

 

As limitações terapêuticas apresentadas pelos fármacos antifúngicos convencinais 

requerem que novos agentes sejam desenvolvidos para o controle eficaz tanto de patógenos 

resistentes quanto de novos agentes infecciosos. Neste contexto, a investigação de derivados 

vegetais direcionada a este fim tem sido impulsionada nos últimos anos, com o intuito de 

encontrar novos produtos antifúngicos (CRUZ et al., 2007; RUKAYADI et al., 2008; SILVA; 

PAULA; ESPINDOLA, 2009). 

De uma maneira geral, o estudo de produtos de origem vegetal tem recebido atenção 

especial nos últimos anos, pois correspondem a uma prática amplamente difundida na 
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medicina tradicional e que apresenta inúmeros relatos de eficácia terapêutica (CALIXTO, 

2005; ALBUQUERQUE et al., 2007). 

Segundo informações da Organização Mundial de Saúde (OMS), 60% da população 

mundial utilizam medicamentos tradicionais, baseados em uma história de utilização 

prolongada, com frequência milenar. Entre as práticas consideradas tradicionais destaca-se o 

uso de produtos de origem vegetal. Apesar de sustentar-se em história milenar, a 

infraestrutura para a pesquisa em medicina tradicional é menos desenvolvida que a da 

medicina convencional. Entretanto, tem havido um apelo insistente e crescente, para que se 

determine a inocuidade e eficácia desta prática, sendo frisado como importante que se preste 

apoio à criação de infraestrutura apropriada no âmbito acadêmico e em outras instituições 

(OMS, 2002). 

O Brasil é um dos países com a maior diversidade de plantas distribuídas em 

diferentes biomas, sendo difícil selecionar as espécies vegetais para investigá-las quanto ao 

seu potencial terapêutico, levando em conta a imensa quantidade de espécies a explorar. Por 

esta razão, os levantamentos do uso tradicional destas espécies costumam ser vistos como 

eficazes na identificação de espécies vegetais potencialmente terapêuticas e são empregados 

como orientadores das pesquisas com plantas medicinais (AURICCHIO; BACCHI, 2003; 

ALBUQUERQUE et al., 2007). 

Mesmo considerando as dimensões continentais do país e a diversidade regional de 

espécies vegetais, apenas nos últimos anos houve uma preocupação em considerar as 

especificidades dos biomas durante os estudos do uso de plantas medicinais. Este fato pode 

ser observado pelo número ainda reduzido de relatos na literatura científica de estudos desta 

natureza. Considerando as espécies que ocorrem na região Nordeste do Brasil, há um interesse 

especial pelo bioma do semi-árido (caatinga) e que tem aumentado ao longo dos últimos anos, 

devido à sua biodiversidade e à utilização generalizada por parte das comunidades rurais 

(MESA ARANGO; SÁNCHEZ; GALVIS, 2004; ALBUQUERQUE et al., 2007; SILVA; 

PAULA; ESPINDOLA, 2009). 

A caatinga corresponde a um dos biomas menos estudados, embora possua um tipo 

semi-árido único, ocorrendo no país, quase que exclusivamente na região Nordeste 

(ALBUQUERQUE; ANDRADE, 2002). Este bioma tem sido descrito como um ecossistema 

pobre em espécies (plantas e animais) que ao interagirem podem estimular a produção de 

substâncias importantes (LEAL; TABARELLI; SILVA, 2003; LEAL et al., 2005). 

Não há dúvidas acerca da relevância da investigação do potencial terapêutico de 

espécies vegetais que ocorrem em biomas diferenciados tal como o semi-árido nordestino. 
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Entretanto, antes da escolha das espécies, também é necessário considerar a importância 

econômica das mesmas para a região. Deste modo, novas alternativas econômicas poderão ser 

criadas para que promovam a inclusão social de comunidades rurais através da exploração 

sustentável destes recursos. Entre as espécies da caatinga que se encaixam neste perfil estão: 

pauferro (Libidibia ferrea); aroeira (Schinus terebinthifolius); jurema (Mimosa spp.); e, 

angico (Piptadenia colubrina). Ademais, muitas destas espécies típicas da caatinga em 

conjunto com outras espécies mais amplamente distribuídas na região, foram incluídas na 

Relação Nacional de espécies de Interesse para o Sistema Único de Saúde – RENISUS 

(BRASIL, 2009). 

 

2.3 COMPOSTOS FENÓLICOS 

 

Os compostos fenólicos ou polifenóis tem origem no metabolismo secundário das 

plantas, sendo importantes para o desenvolvimento e reprodução das mesmas. Estas 

substâncias possuem em sua molécula um anel aromático com um ou mais substituintes 

hidroxílicos, além dos grupos funcionais, e podem ser encontrados na forma livre ou ligados a 

açúcares (glicosídeos) ou proteínas (SOARES, 2002; ANGELO; JORGE, 2007). Estes 

compostos são classificados de acordo com o esqueleto principal em ácido fenólicos, 

cumarinas, flavonóides, fenóis simples, estilbenos, lignanas, ligninas, taninos condensados e 

taninos hidrolisáveis (SOUSA et al., 2007).  

A maior parte desses compostos é encontrada sob a forma de ésteres ou de 

heterosídeos, tornando-se solúveis em água e em solventes orgânicos polares. São bastante 

reativos quimicamente e podem formar pontes de hidrogênio intra ou intermolecular. Uma 

característica importante desta classe de compostos é a complexação com metais, que podem 

ser encontrados em sistemas biológicos. Entretanto, tais compostos são facilmente oxidáveis, 

por influência da luz, calor, alcalinidade do meio e através de enzimas (CARVALHO, 2007). 

Os compostos fenólicos contribuem para o sabor, odor e coloração de diversos 

vegetais, sendo importantes como flavorizantes e corantes de alimentos e bebidas. O consumo 

destas substâncias vem sendo associado à diminuição do risco de acidente vascular, câncer, 

doença cardíaca, além de retardar o envelhecimento celular (PAPADOPOULOU; FRAZIER, 

2004; SOUSA et al., 2007; MATSUMOTO, 2008). 

O processo clássico para detectar fenóis simples utiliza solução alcoólica de cloreto 

férrico a 2%, obtendo-se colorações verde, púrpura, azul ou preta. Além disso, os fenólicos 

são aromáticos e apresentam intensa absorção na região do Ultravioleta (UV). Métodos 
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espectrofotométricos são importantes para as análises de identificação e quantificação de 

fenóis (CARVALHO, 2007). 

 

2.3.1 Flavonóides 

 

Os flavonóides são compostos fenólicos hidrossolúveis responsáveis pela coloração de 

flores, frutos e folhas de algumas espécies vegetais. Têm sua origem biossintética na via dos 

fenilpropanóides. Estruturalmente, são constituídos por quinze unidades de carbono, 

dirtibuídos em dois anéis benzênicos A e B conectados por uma cadeia de três átomos de 

carbono. A ciclização desta cadeia carbônica leva a formação do anel C. Flavonóides naturais 

geralmente são oxidados e apresentam ocorrência de compostos glicosilados em algumas 

classes (MABRY et al., 1970; HARBORNE, MABRY, 1982; STAFFORD, 2000; 

ZUANAZZI, 2007). 

Possuem propriedade anticoagulante e anti-hepatotóxica, muitos deles também 

possuem propriedades anti-inflamatória, antioxidante, antibacteriana e espasmolítica 

(CAPASSO, 2003). Estes também apresentam indicações para tratamento de doenças 

circulatórias como hipertensão (ZUANAZZI, 2007). 

 

2.3.2 Taninos 

 

São classificados segundo a sua estrutura química em 2 grupos: taninos hidrolisáveis e 

taninos condensados. Os taninos hidrolisáveis são constituídos de ésteres complexos, 

formando uma cadeia central de carboidrato, cujas funções hidroxilas são esterificadas com o 

ácido gálico (OLIVEIRA; BERCHIELLI, 2007). Os taninos condensados ou 

proantocianidinas são compostos formados por unidades flavanol: flavan-3-ol e flavan-3,4-

diol (MONTEIRO et al., 2005). 

Acredita-se que as atividades farmacológicas dos taninos são devidas, pelo menos em 

parte, a três características gerais que são comuns em maior ou menor grau aos dois t ipos de 

taninos. Tais características são: complexação com íons metálicos, atividade antioxidante e 

sequestradora de radicais livres e habilidade de se complexar com macromoléculas como 

proteínas e polissacarídeos (HASLAM, 1996). 

Na medicina tradicional este grupo fenólico é utilizado para o tratamento da diarréia, 

hipertensão arterial, reumatismo, hemorragias, feridas, queimaduras, problemas estomacais, 
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problemas renais e do sistema urinário e processos inflamatórios em geral, e na indústria 

alimentícia como antioxidantes de bebidas (PANSERA et al., 2003). 

Estudos científicos, através de testes in vitro de extratos ricos em taninos ou até de 

substância isolada, comprovam a ação biológica dos taninos, dentre elas: ação bactericida, 

fungicida (SANCHES et al., 2005), antiviral (OKUDA et al., 1993), moluscicida 

(MARSTON; HOSTETTMANN, 1985), ação antitumoral (OKUDA et al., 1989), atividade 

de inibição de Herpetomonas samuelpessoai (HOLETZ et al., 2005), atividade de inibição de 

Candida albicans (ISHIDA et al., 2006), inibição de Cryptococcus neoformans (ISHIDA et 

al., 2009), ação antioxidante (SANTOS; MELLO, 2007). 

 

2.4 ESPÉCIES VEGETAIS 

 

a) Schinus terebinthifolius 

 

Schinus terebinthifolius Raddi (Anacardiaceae), conhecida popularmente no Brasil 

como Aroeira da Praia, Aroeira do Paraná, Aroeira pimenteira, Aroeira Mansa e Aroeira 

Vermelha. É encontrada facilmente em terrenos arenosos da Mata Atlântica do nordeste 

brasileiro e estendendo-se pelo cerrado até o Rio Grande do Sul, Argentina e Paraguai 

(TORRES, 1981). É uma das plantas mais conhecidas popularmente, empregada no 

tratamento de inflamações uterinas e na cicatrização de feridas e úlceras. O decocto das cascas 

é usado como hemostático, febrífugo e depurativo, leucorréias, em bochechos e no tratamento 

de aftas e gengivites (DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ; SANTOS, 2004). Entre as 

atividades farmacológicas já descritas destacam-se anti-inflamatória, antimicrobiana e 

cicatrizante (DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ; SANTOS, 2004; LIMA et al., 2006) e 

antioxidante (CORAZZA, 2009).  

O extrato aquoso do caule e folhas foi avaliado frente a cepas bacterianas e fúngicas 

(Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Bacillus cereus, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Candida albicans, C. tropicalis, Cryptococcus neoformans, Trycophyton rubrum, 

Microsporum canis e Epydermophyton flocosum), Dentre as 11 espécies microbianas 

ensaiadas, oito foram sensíveis na concentração de 5000 μg/mL. Porém a concentração 

inibitória mínima (CIM) do produto para algumas cepas foi de 2500 μg/mL e, 

particularmente, C. albicans foi sensível até 1250 μg/mL (LIMA et al., 2004). 
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A literatura cita que o extrato em etanol das cascas do tronco de S.terebinthifolius e as 

frações em hexano, clorofórmio e em acetato de etila, provenientes da partição deste, foram 

ativos frente à S. aureus (LIMA et al., 2006). 

Dos constituintes químicos da S. terebinthifolius, os polifenóis são os mais estudados, 

devido à elevada concentração e às atividades biológicas relacionadas (LIMA et al., 2004; 

CORREIA et al., 2006). Um estudo fitoquímico da fase em acetato de etila, proveniente do 

extrato em etanol das folhas de S. terebinthifolius, após sucessivas etapas de purificação com 

Sephadex LH-20, conduziu ao isolamento das substâncias: galato de etila, miricetrina, 

quercitrina, galato de metila e miricetina (CERUKS et al, 2007). 

 

b) Piptadenia colubrina 

 

Piptadenia colubrina Benth (Mimosaceae), é uma árvore com características 

conhecidas desde os tempos coloniais, devido seu uso e aplicações em diversas atividades, 

destacando-se a extração de taninos para curtição de couro, compostos encontrados em todas 

as suas partes (INIA-OIMT, 1996). Trata-se de uma espécie encontrada em diversos países, 

sendo evidenciada no Brasil nos estados da Bahia e Pernambuco (TEIXEIRA; MELO, 2006). 

Popularmente é conhecida como angico e apresenta atividades como antisséptico através do 

uso de suas cascas sob a forma de chá (TEIXEIRA; MELO, 2006), ação hemostática, 

cicatrizante e propriedade adstringente (MONTEIRO et al., 2007). 

 

c) Libidibia ferrea 

 

Libidibia ferrea Mart. (Caesalpiniaceae), é uma espécie nativa do Brasil, largamente 

distribuída nas regiões Norte e Nordeste, principalmente em Pernambuco e no Ceará, sendo 

conhecida popularmente como pau ferro, jucá (LORENZI, 2002). Frasson (2002) relatou a 

atividade antimicrobiana in vitro do extrato bruto e frações obtidas a partir de caules da 

planta. Os frutos são antidiarréicos, anticatarrais, cicatrizantes e têm sido usados para o 

tratamento de diabetes e prevenção do câncer (NAKAMURA et al., 2002; MAIA, 2004). 

O extrato metanólico (80%) dos frutos, obtido através de maceração durante 72h, foi 

testado frente às cepas de C. albicans, Streptococcus mutans, S. salivarius, S. oralis e 

Lactobacillus casei, apresentando como concentrações inibitórias mínimas 25,0, 40,0, 66,0, 

100,0 e 66,0 μg/mL, respectivamente (SAMPAIO et al., 2009). 
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As raízes são utilizadas como antipiréticas e antidiarréicas, e a decocção da madeira é 

cicatrizante (MAIA, 2004). Cavalheiro e colaboradores (2009) demonstraram que o extrato 

aquoso das sementes apresentou atividades celulásica, amilásica, anticoagulante e larvicida 

contra Aedes aegypti. Um estudo fitoquímico preliminar do extrato hidroalcóolico da casca e 

das folhas demonstrou a presença de flavonóides, saponinas, taninos, cumarinas, esteróides e 

compostos fenólicos (GONZALEZ; BARROS; BACCHI, 2004). 

 

d) Psidium guajava 

 

Psidium guajava L. (Myrtaceae), conhecida popularmente como goiabeira, é uma 

espécie frequentemente utilizada como alimento por apresentar frutos agradáveis, é também 

utilizada na produção de geléias, sorvetes, sucos, vinhos, queijos e outros (LOZOYA et al., 

2002). As partes utilizadas popularmente são a casca, folhas e raízes. Possui atividade 

antimicrobiana, antimutagênica e hipoglicêmica comprovadas (GONDIM et al., 2006; 

AMARAL et al., 2006). Na medicina popular é utilizada para cólicas, colite, diarréia e 

disenteria (AGRA et al., 2007). 

Lima e colaboradores (2006) prepararam um extrato com etanol 80% das folhas, 

através de lixiviação e testou frente leveduras isoladas da cavidade buca e evidenciou que o 

extrato apresentou atividade antifúngica bastante satisfatória sobre as leveduras de C. 

albicans, C. tropicalis, C. stelatoidea e C. krusei. 

Salgado e colaboradores (2008) realizaram um estudo fitoquímico com os frutos da 

espécie e descreveram a presença de taninos e flavonóides, além de demonstrarem a atividade 

antioxidante. Alam e colaboradores (2010) demonstraram que as folhas e cascas podem ser 

utilizadas para o tratamento de cólera. 

 

e) Mimosa ophthalmocentra 

 

O gênero Mimosa constitui um tema relevante para estudo por apresentar muitos 

problemas taxonômicos a serem resolvidos. Isto ocorre em face de sua complexidade, 

resultante da grande diversidade morfológica, relacionada à ampla distribuição geográfica e 

aos diferentes tipos de habitat em que ocorre, além do seu elevado número de táxons. M. 

ophthalmocentra Mart. ex Benth. é frequentemente confundida com M. arenosa (Willd.) Poir. 

e M. tenuiflora (Willd.) Poir, sendo de ocorrência exclusiva do Brasil, especialmente no 

Distrito Federal, Bahia, Rio Grande do Norte e Pernambuco, em áreas de caatinga e cerrado. 
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Trata-se de uma espécie da família Fabaceae, conhecida popularmente como jurema de 

embira, jurema vermelha. Existem apenas relatos populares indicando o uso de suas cascas 

para tratamento de tosse e bronquite, utilizando um extrato aquoso obtido por decocção 

(SALES; SILVA, 2008). 

 

f) Mimosa tenuiflora 

 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret (Mimosaceae), é uma árvore típica do semi-árido 

brasileiro, sendo conhecida como jurema preta (CAMARGO, 2002). Os estudos sobre esta 

espécie possuem limitação apenas para a importância forrageira de suas folhas e ao potencial 

tanífero da casca de seu caule (PAES et al., 2006). Bezerra (2008) realizou um estudo 

fitoquímico com extratos produzidos a partir da casca da jurema, que revelou a presença de 

taninos e outros compostos fenólicos, além da presença de saponinas e um indicativo de 

alcalóides. A espécie demonstrou atividade antimicrobiana frente à Staphylococcus aureus 

isolados de mastite bovina (BEZERRA et al., 2009). 

 

g) Parapiptadenia rigida 

 

Parapiptadenia rigida (Benth) Brenan (Fabaceae-Mimosoideae), conhecida 

popularmente como angico vermelho. A casca é rica em taninos, sendo aproveitado em 

curtumes (LORENZI, 2002). É utilizada pela medicina popular para o tratamento de 

disenterias, raquitismo, reumatismo, hemorragias, afecções bronco-pulmonares, sinusite e 

asma (CARVALHO, 2003). Fenner e colaboradores (2006) realizaram um levantamento 

bibliográfico etnobotânico de plantas utilizadas pela população brasileira no tratamento de 

infecções fúngicas, citando a P. rigida como uma das espécies com reconhecido potencial 

antifúngico. Apesar da sua vasta aplicação medicinal, possui composição química pouco 

conhecida. Gomes e colaboradores (2007) obtiveram a partir de extratos brutos obtidos da raiz 

e galhos, 12 substâncias: sitosterol, betulina, lupeol, 3,4-diidroxibenzoato de metila, 4-

hidroxi-3,5-dimetilbenzaldeído, p-hidroxibenzaldeído, isoliquiritigenina, liquiritigenina, 

tetrahidroxiflavanona, diidroxiflavanona, triidroxiflavona e L2O metilchiroinositol. 

 

 

 

 



39 

Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

h) Persea americana 

 

Persea americana Mill (Lauraceae) é uma espécie frutífera de grande porte, nativa da 

América Central, também encontrada na América do Norte e América do Sul (DING et al. 

2007; GALINDO-TOVAR; OGATA-AGUILAR; ARZATE-FERNANDÉZ, 2008; CHEN et 

al., 2009; HORMAZA; ALCARAZ, 2009), sendo conhecida no Brasil como abacate. As 

cascas, frutos e folhas são usados na medicina popular da América do Sul para o tratamento 

de várias doenças, como: distúrbios estomacais, diarréia (DING et al., 2007), hipertensão e 

diabetes (ADEYEMI; OKPO; OGUNTI, 2002). Além disso, estudos farmacológicos 

realizados com a solução extrativa de suas folhas confirmam propriedades terapêuticas, como 

anti-inflamatória e analgésica (ADEYEMI; OKPO; OGUNTI, 2002). Alguns constituintes 

químicos foram encontrados em várias partes do abacate, entre eles encontram-se os 

flavonóides, isolados das folhas e sementes, a maioria de comum distribuição na planta 

(MATSUSAKA; KAWABATA; KASAI, 2003) e alguns com atividade biológica, como a 

quercetina, que apresentou efeitos virustáticos, além de, catequina e epicatequina (DING et 

al., 2007). 

 

i) Hymenaea stigonocarpa 

 

Hymenaea stigonocarpa L. (Caesalpiniaceae), conhecida como jatobá, jutaí, jutaí-açu 

e jutaí-bravo; ocorre em grande parte da América do Sul, incluindo o Brasil, desde o Piauí ao 

norte do Paraná (LORENZI, 2002). Segundo Panizza (1997) apresenta indicação medicinal, 

produzindo óleo essencial, taninos, materiais resinosos e pécticos, amido e açúcares, sendo as 

cascas e folhas utilizadas no tratamento de diarréias, cólicas intestinais, cistite, tosses, 

bronquite e asma. O estudo biológico revelou ser larvicida sobre Aedes aegypti. Também foi 

verificada uma satisfatória atividade antioxidante sobre o radical livre DPPH. E o extrato em 

acetato de etila apresentou uma considerável atividade alelopática sobre Lactuca sativa L. 

(AGUIAR, 2009). 

 

j) Eugenia uniflora 

 

Eugenia uniflora L. (Myrtaceae), conhecida popularmente como pitangueira, é 

originária da região que compreende o Brasil até o norte da Argentina (BEZERRA; SILVA; 

LEDERMAN, 2000).  
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Existem espécies que podem ser confundidas com Eugenia uniflora e podem ser 

adulterantes, como é o caso de E. micheli, E. jambolana, E. moraviana, Stenocalyx brunneus, 

Stenocalyx glaber, Myrtus brasiliana, Plinia rubrea e Plinia pedunculata (LORENZI; 

MATOS, 2002). 

Popularmente, o chá de suas folhas tem aplicação como hipotensor, estomáquico, em 

casos de diabetes (AURICCHIO; BACCHI, 2003; VENDRUSCOLO; RATES; MENTZ, 

2005), anti-hipertensivo e diurético, adstringente, antipirético e na redução dos níveis de 

colesterol e ácido úrico (SCHMEDA-HIRSCHMANN  et al., 1987). 

Adebajo e colaboradores (1989) demonstraram que o óleo essencial de suas folhas foi 

testado frente à atividade antimicrobiana pelo método de difusão em placa, para Proteus 

vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, C. albicans e Trichophyton 

menthagrophytes. A maioria das amostras do óleo essencial foi inativa contra S. aureus, 

Serratia marcescens e Yersinia enterocolitica. P. aeruginosa foi a bactéria mais sensível, 

enquanto T. menthagrophytes foi o fungo mais sensível. 

Há evidências que o extrato etanólico de folhas secas – por ação dos flavonóides – 

possui atividade inibitória da enzima xantina-oxidase, envolvida na conversão de xantina a 

ácido úrico (SCHMEDA-HIRSCHMANN  et al., 1987; THEODULOZ  et al., 1988), além de 

promover a diminuição da hiperglicemia e hipertrigliceridemia em animais por inibição da 

degradação de carboidratos e gorduras e da absorção intestinal de glucose (ARAI et al., 1999). 

O extrato etanólico das folhas secas apresentou, ainda, atividade antifúngica contra 

dermatófitos e antibacteriana moderada contra S. aureus e E. coli (HOLETZ et al., 2002). O 

extrato aquoso de folhas secas, por sua vez, mostrou fraca ação diurética, possivelmente 

relacionada ao aumento do fluxo sanguíneo renal, com diminuição da pressão sanguínea por 

vasodilatação direta (CONSOLINI; BALDINI; AMAT, 1999). 

Schapoval e colcaboradores (1994) testaram infusos e decoctos de folhas, utilizando o 

modo de preparo preconizado pela população, e demonstraram que a espécie apresentou efeito 

anti-inflamatório com a infusão a partir de folhas frescas; os infusos e decoctos mostraram 

ação analgésica. Os decoctos foram mais ativos em relação à diminuição do trânsito intestinal, 

provavelmente, por extraírem os taninos de modo mais eficaz. Tanto infusos como os 

decoctos preparados nas concentrações de 5% (p/v) não exibiram ação antimicrobiana contra 

S. aureus, E. coli e C. albicans. 

A toxicidade oral aguda em camundongos da linhagem SWISS foi avaliada utilizando 

extratos hidroalcoólicos (70%) de folhas, e apresentaram uma DL50 de 5,93 g/kg; atividade 

antimicrobiana com CIM = 100 g/mL contra S. aureus (AURICCHIO; BACCHI, 2001). 
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Entre os constituintes químicos dos óleos essenciais, os componentes que despertaram 

o interesse dos pesquisadores foram: furanoelemeno; germacreno; g-elemeno; selina-

4(14),7(11)–dieno; cariofileno; furanodieno; germacreno B; selina-1,3,7(11)-trien-8-ona; 

selina-1,3,5(11)-trien-8-ona; oxidoselina-1,3,7(11)-trien-8-ona (MORAIS et al., 1996). Além 

destes, existem relatos dos flavonóides quercetina e miricetina (SCHMEDA-HIRSCHMANN, 

1995) e dos taninos hidrolisáveis eugeniflorina D1 e eugeniflorina D2 (LEE et al., 1997). 

 

2.5 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

 

A atividade antimicrobiana de produtos de origem vegetal, tanto extratos brutos como 

substâncias puras, pode ser detectada quando essas amostras são colocadas em contato com 

micro-organismos e observa-se a inibição do crescimento microbiano. Existe uma variedade 

de métodos usados para detectar a atividade antimicrobiana e, dependendo do método, os 

resultados podem ser influenciados uma vez que eles não possuem sensibilidade igual ou não 

se baseiam nos mesmos princípios (COS et al., 2006). Logo, faz-se necessário a 

familiarização com o princípio de cada método disponível, suas limitações e modificações 

propostas. Os métodos comumente utilizados pelos grupos de pesquisa de antimicrobianos de 

origem vegetal estão descritos abaixo. 

 

2.5.1 Método de Difusão em Ágar 

 

Este é o ensaio mais utilizado na triagem de plantas que possuem atividade 

antimicrobiana e na prática clínica e é recomendado pelo Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI). Ele consiste basicamente em colocar um disco impregnado com a amostra 

em contato com um meio de cultura inoculado e, ao final do período de incubação, medir o 

diâmetro da zona clara (zona de inibição de crescimento) ao redor do disco (PAIVA et al., 

2003). 

Os micro-organismos podem ser inoculados por mais de uma forma, sendo a maneira 

mais comum, a inoculação na superfície do ágar sólido. Porém, a inoculação também pode ser 

através de mistura com o meio sólido sob temperatura entre 45-50⁰C (AL-FATIMI et al., 

2007; OWEN; PALOMBO, 2007). 

Além disso, existem outros tipos de reservatórios como cavidades perfuradas no ágar. 

Alguns autores consideram a cavidade como sendo o reservatório apropriado para extratos do 

tipo aquosos, pois a interferência de partículas é menor (COS et al., 2006). 
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Os diâmetros das zonas de inibição são geralmente medidos com o auxílio de régua, 

paquímetro ou ainda com o auxílio de programas computacionais (PROESTOS et al., 2006; 

RADULOVIC et al., 2007). 

Não existe um valor padrão que indique que a amostra possui ou não atividade. Os 

resultados são expressos como um critério para determinar a susceptibilidade e resistência. 

Quanto maior o halo, mais sensível o micro-organismo (KUÇUK et al., 2007). Também se 

pode comparar o tamanho do halo das amostras com os halos formados por controles, tais 

como substâncias reconhecidamente antifúngicas (KELMANSON; JAGER; VAN STADEN, 

2000). 

Esse método é simples e de baixo custo, por esta razão é bastante utilizado para a 

triagem de um grande número de amostras. A(s) amostras(s) que apresentar(em) atividade 

terá(ão) a(s) Concentração(ões) Inibitória(s) Mínima(s) (CIM) calculada(s) posteriormente 

pelos métodos de diluição. É importante enfatizar que este método é utilizado para uma 

determinação qualitativa da atividade antimicrobiana. 

 

2.5.2 Ensaio de Microdiluição 

 

Consiste na avaliação quantitativa da atividade antimicrobiana, baseando-se no valor 

da CIM, sendo esta definida como a menor concentração de uma amostra capaz de inibir 

qualquer crescimento visível do micro-organismo (CLSI, 2003). 

O valor “real” da CIM é encontrado entre a menor concentração capaz de inibir 

qualquer crescimento visível e a próxima concentração mais baixa. Até mesmo em condições 

controladas, o teste de diluição pode fornecer diferentes pontos finais de leitura sempre que 

for realizado. Esse valor é importante uma vez que mostra a concentração necessária do 

agente antimicrobiano no local da infecção e que seja capaz de inibir o micro-organismo 

infectante (CLSI, 2003). 

O método de diluição pode ser executado em meio líquido (diluição em caldo), através 

da macrodiluição ou microdiluição. São semelhantes, exceto pelo volume utilizado do caldo. 

A macrodiluição é feita em tubos, enquanto a microdiluição é realizada em placas de 96 

poços. Alguns autores sugerem a microdiluição, uma vez que a macrodiluição requer grande 

quantidade de extrato ou frações cromatográficas, o que se torna uma limitação no isolamento 

de produtos naturais, visto que o rendimento, em geral, é baixo (ELOFF, 1998). 

Geralmente é necessário utilizar alguns solventes para aumentar a solubilidade da 

amostra: dimetilsulfóxido (DMSO), Tween 20
®

 ou 80
®
 (GACHKAR et al., 2007; SAIDANA 
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et al., 2008). No entanto o DMSO é o mais utilizado, porém em concentrações mais baixas 

(AL-BAKRI; AFIFI, 2007). 

Para visualizar o crescimento neste método, a turbidez e indicadores redox (sais de 

tetrazolium, resazurina) são os mais utilizados. A turbidez pode ser estimada visualmente, 

como realizado neste trabalho, ou ainda por densidade óptica (COS et al., 2006). 

Este método também pode ser utilizado para determinar a ação fungicida ou 

fungistática. A concentração fungicida mínima (CFM) é a menor concentração capaz de 

causar a morte dos micro-organismos e pode ser determinada ao inocular em placas de Petri 

as concentrações que inibiram completamente o crescimento do método de diluição. Após 

incubar as placas, verifica-se se houve crescimento ou não, determinando a atividade 

fungicida (YADEGARINIA et al., 2006) 

 

2.5.3 Avaliação da atividade antimicrobiana de extratos vegetais 

 

Em geral, a maioria dos testes realizados com extratos vegetais relata uma série de 

fatores que podem causar variabilidade na resposta tais como o tipo de teste escolhido, a 

temperatura de incubação, a cepa do micro-organismo usado, a fonte do material vegetal, a 

composição do meio (p. ex. proteínas), os quais podem formar complexos e/ou neutralizar o 

agente antimicrobiano (FENNELL et al., 2004). 

O tamanho do inóculo também pode interferir no desempenho do ensaio, seja em meio 

sólido ou líquido, fornecendo resultados diferentes para a mesma concentração do agente 

antimicrobiano. Um inóculo pequeno pode criar falsos positivos enquanto um inóculo grande 

pode aumentar as chances de falso negativo (COS et al., 2006). O CLSI determina que a 

turbidez da suspensão seja comparada com a escala 0,5 de McFarland, resultando em uma 

suspensão contendo 1-5 x 10
6
 unidades formadoras de colônia UFC/mLL (CLSI, 2003). 

A escolha do micro-organismo depende da proposta a ser estudada. Isolados clínicos 

podem ser utilizados desde que a susceptibilidade a uma substância de referência seja 

relatada. As cepas da American Type Culture Collection (ATCC) são preferíveis, uma vez que 

são amplamente utilizadas. 

Por fim, a presença de coloração da amostra também pode interferir no resultado, 

dificultando a vizualização dos resultados, especialmete quando o teste de diluição é 

empregado. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Realizar uma triagem de extratos vegetais de espécies do Nordeste brasileiro através 

de fracionamento biomonitorado para obtenção de frações enriquecidas direcionadas à 

atividade antifúngica. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Obter extratos vegetais de dez plantas por diferentes metodologias (refluxo e 

turbólise); 

 Triar extratos vegetais contra cepas padrão de Candida spp. da American Type Culture 

Collection (ATCC), através da determinação in vitro da Concentração Inibitória 

Mínima (CIM); 

 Avaliar a atividade antifúngica de extratos promissores da triagemfrente à isolados 

clínicos de Candida spp. através da CIM; 

 Realizar o fracionamento biomonitorado do extrato da espécie vegetal de maior 

atividade; 

 Avaliar a ação do extrato bruto e das frações da espécie vegetal eleita sobre a 

formação do biofilme de cepas de C. dubliniensis. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 MATERIAL VEGETAL 

 

Os materiais vegetais de espécies nativas do Nordeste brasileiro foram coletados em 

três estados (Pernambuco – PE; Paraíba – PB ou Rio Grande do Norte – RN) em 2009 e 2010 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Plantas medicinais do Nordeste brasileiro selecionadas para o estudo. 

Nome botânico 
Nome  

Popular 

Parte 

usada 

Estado de 

Coleta 

Instituto de 

identificação 
Exsicata 

E. uniflora Pitangueira F RN UFRN 11763  

L. ferrea Pau ferro C PE IPA-PE 86678 

P. guajava Goiabeira C RN UFRN 8214 

P. americana Abacateiro CC PE IPA-PE 52805 

P. colubrina Angico F RN UFRN 38384  

S. terebinthifolius  Aroeira CC PB IPA 8758 

M. ophthalmocentra Jurema 

vermelha 

CC PB IPA-PE 83114 

P. rígida Angico 

vermelho 

CC PB IPA-PE 83115 

H. stigonocarpa Jatobá F PE UFPE 83653  

M. tenuiflora Jurema preta CC PE IPA 83113 

F: Folhas, C: Cascas; CC: Casca do Caule; UFRN: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; UFPE: 

Universidade Federal de Pernambuco; IPA - PE: Instituto Agronômico de Pernambuco. 

 

4.2 PREPARAÇÃO DOS EXTRATOS BRUTOS 

 

4.2.1 Procedimento 1 

 

O material vegetal seco e moído foi empregado na preparação de soluções extrativas 

por refluxo durante 15 minutos, utilizando 10 g da droga vegetal e 100 mLL de diferentes 



48 

Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

solventes: água destilada (Aq); etanol:água (1:1; v/v) (Et); ou, acetona:água (1:1; v/v) (Ac), 

obtendo-se ao final a concentração de 0,1 g/mL.  

Em seguida, as soluções foram filtradas sob vácuo e aqueles extratos preparados com 

misturas de etanol:água ou acetona:água foram concentrados em evaporador rotatório, com 

temperatura igual a 40ºC (Laborota 4000, Heildolph) para completa eliminação do solvente 

orgânico. 

Por fim, todos os extratos foram armazenados sob refrigeração (T = - 80ºC). Após 

congelamento, as amostras foram submetidas à liofilização em Liofilizador de Bancada 

(Christ, Alpha 1-2) obtendo assim os Extratos Brutos por Refluxo (EBR). 

 

4.2.2 Procedimento 2 

 

As soluções extrativas foram obtidas por turbólise, em liquidificador industrial, 

durante 20 minutos, empregando 50 g da droga vegetal e 500 mL de água ou acetona:água 

(7:3; v/v) como solventes, originando soluções com concentração de 0,1 g/mL.  

Em seguida, as soluções foram filtradas sob vácuo. Aqueles extratos que continham a 

mistura acetona:água foram concentrados em evaporador rotatório, com temperatura igual a 

40ºC (TE211, Tecnal) para completa eliminação do solvente orgânico. Por fim, os extratos 

foram congelados com nitrogênio líquido e submetidos à liofilização em Liofilizador de 

Bancada (Christ, Alpha 3-4) obtendo assim os Extratos Brutos Turbolisados (EBT). 

 

4.3 TRIAGEM ANTIFÚNGICA 

 

4.3.1 Micro-organismos 

 

Foram utilizadas cepas padrão de Candida spp. da American Type Culture Collection 

(ATCC), que são utilizadas em avaliação de testes de susceptibilidade à antifúngicos. As 

cepas usadas no estudo inicial de triagem foram: 1 Candida albicans (90028), 1 Candida 

dubliniensis (7289), 1 Candida glabrata (2001) e 1 Candida krusei (6258) (CLSI, 2003). 

 

4.3.2 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 
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A Concentração Inibitória Miníma foi baseada no protocolodo M27-A2 do Clinical 

and Laboratory Standards Institute (CLSI) com adaptações para produtos naturais (CLSI, 

2003). 

 

a) Preparo do inóculo 

 

O cultivo de leveduras (Candida spp.) foi realizado em Agar Sabouraud Dextrose – 

SDA (Difco) entre 24-48 horas. Em seguida, foi preparada suspensão em solução salina estéril 

0,85%, agitando-a em vórtex, e ajustada de acordo com o tubo 0,5 da escala de McFarland, 

que equivale à concentração de 1 a 5x10
6
 UFC/mLL. Depois da suspensão pronta, foram 

realizadas duas diluições: a primeira de 1:50 em solução salina estéril e uma nova diluição de 

1:20 em meio de cultura. 

 

b) Preparo dos extratos 

 

 Após liofilização, os extratos brutos foram pesados em eppendorfs (devidamente 

identificados) e diluídos com 950 μL de água e 50 μL de Dimetilsulfóxido (DMSO), 

totalizando 1 mL, obtendo-se ao final uma concentração igual a 2000 μg/mL. 

 

c) Preparo do Meio e das Microplacas 

 

O meio Mueller Hinton Caldo – MHC (Difco) foi preparado de acordo com as 

instruções do fabricante. Foram adicionados 100 µL de MHC nos poços das colunas de 2 à 11 

e 200 µL na coluna 12, da microplaca (Figura 1). Em seguida, foram adicionados 100 µL da 

droga (extratos vegetais) nos poços das colunas 1 e 2. Com o auxílio de uma micropipeta 

multicanal, foi realizada uma diluição seriada partindo da coluna 2, homogeneizando e 

retirando 100 µL da mistura (meio + droga) e adicionando ao poço da coluna seguinte (3), 

repetindo o procedimento da mesma maneira até a coluna 10, desprezando os 100 µL 

restantes. 

Os experimentos foram realizados em duplicata. 
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Figura 1. Representação esquemática de uma microplaca utilizada para determinar a CIM. 

 
 

d) Inoculação das microplacas 

 

Após a montagem das placas, com o inóculo pronto, foram adicionados 100 µL da 

suspensão em cada poço, exceto na coluna 12 (Controle Negativo). Logo após as placas foram 

incubadas sob 35 ± 2°C por 48 horas. 

 

e) Leitura das microplacas 

 

As leituras foram realizadas após o período de incubação (48 horas), observando-se o 

crescimento nas respectivas diluições através de comparação visual por reflexão em espelho. 

A CIM foi considerada a menor concentração de extrato bruto capaz de inibir 50% do 

crescimento de cada cepa, tomando como referência o respectivo controle positivo.  

 

4.3.3 Determinação da Concentração Fungicida Mínima (CFM) 
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Para a determinação da concentração fungicida mínima (CFM), alíquotas dos poços 

analisados pela CIM foram transferidas para placas contendo SDA sem droga, com auxílio de 

agulha. As placas foram incubadas sob 37°C durante 24 h.  

 

a) Análise dos resultados 

 

A CFM foi definida como a menor concentração de extrato capaz de inibir 100% do 

crescimento das cepas testadas. 

 

4.4 COMPARAÇÃO DE METODOLOGIAS FRENTE A ATIVIDADE ANTIFÚNGICA 

 

Após a seleção dos extratos brutos que apresentaram melhor atividade em relação às 

cepas de Candida spp. ATCC testadas, foi utilizada uma nova metodologia para obter extratos 

brutos (item 4.2.2) e realizar o fracionamento biomonitorado, a fim de promover uma 

extração mais eficiente e a obtenção de polifenóis. 

Em seguida, os novos extratos foram testados in vitro frente às mesmas cepas ATCC 

de Candida spp., a fim de verificar se havia a manutenção da atividade antifúngica. 

 

4.5 ATIVIDADE ANTIFÚNGICA FRENTE AOS ISOLADOS CLÍNICOS 

 

Foi adotada metodologia descrita no item 4.3.2, com modificação do meio de cultura. 

Nesta etapa foram estudados apenas os EBT obtidos das espécies: E. uniflora, L. ferrea e P. 

guajava. 

 

a) Preparo do meio de cultura 

 

O meio RPMI (Sigma-Aldrich) foi preparado junto a uma solução tampão de MOPS 

(Sigma-Aldrich) e suplementado com Glicose 2% (Sigma), estabilizando em seguida o pH 

dessa solução para 7,0. Em seguida, o meio foi esterelizado por filtração em membrana de 

porosidade de 0,22 µm (Milipore). Após a filtração separou-se uma alíquota para o teste de 

esterilidade em estufa a 37°C por 24 horas. Posteriormente o meio foi armazenado a uma 

temperatura entre 2-5ºC até sua utilização. 
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b) Isolados clínicos 

 

Para avaliação da atividade antifúngica dos isolados clínicos, foram selecionadas 

amostras oriundas de pacientes transplantados renais nas regiões de Maringá – PR (19 

isolados) e Natal – RN (72 isolados). 

Desta forma, foram avaliadas 91 amostras de isolados da cavidade bucal de pacientes 

transplantados renais coletadas e identificadas em Natal e Maringá, por membros dos 

Laboratórios de Micologia de cada instituição, respectivamente. Das amostras oriundas de 

Natal, sessenta e uma foram C. albicans, quatro C. tropicalis, quatro C. parapsilosis, duas C. 

glabrata e uma C. dubliniensis; enquanto que de Maringá dezessete foram C. albicans, uma 

C. glabrata e uma C. tropicalis (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Distribuição das espécies de leveduras isoladas de candidíase bucal de transplantados renais coletadas 
nas regiões de Maringá – PR e Natal – RN. 

Espécies fúngicas Natal - RN Maringá - PR 

C. albicans 61 17 

C. tropicalis 4 1 

C. parapsilosis 4 

 C. glabrata 2 1 

C. dubliniensis 1 

 Total 72 19 

 

 

c) Análise dos resultados 

 

Os resultados obtidos das CIMs foram analisados de acordo com os seguintes 

parâmetros: o intervalo de valores que representam o maior e o menor limite das CIMs dos 

extratos brutos turbolisados (EBT) de E. uniflora, L. ferrea e P. guajava, para as diferentes 

espécies de leveduras testadas, e, a CIM50 e CIM90 sendo definidas como as concentrações 

inibitórias mínimas dos extratos capazes de inibir o crescimento de 50% e 90% das amostras 

analisadas, respectivamente. 

 

4.6 FRACIONAMENTO BIOMONITORADO 

 

4.6.1 Produção do Extrato Bruto de Eugenia uniflora 

 

O extrato bruto turbolisado foi obtido de acordo com o item 4.2.2. 
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4.6.2 Obtenção da Fração Aquosa (FA), Fração Acetato de Etila (FAE), Fração Hexano 

(FH) e Fração Acetato de Etila após Hexano (FAEH) 

 

O extrato bruto total foi disperso em água destilada e particionado 12 vezes com 

acetato de etila (MELLO et al., 1996). As fases acetato de etila foram reunidas, concentradas 

em rotaevaporador sob pressão reduzida até eliminação total do solvente orgânico, congeladas 

e liofilzadas, obtendo-se a fração acetato de etila (FAE). A fase aquosa restante também foi 

concentrada, congelada e liofilizada, obtendo-se a fração aquosa (FA). Em seguida, 

prosseguiu-se com partição líquido-líquido da FAE (ressuspendida em água destilada) 

utilizando hexano, obtendo-se ao final a Fração Hexano (FH) e Fração Acetato de Etila após 

Hexano (FAEH) (Fluxograma 1). 

 

Fluxograma 1. Representação esquemática da obtenção do extrato bruto turbolisado e frações de E. uniflora. 

 



54 

Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

4.6.3 Métodos Cromatográficos 

 

Para obtenção das frações semipurificadas foram empregados métodos 

cromatográficos, a fim de possibilitar o isolamento de substâncias químicas presentes na 

Fração Acetato de Etila após Hexano (FAEH). 

 

a) Cromatografia em Coluna da Fração Acetato de Etila após Hexano 

 

Foi utilizada a Cromatografia em Coluna (CC) a fim de fracionar a FAEH, sendo 

empregada uma coluna de vidro (h = 700 mm, Ø = 15 mm), contendo Sephadex® LH-20 

como fase estacionária. Após limpeza apropriada com ácido acético 2%, a coluna foi 

estabilizada com etanol 50% (v/v). Adicionaram-se ao topo da coluna, com auxílio de pipeta, 

cerca de 7 g da FAEH, que foi previamente solubilizada em etanol 50%. Em seguida, 

empregou-se a sequência de fase móvel (Tabela 3) em diferentes proporções volumétricas. 

 

Tabela 3. Gradiente de fase móvel utilizado para realização da Cromatografia em Coluna da Fração Acetato de 

Etila após Hexano, obtida a partir do Extrato Bruto Turbolisado de E. uniflora. 

Fase móvel Quantidade (mL) 

Etanol 50% 1500 

Etanol 50% 500 

Etanol 100% 1000 

Etanol 100% 800 

Metanol 50% 1000 

Metanol 50% 800 

Metanol 100% 1000 

Metanol 100% 1275 

Acetona:água (7:3) 1000 

Acetona:água (7:3) 725 

 

As frações foram recolhidas em balão e o monitoramento foi realizado através de 

cromatografia em camada delgada (CCD), resultando em 10 frações: F#1 a F#10. Estas foram 

concentradas em evaporador rotatório sob pressão reduzida até total eliminação do solvente 

orgânico, congeladas e liofilizadas. 
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b) Cromatografia em Coluna das Subfrações 

 

As subfrações F#7, F#8 e F#10 foram submetidas a CC empregando coluna de vidro 

contendo Sephadex® LH-20. Com fluxo de 0,5 mL/min, recolheram-se 3 mL de cada 

subfração em tubo de ensaio e o monitoramento foi feito através de CCD. Foram empregadas 

as seguintes sequências de fase móvel, descritas nas Tabelas 4, 5 e 6, respectivamente para as 

subfrações F#7, F#8 e F#10. 

 

Tabela 4. Gradiente de fase móvel utilizado para realização da Cromatografia em Coluna da Subfração F#7, 

obtida a partir da Fração Acetato de Etila Após Hexano. 

Fase móvel Quantidade (mL) 

Etanol 20% 25 

Etanol 40% 50 

Etanol 60% 50 

Etanol 80% 44 

Etanol 100% 55 

Metanol 50% 30 

Metanol 100% 15 

Acetona:água (7:3) 15 

 

Tabela 5. Gradiente de fase móvel utilizado para realização da Cromatografia em Coluna da Subfração F#8, 

obtida a partir da Fração Acetato de Etila Após Hexano. 

Fase móvel Quantidade (mL) 

Etanol 20% 30 

Etanol 40% 100 

Etanol 60% 100 

Etanol 80% 60 

Etanol 100% 50 

Metanol 50% 50 

Metanol 100% 50 

Acetona:água (7:3) 30 
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Tabela 6. Gradiente de fase móvel utilizado para realização da Cromatografia em Coluna da Subfração F#10, 

obtida a partir da Fração Acetato de Etila Após Hexano. 

Fase móvel Quantidade (mL) 

Etanol 50% 50 

Etanol 100% 54 

Metanol 50% 60 

Metanol 100% 243 

Acetona:água (7:3) 70 

 

c) Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 

 

As CCDs das frações obtidas em cromatografia em coluna (CC) foram realizadas 

utilizando-se como fase estacionária, folhas de alumínio contendo gel de sílica 60 F254 

(Merck); a fase móvel utilizada foi acetato de etila:ácido fórmico:água (90:5:5, v/v). Após o 

desenvolvimento, as placas foram observadas sob luz UV e depois reveladas com solução de 

cloreto férrico a 2% em metanol, com o objetivo de visualizar os polifenóis. 

Além disso, novas CCDs foram feitas e reveladas com cloreto férrico a 2% metanol, 

Reagente Natural A e Vanilina clorídrica, para observar a presença dos polifenóis, 

flavonóides e taninos (proantocianidinas condensadas), respectivamente. A fase móvel 

utilizada nesta etapa do trabalho foi acetato de etila:ácido fórmico:ácido acético:água 

(100:11:11:26). 

 

4.6.4 Ensaio biológico 

 

A obtenção das frações e subfrações de E. uniflora, foi biomonitorada através da 

atividade antifúngica, utilizando as cepas padrão de Candida spp., determinando a CIM e 

CFM, como descritas anteriormente, utilizando como meio de cultura MHC. 

 

4.7 ENSAIO DE BIOFILME 

 

Após a realização do ensaio antifúngico e comprovada a atividade do Extrato Bruto 

Turbolisado, Fração Aquosa, Fração Acetato de Etila e subfrações F#1-F#10 obtidos a partir 

das folhas de E. uniflora, foi realizado um ensaio para determinar se havia influência dos 
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extratos e frações sobre a formação do biofilme de leveduras. Foram escolhidos um isolado 

clínico de C. dubliniensis, e uma cepa ATCC (7289) de C. dubliniensis. 

 

4.7.1 Formação do Biofilme 

 

Os biofilmes foram produzidos em placas esterilizadas de polietileno de 96 poços (as 

mesmas microplacas utilizadas no estudo da atividade antifúngica). 

Inicialmente, 100 µL de uma suspensão contendo uma concentração de 10
7
 células/mL 

de C. dubliniensis foram transferidos para cada poço da placa com auxílio de um pipetador 

multicanal. Em seguida a placa foi incubada durante 1,5 h a 37°C sob agitação de 75 rpm, 

permitindo que a levedura ficasse aderida ao fundo dos poços. Como controle negativo, três 

poços de cada placa foram manuseados seguindo a mesma metodologia, sem a adição da 

suspensão de leveduras. 

Após a fase de pré adesão, a suspensão foi aspirada de cada poço e a placa lavada duas 

vezes com 150 µL de tampão salina fosfatada (PBS), preparada de acordo com o Anexo 1, 

para remoção das células não aderidas. Um total de 100 µL do meio RPMI-1640 foram 

transferidos para cada poço e a placa incubada a 37°C, sob agitação de 75 rpm, durante vários 

períodos de tempos pré determinados (FURLETTI et al., 2011). 

Todos os testes foram realizados em duplicata e repetidos em experimentos 

independentes. 

 

4.7.2 Quantificação do Biofilme 

 

O biofilme formado foi quantificado com solução de cristal violeta (preparada de 

acordo com o Anexo 2), de acordo com Djordjevic e colaboradores (2002). Previamente, o 

biofilme desenvolvido em cada poço foi lavado duas vezes com 200 µL de PBS e secados ao 

ar por 45 minutos. Em cada poço foram acrescentados 110 µL de solução aquosa de cristal 

violeta a 0,4% por 45 min. 

Após realizarmos esse procedimento, os mesmos foram lavados 4 vezes com 200 µl de 

água destilada e imediatamente descorados com 200 µL de etanol a 95%. Após 45 minutos 

desse último procedimento, 100 µL da solução descorada foram transferidos para um poço de 

uma nova placa e a quantidade do cristal violeta mensurada a 492 nm em leitora de 

microplacas (Biochrom, EUA). 
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Os valores de absorbância foram subtraídos dos valores de absorbância dos poços 

controle, e a diferença representa a quantidade de biofilme formado. 

 

4.7.3 Avaliação da influência de E. uniflora sobre a formação do biofilme de Candida 

dubliniensis 

 

Foram feitas aplicações de extrato bruto, frações e subfrações em concentrações 

correspondentes a CIM encontrada para as células planctônicas de cada levedura, em 

intervalos regulares durante 24 h de formação do biofilme. 

As aplicações foram feitas antes da adesão das células planctônicas (T0), após a pré 

adesão (T3 h) e após 6 h, 12 h, 18 h, 24 h. A leitura dos resultados foi efetuada no intervalo 

seguinte ao da aplicação. Foram também incluídos nos testes os controles fluconazol 

(fungistático) - 0,064 mg/mL e nistatina (fungicida) - 1 mg/mL. Os ensaios foram realizados 

em experimentos independentes, cada um em duplicata. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Triagem da atividade antifúngica 

 

Nos últimos anos, o número de infecções invasivas causadas por espécies de Candida 

não albicans tem aumentado. Existem cerca de dezessete espécies de Candida que causam 

micoses superficiais ou invasivas em humanos. As principais espécies de interesse clínico são: 

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

lusitaniae (COLEMAN et al., 1998). 

O surgimento de espécies não albicans pode representar a seleção de espécies menos 

sensíveis aos antifúngicos clássicos. A ocorrência de leveduras resistentes a um ou mais 

antifúngicos, tem aumentado e pode ser consequência de falhas nos tratamentos ou do 

aparecimento de novas espécies mais resistentes, como C. glabrata (DIGNANI et al., 2003). 

Novos antifúngicos devem ser desenvolvidos para tentar controlar as infecções 

emergentes, causadas por fungos patogênicos resistentes aos medicamentos disponíveis. 

Sabendo-se que os metabólitos secundários de plantas estão envolvidos na relação do 

organismo com o meio ambiente, incluindo a defesa contra micro-organismos invasores e 

parasitas, estas biomoléculas são fortes candidatas para o desenvolvimento de agentes 

antimicrobianos (SILVA; PAULA; ESPINDOLA, 2009). 

Assim, na busca por produtos naturais que apresentassem atividade antifúngica, a CIM 

e CFM de 30 extratos brutos obtidos por refluxo (EBR) e oriundos de 10 espécies vegetais e 

foram determinadas para quatro diferentes cepas de Candida ATCC. 

A Tabela 7 apresenta os valores da CIM observada para os 30 EBR obtidos de: E. 

uniflora, S. terebinthifolius, M. tenuiflora, L. ferrea, P. guajava, H. stigonocarpa, P. 

americana, P. rigida, M. ophtalmocentra e P. colubrina. De acordo com os resultados, a 

maioria dos extratos apresentaram atividade inibitória contra pelo menos uma das cepas 

fúngicas utilizadas neste ensaio. A análise dos dados revelou que melhor atividade anti 

Candida foi detectada para os extratos de E. uniflora, L. ferrea, P. guajava e P. americana, as 

quais foram capazes de inibir o crescimento de todas as cepas avaliadas. 

Embora os relatos na literatura acerca da atividade antifúngica das espécies L. ferrea e 

P. americana sejam escassos, o mesmo não pode ser afirmado para E. uniflora e P. guajava 

as quais já foram objetos de estudos para esta propriedade biológica. Entretanto, em muitos 

casos, as espécies foram testadas em condições diferentes das empregadas neste estudo. 
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Os extratos de E. uniflora foram os que mais se destacaram apresentando valores para 

CIM entre 31,25-62,5 µg/mL, nos ensaios com C. albicans, enquanto o intervalo de 15,625-

31,25 µg/mL foi registrado contra C. dubliniensis; e, 15,625 µg/mL para C. glabrata e C. 

krusei. 

Considerando os relatos para E. uniflora, foi observada atividade importante contra C. 

krusei, C. parapsilosis e C. tropicalis (CIM < 100 µg/mL) para o óleo volátil das folhas. No 

mesmo trabalho, não foi detectada atividade antimicrobiana em infusos e decoctos das folhas 

contra C. albicans (SCHAPOVAL et al., 1994; HOLETZ et al., 2002). Entretanto, existem 

relatos desta atividade em extrato bruto das folhas de E. uniflora, obtido através de maceração 

com etanol 95% (1:1), contra C. albicans (FIÚZA et al., 2008).  

Em relação às espécies L. ferrea e P. guajava os valores de CIM contra C. albicans 

permaneceram entre 62,5-125 µg/mL e 31,25-250 µg/mL, respectivamente. Enquanto que, 

para C. dubliniensis, C. glabrata e C. krusei entre 15,625-125 µg/mL, para ambas espécies de 

planta, e dessa forma se mostraram maiores valores de CIM frente as espécies de Candida não 

albicans. Relatos da literatura indicam atividade de pau ferro e goiabeira apenas contra C. 

Albicans (HOLETZ et al., 2002). 

Segundo Sampaio e colaboradores (2009) o extrato dos frutos de pau ferro obtidos por 

maceração (metanol 80%, 72h) apresentaram atividade antifúngica contra C. albicans (CIM = 

25 µg/mL). 

As folhas e casca da goiabeira foram estudadas na forma de tintura e em diversas 

concentrações, e apresentaram atividade antifúngica contra diversas espécies de dermatófitos 

e C. albicans. Além disso, relatam a atividade de sua casca como fungicida, com exceção da 

atividade contra C. albicans, descrita como fungistática (DUTTA; DAS, 2000). 

Para os extratos de P. americana e P. colubrina, foi observada moderada atividade 

contra Candida spp. Foi evidenciada atividade contra C. glabrata e C. krusei, em 

concentrações de 31,25-62,5 µg/mL e 62,5 µg/mL, respectivamente, quando empregado o 

extrato de P. americana; e, 31,25 µg/mL para o extrato de P. colubrina. 

O extrato de Schinus terebinthifolius apresentou atividade apenas contra C. albicans e 

C. dubliniensis em concentrações de 31,25-62,5 µg/mL e 31,25-125 µg/mL respectivamente. 

Martínez Guerra e colaboradores (2000) estudaram a ação antimicrobiana de diferentes 

concentrações do extrato de folhas de S. terebinthifolius em etanol 80%, frente C. albicans 

mediante o método de difusão em ágar e obtiveram como resultado que o extrato apresentou 

atividade antimicrobiana em concentrações de 80, 60, 40, 30, 15, 5 e 1%, frente aos micro-

organismos testados. A atividade antifúngica também foi relatada para as folhas desta espécie, 
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apresentando CIM de 1250 µg/mL sobre C. albicans (BRAGA et al., 2007). Apesar de 

apresentar atividade antifúngica relatada (PESSINI et al., 2003; BRAGA et al., 2007; 

MOUSTAFA, 2007) esse extrato apresentou pouca ou nenhuma atividade neste trabalho. Este 

tipo de comportamento pode ser explicado pelas condições experimentais empregadas em 

cada estudo, tais como doses de extratos, solvente para obtenção da solução extrativa, método 

extrativo, estágio de desenvolvimento do indivíduo ou ainda a origem geográfica do material 

vegetal.  

Para as espécies vegetais M. ophtalmocentra e P. rigida, apenas o extrato bruto 

etanólico foi eficaz contra as quatro espécies testadas, com valores de CIM entre 62,5-250 

µg/mL e 31,25-1000 µg/mL, respectivamente. 

O extrato aquoso da espécie H. stigonocarpa apresentou bom desempenho contra a 

cepa de C. albicans com valore de CIM igual a 125µg/mL. Em relação as espécies de C. não 

albicans, a faixa de CIM permaneceu entre 125-250 µg/mL contra a cepa de C. dubliniensis, 

para os extratos aquoso e etanol:água, e apenas o extato etanol:água teve ação em relação a C. 

glabrata (125 µg/mL). 

Por fim, não foi detectado potencial inibitório dos extratos de M. tenuiflora contra C. 

albicans na maior concentração testada (1000 µg/mL). Por esta razão, os extratos de M. 

tenuiflora não foram testados contra as demais cepas (Tabela 6; Figuras 2 e 3). 

Adicionalmente, grande parte dos relatos é fundamentada no método de difusão em 

ágar em virtude de sua simplicidade e baixo custo. O procedimento, amplamente utilizado na 

prática bacteriológica e recomendado pelo CLSI para fluconazol, consiste na aplicação de 

discos impregnados com a amostra sobre o meio de cultura inoculado e determinação do 

diâmetro da zona de inibição do crescimento ao redor do disco ou reservatório após o período 

de incubação (PAIVA et al., 2003). Entretanto, esta técnica apresenta diversas limitações e 

passou a ser recomendada apenas para a avaliação qualitativa da atividade antimicrobiana 

(ELOFF, 1998; LANGFIELD, 2004). Por outro lado, para a avaliação quantitativa da 

atividade antimicrobiana é preconizado o método de microdiluição. Neste procedimento, a 

amostra é aplicada diretamente em meio líquido previamente inoculado e a atividade é medida 

através da determinação da menor concentração de amostra capaz de inibir o crescimento 

visível de qualquer micro-organismo (CIM). Este parâmetro é importante, pois mostra a 

concentração necessária de agente antimicrobiano no local da infecção e que é capaz de inibir 

a infecção provocada pelo micro-organismo (CLSI, 2003).  
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Tabela 7. Concentração inibitória mínima (µg/mL) dos extratos brutos obtidos por refluxo (EBR) contra cepas padrão ATCC de Candida spp. através do método de 

microdiluição. 

 C. albicans C. dubliniensis C. glabrata C. krusei 

Espécies Aq Et Ac Aq Et Ac Aq Et Ac Aq Et Ac 

Eugenia uniflora  31,25 62,5 31,25 31,25 31,25 15,625 15,625 15,625 15,625 15,625 15,625 15,625 

Schinus terebinthifolius  62,5 31,25 62,5 125 31,25 62,5 -* -* -* NA NA NA 

Piptadenia colubrina  31,25 250 500 250 125 125 31,25 31,25 31,25 -* 31,25 31,25 

Libidibia ferrea 125 62,5 62,5 125 62,5 31,25 31,25 62,5 31,25 62,5 15,625 62,5 

Psidium guajava 250 62,5 31,25 125 62,5 31,25 62,5 15,625 15,625 62,5 62,5 31,25 

Mimosa ophthalmocentra 250 62,5 125 -* 125 125 NA 125 * NA 62,5 NA 

Mimosa tenuiflora  -* -* -* NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Parapiptadenia rigida 1000 250 31,25 -* 250 -* NA 62,5 NA NA 62,5 NA 

Persea americana 125 62,5 31,25 62,5 250 15,625 62,5 62,5 31,25 62,5 62,5 62,5 

Hymenaea stigonocarpa 125 250 1000 250 125 -* -* 125 NA NA -* NA 

Aq: aquoso; Et: etanol:água; Ac: acetona:água 

-* Não apresentaram inibição; NA: não analisados. 
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Figura 2. Triagem da atividade antifúngica dos Extratos Brutos obtidos por Refluxo (EBR): extrato auqoso de 

M. tenuiflora (linhas A e B); extrato acetona:água de L. ferrea (linhas C e D); extrato acetona:água de E. uniflora 

(linhas E e F); extrato acetona:água de P. guajava (linhas G e H). ; controle de crescimento positivo sem extrato 

(coluna 11) e controle de esterelidade do meio de cultura (coluna 12). 

 
 

Figura 3. Triagem da atividade antifúngica dos Extratos Brutos obtidos por Refluxo (EBR): extrato etanol:água 

de E. uniflora – Et (A e B); extrato etanol:água de P. guajava (C e D); extrato etanol:água de P. rigida (E e F); 
extrato aquoso de E. uniflora  (G e H).; controle de crescimento positivo sem extrato (coluna 11) e controle de 

esterelidade do meio de cultura (coluna 12) 
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Em relação a atividade fungicida dos extratos, de forma geral, os resultados 

demonstraram que C. albicans e C. glabrata necessitam de maiores concentrações de extrato 

bruto para inibir o crescimento, exceto para o extrato de E. uniflora, com CFM entre 125-500 

µg/mL em relação a C. albicans. As espécies E. uniflora , L. ferrea e P. guajava, 

apresentaram CFMs entre 62,5-125, 250-500 e 250-500 µg/mL, respectivamente, contra C. 

dubliniensis. Para C. krusei, espécie fúngica resistente aos azóis, menor concentração do 

extrato aquoso de E. uniflora foi necessária para provocar a morte celular, com CFM de 62,5 

µg/mL (Figuras 4 e 5; Tabela 8). 

 

Figura 4. Avaliação da atividade Fungistático/Fungicida frente às cepas (A) C. albicans: (linhas Ae B extrato 
acetona:água de H. stigonocarpa,; linhas C e D extrato etanol:água de M. ophtalmocentra; linhas E e F extrato 

etanol:água de P. colubrina,; linhas G e H extrato acetona:água de P. rigida, e (B) C. dubliniensis: linhas A e B 

extrato etanol:água de P. americana; linhas C e Dextrato eatnol:água de P. rígida; linhas E e F extrato 

acetona:água de P. rígida;; linhas G e H extrato acetona:água de E. uniflora ; controle de crescimento positivo 

sem extrato (coluna 11) e controle de esterelidade do meio de cultura (coluna 12). 

 (A)  (B) 

 
Figura 5. Avaliação da atividade Fungistático/Fungicida frente às cepas (A) C. glabrata: linhas A e B extrato 

etanol:água de M. Ophtalmocentra; linhas Ce D extrato etanol:água de P. rigida; linhas E e F extrato etanol:água 

de P. americana; linhas G e H extrato acetona:água de P. americana e (B) C. krusei: linhas A e B extrato 

acetona:água de P. colubrina; linhas C e D extrato aquoso de L. ferrea; linhas E e F extrato acetona:água de L. 

ferrea; linhas G e H extrato aquoso de P. guajava ; controle de crescimento positivo sem extrato (coluna 11) e 

controle de esterelidade do meio de cultura (coluna 12). 

 (A)  (B) 

Os valores encontrados estão apresentados na Tabela 8..
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Tabela 8. Concentração fungicida mínima (µg/mL) de extratos brutos obtidos por refluxo (EBR) contra cepas padrão ATCC de Candida spp. 

 C. albicans C. dubliniensis C. glabrata C. krusei 

Espécies Aq Et Ac Aq Et Ac Aq Et Ac Aq Et Ac 

Eugenia uniflora  250 500 125 125 125 62,5 500 1000 500 62,5 125 250 

Schinus terebinthifolius  >1000 >1000 >1000 1000 500 >1000 >1000 >1000 >1000 NA NA NA 

Piptadenia colubrina  >1000 >1000 >1000 >1000 1000 >1000 1000 >1000 >1000 >1000 500 250 

Libidibia ferrea >1000 1000 >1000 500 250 500 >1000 >1000 >1000 250 1000 1000 

Psidium guajava >1000 >1000 >1000 500 250 250 >1000 1000 1000 1000 1000 250 

Mimosa ophthalmocentra >1000 >1000 >1000 >1000 500 >1000 >1000 1000 >1000 NA 500 NA 

Mimosa tenuiflora  >1000 >1000 >1000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Parapiptadenia rigida >1000 >1000 >1000 >1000 1000 >1000 NA >1000 NA NA 1000 NA 

Persea americana >1000 >1000 1000 >1000 500 250 >1000 500 250 >1000 >1000 >1000 

Hymenaea stigonocarpa >1000 >1000 >1000 >1000 500 1000 NA >1000 NA NA NA NA 

Aq: aquoso; Et: etanol:água; Ac: acetona:água. 
* Não foram analisados. 
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Das dez espécies vegetais estudadas inicialmente, quatro apresentaram melhor 

atividade contra as Cepas de Candida spp. ATCC testadas: E. uniflora, L. ferrea, P. guajava e 

P. americana. Dentre estas, três foram selecionadas para produção de novos extratos (item 

4.2.2).  

Considerando a possibilidade de fracionamento e purificação de compostos ativos a 

partir destes extratos, foi necessário estabelecer o rendimento da operação de liofilização para 

todos os extratos das três espécies selecionadas (Tabela 9). De acordo com os dados, foi 

possível observar que maior rendimento em sólidos foi obtido quando empregado como 

solvente mistura acetona:água (7:3; v/v), independente da espécie vegetal. 

 

Tabela 9. Rendimento percentual (%) do processo de liofilização após obtenção dos extratos brutos turbolisados 

de E. uniflora, L. ferrea e P. guajava. 

Espécies vegetais Aquoso Acetona:água (7:3) 

E. uniflora 18,83 22,40 

L. ferrea 18,80 21,60 

P. guajava 10,01 13,17 

 

Para avaliar inteferências do processo extrativo sobre a atividade antifúngica dos 

extratos, estes foram testados contra cepas ATCC de Candida spp. Os resultados mostraram 

que os extratos brutos turbolisados de E. uniflora apresentaram mesmo perfil contra C. 

dubliniensis independente do processo extrativo. Para C. krusei, apenas o extrato 

acetona:água (7:3, v/v) foi similar. Por outro lado, os turbolisados apresentaram CIM um 

pouco superior contra as cepas de C. albicans e C. glabrata (Gráfico 1). 

Em relação a L. ferrea, os extratos brutos turbolisados não apresentaram diferença 

importante para a cepa de C. glabrata, sendo um pouco mais ativos para as demais cepas 

testadas (Gráfico 2). Consideando os extratos brutos turbolisados das folhas de P. guajava, 

incremento importante nas CIMs foi observado com exceção do extrato acetona:água (7:3) 

frente às cepas de C. albicans e C. glabrata (Gráfico 3). 

O ensaio com os extratos preparados por turbólise frente às cepas ATCC confirmou a 

manutenção da propriedade antifúngica das espécies consideradas mais promissoras, 

permitindo a adoção deste procedimento para preparação de novas amostras para avaliação do 

perfil de susceptibilidade destas em relação aos isolados clínicos. 
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Gráfico 1. Gráfico comparativo entre as CIMs determinadas para os extratos brutos de E. uniflora, preparados 

por refluxo (EBR) ou turbólise (EBT), contra cepas padrão ATCC de Candida spp, onde Aq: aquoso e Ac: 

acetona:água. 
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Gráfico 2. Gráfico comparativo entre as CIMs determinadas para os extratos brutos de L. ferrea, preparados por 

refluxo (EBR) ou turbólise (EBT), contra cepas padrão ATCC de Candida spp, onde Aq: aquoso e Ac: 

acetona:água. 

 

 

 

 



70 

Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

Gráfico 3. Gráfico comparativo entre as CIMs determinadas para os extratos brutos de P. guajava, preparados 

por refluxo (EBR) ou turbólise (EBT) , contra cepas padrão ATCC de Candida spp, onde Aq: aquoso e Ac: 

acetona:água. 

 

  

 

 

Além da necessidade do uso racional dos antifúngicos para que haja o prolongamento 

de sua eficácia, a investigação constante dos mecanismos de resistência e a avaliação de 

novos produtos, são fundamentais para que o sucesso do combate às infecções proporcionadas 

por Candida spp. (NASCIMENTO et al., 2000).  

Neste contexto, o emprego de isolados clínicos de pacientes de grupos predispostos a 

desenvolvimento de infecções fúngicas, tem sido uma das principais estratégias para a 

investigação de potenciais novos agentes antifúngicos (ALMEIDA et al., 2009; DALBEN-

DOTA et al., 2010). 

O grau de susceptibilidade das leveduras isoladas através do ensaio de microdiluição 

foi avaliado imediatamente após a obtenção dos extratos brutos turbolisados, partindo-se da 

concentração de 1000 µg/mL no primeiro poço. 
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Em relação à espécie E. uniflora, os intervalos de variação da CIM foram menores 

para o extrato bruto turbolisado do tipo acetona:água (7:3, v/v). Quanto a atividade 

apresentada frente às cepas de Candida não albicans, permaneceu entre 1,95-250 µg/mL, 

enquanto que para C. albicans de 1,95 a 1000 µg/mL, para esse mesmo tipo de extrato bruto. 

A CIM50 também apresentou menor valor quando se trata de espécies de C. não albicans, 

tanto para o extrato bruto obtido apenas com água quanto para o extrato bruto obtido a partir 

da mistura acetona:água (7:3, v/v). Já a CIM90 também foi menor para os extratos produzidos 

com acetona:água (7:3) (Tabela 10). 

Quanto à espécie L. ferrea, os resultados se mostraram semelhantes em relação aos 

tipos de extrato, apresentando mesma faixa de CIM entre 3,9 – 1000 µg/mL frente aos 

isolados de C. albicans, e entre 3,9 – 500 µg/mL para os isolados de C. não albicans. Além 

disso, os mesmos valores de CIM50 e CIM90 foram encontrados em relação aos dois tipos de 

extrato testados, sendo a CIM50 igual a 31,25 µg/mL frente aos isolados de C. não albicans e 

125 µg/mL para os isolados de C. albicans, enquanto que a CIM90 foi igual para todos os 

isolados, 500 µg/mL (Tabela 10). 

Para a espécie P. guajava, o extrato bruto aquoso apresentou resultados semelhantes 

aos extratos aquosos de E. uniflora e L. ferrea em relação à faixa de concentração (3,9 a 100 

µg/mL) quando observado os isolados de C. albicans. Quanto aos isolados de C. não albicans 

seguiu a mesma tendência, apresentando menores valores para a faixa de concentração, sendo 

entre 3,9-250 µg/mL para o extrato bruto produzido a partir de acetona:água (7:3) e 3,9 a 500 

µg/mL para o tipo aquoso. Os valores de CIM90 foram iguais entre os isolados, entretanto 

diferentes para os tipos de extrato, sendo igual a 250 µg/mL para o extrato do tipo 

acetona:água (7:3) e 500 µg/mL para o extrato aquoso; já em relação a CIM50 o menor valor 

observado foi em relação ao extrato acetona:água (7:3), igual a 31,25 µg/mL (Tabela 10). 

Estes resultados mostraram que melhor atividade foi observada para todos os extratos 

quando se utilizou a mistura acetona:água (7:3), principalmente em relação aos isolados 

clínicos de C. não albicans. 
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Tabela 10. Intervalo de variação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) dos extratos brutos turbolisados turbólise (aquoso e acetona:água, 7:3) de E. uniflora, L. ferrea e 

P. guajava contra 91 diferentes isolados clínicos e seus valores de CIM50 e CIM90.  

Extrato Bruto Micro-organismos N 

E. uniflora L. ferrea P. guajava 

Faixa 

de CIM 
CIM50 CIM90 

Faixa 

de CIM 
CIM50 CIM90 

Faixa 

de CIM 
CIM50 CIM90 

µg/mL µg/mL µg/mL 

Aquoso 
Candida albicans 78 3,9 - 1000 125 250 3,9 - 1000 125 500 3,9 - 1000 250 500 

Candida não albicans 13 1,95 - 500 31,25 500 3,9 - 500 31,25 500 3,9 - 500 62,5 500 

Acetona:água 

(7:3) 

Candida albicans 78 1,95 - 1000 62,5 125 3,9 - 1000 125 500 3,9 - 1000 125 250 

Candida não albicans 13 1,95 - 250 31,25 250 3,9 -500 31,25 500 3,9 - 250 31,25 250 
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Dados da literatura indicam que a atividade inibitória de compostos/produtos pode ser 

classificada como forte, moderada ou fraca, para CIMs (µg/mL) de até 500; entre 500 e 1500; 

e, acima de 1500, respectivamente (ALIGIANNIS et al., 2001). Nesse sentido, os seis extratos 

brutos turbolizados, referentes às três espécies avaliadas nesta segunda etapa do trabalho, 

puderam ser classificadas com atividade antifúngica de forte a moderada, quando avaliadas 

em relação aos isolados clínicos. 

Os resultados também foram avaliados quanto à diferença de CIM obtidas nas regiões 

e Natal e Maringá, para observar a resistência das leveduras de cada região. 

O grau de susceptibilidade das leveduras obtidas nas duas regiões foi diferente em 

relação às espécies (C. albicans e C. não albicans) e ao tipo de extrato estudado. Quanto à 

espécie E. uniflora, os isolados de C. albicans de Maringá foram mais resistentes em ambos 

os tipos de extrato avaliados (aquoso ou acetônico); entretanto quando avaliados os isolados 

de C. não albicans, daqueles obtidos em Natal, o extrato acetônio da E. uniflora  mostrou-se 

mais susceptível, com média de CIM igual a 44µg/mL. 

Em relação às espécies L. ferrea e P. guajava, ambos os tipos de extrato, para as 

leveduras do tipo C. albicans se apresentaram menos resistentes para aqueles da região de 

Maringá, destacando-se os valores médios de CIM 150 µg/mL para o extrato aquoso de L. 

ferrea e 84µg/mL para o extrato de acetona de P. guajava (Tabela 11). 
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Tabela 11. Média das CIMs referente aos isolados clínicos obtidos na região de Maringá – PR e Natal-RN. 

 MARINGÁ NATAL 

Espécie Tipo de extrato 
C. albicans C. não albicans C. albicans C. não albicans 

µg/mL µg/mL 

Eugenia uniflora 
Aquoso 500 78 121 87 

Acetona:água (7:3) 169 79 94 44 

Libidibia ferrea 
Aquoso 150 94 214 80 

Acetona:água (7:3) 158 125 200 81 

Psidium guajava 
Aquoso 217 250 282 99 

Acetona:água (7:3) 84 94 189 51 
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Fracionamento Biomonitorado 

 

Após a avaliação da atividade antifúngica realizada com isolados clínicos, para as três 

espécies vegetais mais promissoras, foi possível observar que os melhores resultados foram 

atribuídos para os extratos da espécie E. uniflora (pitangueira). Desta forma, o material 

vegetal da espécie foi submetido a estudo de prospecção fitoquímica, no intuito de 

caracterizar sua a composição química e estabelecer a busca de grupos de metabólitos 

secundários relevantes para a atividade biológica observada. 

Considerando os relatos na literatura acerca da presença na espécie de compostos 

fenólicos (LEE et al., 1997; LIMA et al., 2002; FIÚZA et al., 2008), aos quais podem ser 

atribuídas as propriedades biológicas observadas neste estudo, a investigação fitoquímica foi 

direcionada para a  busca de metábolitos secundários desta classe de compostos. 

Partindo de 600 g de folhas secas e moídas, foi preparado conforme descrito na 

metodologia. A escolha do líquido extrator para esta etapa do trabalho foi baseada em dados 

da literatura, indicando que a mistura acetona:água é a mais apropriada para maximizar a 

extração de polifenóis (SANTOS; MELLO, 2007; CORAZZA, 2009; BUENO, 2010). Isto se 

deve ao fato de que a presença da água junto solventes orgânicos aumenta o rendimento da 

extração de compostos fenólicos e acetona bloqueia a interação tanino-proteína, fazendo a 

extração se tornar quantitativamente maior (SANTOS; MELLO, 2007). 

O procedimento permitiu a obtenção de 102 g do extrato bruto (EB),os quais foram 

submetidos a partição com acetato de etila e, após nova liofilização, obteve-se da fração 

aquosa (FA) cerca de 48,2834 g, enquanto a fração acetato de etila (FAE) gerou 20,6495 g. 

Cerca de 9 g de FAE foram então particionados com hexano, para eliminação de compostos 

mais apolares presentes, originando ao final resíduo de 8,5137 g da Fração Acetato de Etila 

após Hexano (FAEH) e 0,0509 g da Fração Hexano (FH). O rendimento dos extratos e frações 

foi calculado em relação à quantidade de droga empregada e foi igual a 17% (m/m) para EBL, 

8,2081% para a FA, 3,5104% para FAE, 1,4189% para FAEH e 0,0084% para FH.. 

A preparação de cada extrato bruto ou fração foi seguida de avaliação por 

cromatografia em camada delgada (CCD). Desta forma, é possível acompanhar o 

comportamento da distribuição dos metabólitos secundários em cada sistema de solvente. 

Neste trabalho, a presença de compostos fenólicos  pode ser constatada na Figura 6A, 

onde podem ser observadas bandas com coloração cinza-azulada, indicativo da presença dessa 

classe de compostos. Além disso, as mesmas bandas são observadas tanto no extrato bruto, 

quanto nas frações acetato de etila, hexano e acetato de etila após hexano. Mesmo de acordo 
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com estudos etnofarmacológicos que indicam o uso de preparações aquosas das folhas de 

pitanga, podemos observar a ausência de bandas na fração aquosa, e devido ao rendimento 

obtido para a fração acetato de etila após hexano, esta foi escolhida para realizar o 

fracionamento biomonitorado. 

Foram realizadas, novas CCDs com o extrato bruto e frações (FA, FAE e FAEH), 

(Figura 6B e 6C), e reveladas com reagentes mais específicos para flavonóides (Reagente 

Natural A) e outros polifenóis, como quinonas, taninos e outros (Vanilina clorídrica). Com 

base nas figuras, podemos inferir sobre a presença de flavonoides no extrato bruto e frações 

acetato de etila, hexano e acetato de etila após hexano, uma vez que, após a revelação e 

quando observados sob luz UV, as bandas que apareceram apresentaram coloração laranja, 

indicativo desta classe de compostos (Figura 6B). Já quando reveladas com Vanilina 

clorídrica (Figura 6C), as mesmas bandas apresentaram-se com coloração amarela, 

enfatizando a presença de compostos flavonoídicos, e outras bandas apresentaram-se com 

coloração rósea, indicando possivelmente a presença de taninos. 

 

Figura 6. Cromatografia em Camada Delgada do Extrato Bruto e Frações Aquosa (FA), Acetato de Etila (FAE), 

Hexânica (FH) e Acetato de Etila após Hexano (FAEH) de E. uniflora. 

 
 

Eluente: acetato de etila:ácido fórmico:ácido acético:água (100:11:11:26) 

Adsorvente: gel de sílica F254 

Detecção: A – Cloreto férrico; B – Reagente Natural A 0,5%, observada sob luz UV (366 nm); C – Vanilina 

Clorídrica 

 

Com base nas CCDs, é possível inferir sobre uma maior predominância dos compsotos 

flavonoídicos no extrato bruto e frações obtidos das folhas de E. uniflora, neste estudo. 
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Então, sabe-se que a busca de princípios ativos de plantas através de estudos 

fitoquímicos biomonitorados tem vigorado como uma alternativa para a pesquisa em espécies 

vegetais, com o desenvolvimento de bioensaios simples e rápidos, facilmente executados 

(MONTANARI; BOLZANI, 2001). 

Desse modo, o ensaio biomonitorado consiste na purificação, isolamento e 

identificação dos metabólitos bioativos presentes em extratos e frações semipurificadas, a fim 

de isolar os metabólitos bioativos. Para isso, são utilizadas diferentes técnicas 

cromatográficas, que são selecionadas de acordo com as características dos compostos a 

serem isolados. Após cada fracionamento, as diferentes frações obtidas são monitoradas 

através dos mesmos ensaios de atividade farmacológica, com o objetivo de detectar em qual 

fração localizam-se os compostos bioativos (HOUGHTON, 2000). 

As frações (FA, FAE, FH e FAEH) foram testadas em relação à atividade contra cepas 

ATCC de Candida spp (1 C. albicans - 90028, 1 C. dubliniensis - 7289, 1 C. glabrata - 2001 

e 1 C. krusei - 6258). Os resultados encontrados encontram-se descritos na Tabela 12. 

 

Tabela 12. Concentração inibitória mínima (µg/mL) das frações otbidas a partir do extrato bruto turbolisado de 

E. uniflora, onde FA: fração aquosa, FAE: fração acetato de etila, FH: fração hexano; FAEH: fração acetato de 

etila após hexano.  

Fração C. albicans C. dubliniensis C. glabrata C. krusei 

FA 62,5 3,9062 1,9531 3,9062 

FAE 62,5 7,8125 1,9531 7,8125 

FH 250 7,8125 3,9062 7,8125 

FAEH 250 7,8125 1,9531 7,8125 

 

Com base nos resultados encontrados, foi possível observar importante atividade 

antifúngica das frações em relação às espécies de Candida não albicans, principalmente para 

C. glabrata. Esta espécie tem se destacado no caso de infecções sem seres humanos 

principalmente em virtude do uso de drogas imunossupressoras. Além disso, isolados clínicos 

desta espécie apresentam menor sensibilidade ao fluconazol e a anfotericina B, o que torna 

mais importante os resultados encontrados para as frações de E. uniflora. 

Além da determinação da CIM, a CFM das frações também foi avaliada, e os 

resultados apresentaram-se mais uma vez importantes, em virtude da ação fungistática das 

frações para C. albicans, e para as C. não albicans, apresentaram valores de CFM 

considerados relevantes, principalmente em relação a C. krusei (Tabela 13). 
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Tabela 13. Concentração Fungicida Mínima (µg/mL) das frações otbidas a partir do extrato bruto turbolisado de 

E. uniflora, onde FA: fração aquosa, FAE: fração acetato de etila, FH: fração hexano; FAEH: fração acetato de 

etila após hexano. 

Fração C. albicans C. dubliniensis C. glabrata C. krusei 

FA Fungistático 125 125 62,5 

FAE Fungistático 62,5 125 62,5 

FH Fungistático 125 125 15,625 

FAEH Fungistático 125 125 15,625 

 

Na tentativa de obter frações cada vez mais enriquecidas em polifenóis, foram 

realizadas diversas cromatografias em coluna utilizando como fase estacionária Sephadex® 

LH-20. Também denominada de Gel Filtração ou Exclusão Cromatográfica por Tamanho, 

esta fase estacionária que promove uma separação das moléculas por tamanho (Figura 7), tem 

sido empregada com sucesso para a separação de polifenóis em drogas vegetais (ISHIDA et 

al., 2006). 

 

Figura 7. Representação esquemática da separação das moléculas baseada no princípio do Sephadex ® LH-20.  

 

(Fonte: GE Healthcare). 

 

Inicialmente foi realizada a Cromatografia em Coluna da FAEH (7 g), que deu origem 

a 10 subfrações (F#1-F#10). O monitoramento foi executado observando a mudança de 

coloração e por CCD. Nas CCDs foram observadas manchas de coloração entre o azul e 

cinza, quando reveladas com cloreto férrico a 2%, indicando a presença de polifenóis nas 

subfrações. Para cada subfração foi calculada a quantidade obtida e o rendimento (Tabela 14). 
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Tabela 14. Quantidades obtidas das subfrações F#1-F#10, obtidas da Fração Acetato Etila após Hexanoe o 

respectivo rendimento percentual. 

Fração Quantidade (g) Rendimento (%) 

F#1 1,2350 17,64 

F#2 0,1694 2,42 

F#3 1,2138 17,34 

F#4 0,9327 13,32 

F#5 0,1588 2,26 

F#6 0,1216 1,73 

F#7 0,1510 2,15 

F#8 0,5765 8,23 

F#9 0,4975 7,10 

F#10 1,1534 16,47 

 

Em seguida, as quatro leveduras ATCC (1 C. albicans - 90028, 1 C. dubliniensis - 

7289, 1 C. glabrata - 2001 e 1 C. krusei - 6258) foram submetidas ao teste de susceptibilidade 

in vitro das subfrações, a fim de prosseguir com o fracionamento biomonitorado. Os 

resultados das CIMs e CFMs encontram-se nas Tabelas 15 e 16, respectivamente.  

 

Tabela 15. Concentração inibitória mínima (µg/mL) das subfrações (F#1-F#10) obtidas da Fração Acetato Etila 
após Hexano. 

Fração C. albicans C. dubliniensis C. glabrata C. krusei 

F#1 500 250 31,25 31,25 

F#2 500 15,625 15,625 31,25 

F#3 500 250 15,625 62,5 

F#4 500 250 7,8125 125 

F#5 250 125 3,9062 31,25 

F#6 125 31,25 0,9765 7,8125 

F#7 31,25 7,8125 0,9765 7,8125 

F#8 62,5 31,25 0,9765 7,8125 

F#9 250 62,5 0,9765 3,9062 

F#10 62,5 7,8125 0,4882 0,9765 
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Tabela 16. Concentração Fungicida Mínima (µg/mL) das subfrações (F#1-F#10) obtidas da Fração Acetato Etila 

após Hexano. 

Fração C. albicans C. dubliniensis C. glabrata C. krusei 

F#1 Fungistático Fungistático Fungistático Fungistático 

F#2 Fungistático Fungistático 125 250 

F#3 Fungistático Fungistático Fungistático 250 

F#4 Fungistático Fungistático 125 250 

F#5 Fungistático 250 62,5 62,5 

F#6 125 125 125 15,625 

F#7 125 31,25 7,8125 15,625 

F#8 125 62,5 31,25 31,25 

F#9 250 125 31,25 31,25 

F#10 250 125 Fungistático 3,9062 

 

A subfração F#7 apresentou um baixo rendimento, porém foi a que mais se destacou. 

Apresentou valor de CIM em relação a C. albicans de 31,25 µg/mL e, para C. não albicans, 

valores entre 0,9765 e 7,8125 µg/mL, com destaque para a concentração de 0,9765 µg/mL 

observada para C. glabrata. O mesmo aconteceu para a subfração F#8, com valores de CIM 

igual a 0,9765 µg/mL e CFM igual a 31,25 µg/mL, quanto a atividade antifúngica contra C. 

glabrata. Por fim, a fração F#10 apresentou CIM de 0,4882 µg/mL em relação a C. glabrata, 

porém apresentou comportamento fungistático frente a mesma cepa. 

Além disso, foram realizadas CCDs para as subfrações com melhores resultados de 

CIM, para possivelmente correlacionar a presença dos polifenóis a atividade encontrada. 

As subfrações F#7 e F#8 quando reveladas com Reagente Natural A, indicaram a 

presença de flavonóides (compostos com coloração laranja), e quando reveladas com Vanilina 

clorídrica, apenas a subfração F#8 indicou a presença de taninos condensados (coloração 

rosa), embora a literatura relate apenas a presença de dois taninos hidrolisáveis para esta 

espécie vegetal (LEE et al., 1998). Em ambas as subfrações a presença de banda com 

coloração verde pode ser decorrente dos fenilpropanoglicosídeos. Já em relação à subfração 

F#10, a CCD apenas permitiu inferir sobre a presença de polifenóis, sem diferenciação de 

classes (Figura 8). 

Os dados da atividade antifúngica para as subfrações F#1 a F#10 apresentados nas 

tabelas 14 e 15, mostraram que melhor atividade antifúngica pode ser atribuída as subfrações 
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F#7, F#8 e F#10 em relação a todas as cepas avaliadas. Por este motivo, estas três subfrações 

foram submetidas à nova Cromatografia em Coluna utilizando Sephadex® LH-20. 

 

Figura 8. Cromatografia em Camada Delgada das subfrações F#7, F#8 e F#10 obtidas a partir da FAEH. 

 

 

Eluente: acetato de etila:ácido fórmico:ácido acético:água (100:11:11:26) 

Adsorvente: gel de sílica F254 

Detecção: A – Reagente Natural A, observada sob luz UV (366 nm); C – Vanilina clorídrica 

 

A subfração F#7 foi recromatografada em coluna (h = 150 mm; Ø = 10 mm), obtendo 

ao final 9 subfrações, de F#7-1 a F#7-9, sendo o rendimento calculado e descrito na Tabela 

17.  

 

Tabela 17. Quantidades obtidas das subfrações F#7-1-F#7-9 e o respectivo rendimento percentual, obtidas a 

partir da subfração F#7. 

Fração Quantidade (g) Rendimento (%) 

F#7-1 0,0023 2,3 

F#7-2 0,0054 5,4 

F#7-3 0,0193 19,3 

F#7-4 0,0518 51,8 

F#7-5 0,0045 4,5 

F#7-6 0,0021 2,1 

F#7-7 0,0010 1,0 

F#7-8 0,0018 1,8 

F#7-9 0,0001 0,1 
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A atividade biológica das subfrações F#7-1 a F#7-9 foram investigadas in vitro 

empregando leveduras de Candida spp (ATCC). Os resultados encontrados estão 

apresentados na tabela 18, e permitiram observar desempenho promissor com valores de CIM 

permanecendo na faixa entre 7,813 e 1000 µg/mL. A subfração F#7-4 foi a que mais se 

destacou por apresentar menores valores de CIM (3,906 - 15,63 µg/mL), além disso, 

apresentou valor de CFM igual a 7,813 µg/mL  em relação a C. krusei . Como descrito 

anteriormente, os resultados encontrados em relação as C. não albicans, são bastante 

promissores, uma vez que as espécies são consideradas resistente em relação à maioria dos 

antifúngicos comercialmente disponíveis. 

 

Tabela 18. Valores de CIM e CFM (µg/mL) obtidos para as subfrações F#7-1 a F#7-9 em relação às cepas 

padrão ATCC de Candida spp. 

Fração 
C. albicans C. dubliniensis C. glabrata C. krusei 

CIM CFM CIM CFM CIM CFM CIM CFM 

F#7-1 >1000 >1000 >1000 >1000 62,5 >1000 62,5 >1000 

F#7-2 125 250 31,25 62,5 31,25 125 15,63 >1000 

F#7-3 500 500 125 >1000 31,25 >1000 15,63 >1000 

F#7-4 15,63 125 7,813 125 3,906 62,5 7,813 7,813 

F#7-5 500 >1000 125 >1000 62,5 >1000 62,5 62,5 

F#7-6 31,25 1000 15,63 1000 15,63 62,5 7,813 1000 

F#7-7 31,25 1000 15,63 >1000 15,63 >1000 7,813 1000 

F#7-8 62,5 >1000 31,25 >1000 31,25 >1000 31,25 >1000 

F#7-9 31,25 >1000 15,63 >1000 15,63 >1000 7,813 >1000 

 

O mesmo procedimento foi adotado para a subfração F#8, recromatografada em 

coluna (h = 255 mm; Ø = 10 mm) sendo obtidas ao final 7 subfrações, de F#8-1 a F#8-7, o 

rendimento foi calculado (Tabela 19). 
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Tabela 19. Quantidades obtidas das subfrações F#8-1-F#8-7 e o respectivo rendimento percentual, obtidas a 

partir da subfração F#8. 

Fração Quantidade (g) Rendimento (%) 

F#8-1 0,0188 4,70 

F#8-2 0,0238 5,95 

F#8-3 0,2509 62,73 

F#8-4 0,0222 5,55 

F#8-5 0,0048 1,20 

F#8-6 0,0125 3,12 

F#8-7 0,0036 0,90 

 

As subfrações de F#8-1 a F#8-7 apresentaram valores de CIM entre 62,5 e 500 µg/mL 

para C. albicans e, em relação a C. não albicans os valores permaneceram em uma faixa de 

CIM menor, entre 3,9 e 250 µg/mL. Sendo que a subfração F#8-3 mereceu destaque por 

apresentar melhores valores de CIM em relação a todas as cepas testadas, entre 3,9 e 62,5 

µg/mL (Tabela 20). 

 

Tabela 20. Valores de CIM e CFM (µg/mL) obtidos para as subfrações F#8-1 a F#8-7 em relação às cepas 

padrão ATCC de Candida spp. 

Fração 
C. albicans C. dubliniensis C. glabrata C. krusei 

CIM CFM CIM CFM CIM CFM CIM CFM 

F#8-1 500 >1000 125 >1000 62,5 >1000 15,63 1000 

F#8-2 125 >1000 62,5 >1000 31,25 >1000 31,25 >1000 

F#8-3 62,5 >1000 15,63 >1000 7,813 1000 3,9 >1000 

F#8-4 125 >1000 31,25 500 7,813 >1000 7,81 >1000 

F#8-5 500 1000 250 500 125 >1000 62,5 >1000 

F#8-6 500 >1000 250 >1000 31,25 >1000 62,5 >1000 

F#8-7 125 1000 62,5 1000 31,25 1000 31,25 62,5 

 

Foram realizadas novas CCDs com as subfrações F#7-4 e F#8-3, sendoreveladas com 

Reagente Natural A e Vanilina clorídrica. Na figura 9A pode-se observar a presença de 

flavonóides (bandas de coloração laranja), e na figura 9B, quando reveladas com vanilina 

clorídrica, as mesmas bandas aparecem com coloração amarela, confirmando a classe. 

Entretanto, a subfração F#7-4 apresenta um composto de coloração verde-amarelo 

fluorescente diferente da F#8-3,. 
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Figura 9. Cromatografia em Camada Delgada das subfrações F#7-4 e F#8-3. 

 

 

Eluente: acetato de etila:ácido fórmico:ácido acético:água (100:11:11:26) 

Adsorvente: gel de sílica F254 

Detecção: A – Reagente Natural A, observada sob luz UV (366 nm); C – Vanilina clorídrica 

 

Por fim, a subfração F#10 também foi recromatografada em coluna (h = 255 mm; Ø = 

10 mm) contendo e foram obtidas 8 subfrações, de F#10-1 a F#10-8 (Tabela 21).  

 

Tabela 21. Quantidades obtidas das subfrações F#10-1-F#10-9 e o respectivo rendimento percentual, obtidas a 

partir da subfração F#10 

Fração Quantidade (g) Rendimento (%) 

F#10-1 0,0202 4,04 

F#10-2 0,0009 0,18 

F#10-3 0,0122 2,44 

F#10-4 0,1254 25,08 

F#10-5 0,0812 16,24 

F#10-6 0,0269 5,38 

F#10-7 0,0598 11,96 

F#10-8 0,0398 7,96 

 

Todas as subfrações F#10-1 a F#10-8 apresentaram valores de CIM entre 3,906 e 

7,813 µg/mL em relação às cepas de C. glabrata e C. krusei, evidenciando ainda mais os 

resultados obtidos neste trabalho (Tabela 22). 
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Tabela 22. Valores de CIM e CFM (µg/mL) obtidos para as subfrações F#10-1 a F#10-8 em relação às cepas 

padrão ATCC de Candida spp. 

Fração 
C. albicans C. dubliniensis C. glabrata C. krusei 

CIM CFM CIM CFM CIM CFM CIM CFM 

F#10-1 125 >1000 62,5 >1000 7,813 >1000 7,813 1000 

F#10-2 125 >1000 62,5 >1000 7,813 >1000 7,813 >1000 

F#10-3 250 >1000 62,5 >1000 3,906 >1000 15,63 >1000 

F#10-4 250 >1000 62,5 >1000 3,906 >1000 7,813 >1000 

F#10-5 125 >1000 62,5 >1000 3,906 >1000 7,813 >1000 

F#10-6 62,5 >1000 15,63 >1000 3,906 >1000 3,906 >1000 

F#10-7 31,25 500 7,813 500 3,906 >1000 7,813 >1000 

F#10-8 31,25 >1000 7,813 >1000 3,906 1000 3,906 >1000 

 

Após a confirmação da atividade antifúngica do Extrato Bruto, Frações e Subfrações 

de Eugenia uniflora foi realizado novo estudo, a fim de se verificar a ação destes sobre o 

biofilme de Candida dubliniensis. 

 

Formação de Biofilme 

 

O evento inicial na patogênese de doenças infecciosas é a adesão microbiana aos 

tecidos dos hospedeiros, esta é mediada por macromoléculas denominadas adesinas, 

estruturas da superfície do micro organismo que interagem com receptores específicos nas 

células do hospedeiro (BAILLEY et al., 2000). Com o intuito de avaliar a capacidade de 

aderência em leveduras, várias técnicas têm sido empregadas (SHIN et al., 2002). Os 

biofilmes são formados por comunidades heterogêneas de micro organismos, que se 

acumulam em superfícies, organizadas, e embebidas, em uma matriz extracelular de 

polímeros (MARSH, 2004). 

Desta forma, concomitante com os testes de atividade com o EBL, frações (FA, FAE, 

FH e FAEH) e subfrações (F#1-F#10), a ação sobre a produção de biofilme por C. 

dubliniensis também foi investigada. 

Para comprovação e avaliação do crescimento de biofilme foram feitos testes com as 

duas cepas de C. dubliniensis, sendo uma cepa padrão ATCC de C. dubliniensis (7289) e o 

isolado clínico (número 19) da cavidade bucal de transplantado renal (Natal/RN) escolhidas. 
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Inicialmente, os padrões de desenvolvimento dos biofilmes formados foram 

investigados após 24 h de incubação a 37°C (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Desenvolvimento do biofilme de C. dubliniensis após 24 h de incubação. 

 

 

De acordo com os resultados, podemos observar que ambas as cepas produziram 

biofilme, sendo um pouco maior para o isolado clínico. 

O ensaio de inibição do biofilme foi conduzido de acordo com Furletti e colaboradores 

(2011), utilizando microplacas para cultivo celular juntamente com extratos e frações obtidas 

das folhas de Pitangueira (Figura 10). 
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Figura 10. Representação da avaliação inibitória do extrato bruto, frações e subfrações de E. uniflora sobre a 

formação/crescimento do biofilme de C. dubliniensis ATCC (7289) e isolado clínico (19). 

 
 

Em relação à curva de crescimento do biofilme de C. dubliniensis ATCC (7289) e ao 

isolado clínico da cavidade bucal, pode-se observar que houve comportamento semelhante 

para a formação do ambos (Gráfico 6). 

 

Gráfico 5. Produção de biofilme por C. dubliniensis ATCC (7289) e isolado clínico (19) da cavidade bucal. 

 

 

No gráfico 6 está demonstrada a cinética de crescimento do biofilme de C. 

dubliniensis ATCC (7289) durante as 24 horas, na presença dos antifúngicos convencionais e 

do extrato bruto de E. uniflora, após as aplicações dos agentes nos intervalos previamente 

estabelecidos. Os dados demonstram que que antes da adesão (T0), o extrato bruto e a 

nistatina foram mais eficazes e promoveram inibição durante a fase inicial de formação do 

biofilme. Em seguida, após a fase de pré adesão (T3), observa-se aparente perda de eficácia 
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do extrato denotada pelo incremento no desenvolvimento do biofilme. Por outro lado os 

produtos convencionais (fluconazol e nistatina), mantem a inibição até no T18, quando o 

biofilme apresenta tendência ao desenvolvimento. 

 

Gráfico 6. Cinética de produção de biofilme por C. dubliniensis ATCC (7289) na ausência e na presença de 

antifúngicos convencionais e do extrato bruto turbolisado de E. uniflora. 

 

 

Em relação a amostra de isolado clínico (Gráfico 7), antes da adesão para o extrato 

bruto e os antifúngicos convencionais, foi observado comportamento semelhante ao 

desenvolvimento do biolfime quando comparado com a levedura ATCC. De modo que, a 

partir do T12 todos os produtos testados apresentaram um efeito importante na inibição do 

desenvolvimento do biofilme. Os dados demonstram que o isolado clínico de C. dubliniensis 

foi mais sensível ao extrato bruto e aos fármacos convencionais em comparação com a cepa 

padrão. Este comportamento pode ser explicado pelo fato de que a cepa padrão é mais 

suscetível a agentes antifúngicos disponibilizados comercialmente. 
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Gráfico 7. Cinética de crescimento do biofilme de C. dubliniensis isolado clínico e na presença de antifúngicos 

comerciais e do extrato bruto turbolisado de E. uniflora. 

 

 

 

Considerando as frações obtidas a partir da partição líquido-líquido do extrato bruto de 

E. uniflora, os dados demonstraram que todas as frações inibiram a formação do biofilme da 

cepa padrão na fase de pré adesão. Sendo o perfil de inibição similar para todas as amostras 

testadas e que parece se manter até 12 horas, quando os dados sugerem perda de eficácia dos 

agentes (Gráfico 8). 
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Gráfico 8. Cinética de produção de biofilme de C. dubliniensis ATCC (7289) na ausência e  na presença das 

frações FA, FAE, FH e FAEH obtidas a partir do extrato bruto turbolisado de E. uniflora. 

 
 

Quanto ao biofilme desenvolvido pelo isolado clínico, a fração aquosa (FA) 

apresentou um incremento sobre o desenvolvimento do biofilme na fase antes da adesão, 

mantendo-se até as primeiras 6 horas nesse perfil, momento em ocorre uma diminuição do 

biofilme quando na presença desta fração. A partir do T18, todas as frações apresentaram um 

incremento no desenvolvimento do biofilme. E mesmo diante disto, a fração que mais se 

destacou foi a fração hexano (FH), uma vez que conseguiu prevenir o desenvolvimento do 

biofilme do isolado clínico dutante todo o experimento (Gráfico 9). 
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Gráfico 9. Cinética de produção de biofilme de C. dubliniensis isolado clínico na ausência e na presença das 

frações frações FA, FAE, FH e FAEH obtidas a partir do extrato bruto turbolisado de E. uniflora. 

 
 

Em relação as subfrações (F#1 a F#10),  obtidas a partir da Fração Acetato de Etila 

após Hexano (FAEH), apenas a subfração F#3 não conseguiu inibir a formação do biofilme 

antes da adesão (T0). Em todos os momentos em que foram aplicadas, as subfrações F#6 e 

F#7 inibiram a formação e um maior crescimento do biofilme da cepa padrão ATCC (7289) 

de C. dubliniensis (Tabela 23 e Gráfico 10). 

 

Tabela 23. Valores obtidos para a avaliação da produção de biofilme de C. dubliniensis ATCC (7289) na 
ausência e na presença das subfrações (F#1 a F#10) de E. uniflora. 

Tempo (h) F#1 F#2 F#3 F#4 F#5 F#6* F#7* F#8 F#9 F#10 Sem ttt
#
 (ATCC) 

0 0,191 0,194 0,265 0,147 0,070 0,162 0,109 0,139 0,218 0,145 0,230 

3 0,288 0,130 0,202 0,093 0,297 0,088 0,103 0,082 0,144 0,106 0,133 

6 0,069 0,120 0,106 0,082 0,083 0,138 0,113 0,173 0,183 0,143 0,156 

12 0,200 0,205 0,148 0,136 0,039 0,043 0,073 0,113 0,148 0,089 0,127 

18 0,106 0,196 0,104 0,093 0,132 0,075 0,136 0,054 0,051 0,050 0,151 

24 0,312 0,185 0,222 0,185 0,213 0,240 0,230 0,463 0,366 0,332 0,262 

*Amostras que conseguiram inibir o crescimento do biofilme. 

# ttt: tratamento. 
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Gráfico 10. Cinética de produção de biofilme de C. dubliniensis ATCC (7289) na ausência e na presença das 

subfrações (F#6 e F#7) de E. uniflora que inibiram o crescimento do biofilme. 

 

 

Quanto ao biofilme do isolado clínico de C. dubliniensis, as subfrações F#1, F#2, F#4 

e F#6 conseguiram atuar sobre o crescimento do biofilme em todos momentos de aplicação, 

sendo evidente em algumas delas a redução de 50% (Tabela 24 e Gráfico 11). 

 

Tabela 24. Valores obtidos para a avaliação da produção de biofilme de C. dubliniensis isolado clínico na 

ausência e na presença das subfrações (F#1 a F#10) de E. uniflora. 

Tempo (h) F#1* F#2* F#3 F#4* F#5 F#6* F#7 F#8 F#9 F#10 Sem ttt
#
 (isolado) 

0 0,038 0,175 0,179 0,067 0,081 0,047 0,053 0,293 0,301 0,093 0,184 

3 0,171 0,057 0,045 0,101 0,079 0,082 0,266 0,092 0,090 0,038 0,203 

6 0,075 0,064 0,109 0,103 0,084 0,058 0,086 0,115 0,119 0,094 0,105 

12 0,049 0,107 0,081 0,105 0,045 0,084 0,082 0,057 0,039 0,035 0,110 

18 0,040 0,026 0,022 0,036 0,100 0,026 0,054 0,070 0,032 0,087 0,162 

24 0,185 0,166 0,301 0,191 0,323 0,215 0,203 0,220 0,250 0,312 0,283 

*Amostras que conseguiram inibir o crescimento do biofilme. 

# ttt: tratamento. 
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Gráfico 11. Cinética de produção de biofilme de C. dubliniensis isolado clínico na ausênia e na presença das 

subfrações (F#1, F#2, F#4 e F#6) de E. uniflora que inibiram o crescimento do biofilme. 

 

 

O fato das drogas antifúngicas e do extrato bruto de E. uniflora terem demonstrado 

ação similar sobre o biofilme, parece estar relacionado à ação inibitória dos mesmos sobre as 

células planctônicas, que foram impedidas de se agregarem ao biofilme. A ação exibida pelo 

extrato bruto, pela fração hexano e algumas subfrações sobre a formação e crescimento do 

biofilme do isolado clínico de C. dubliniensis, sugere que os mesmo apresentam potencial 

para uso como antifúngico no tratamento de candidíase, podendo ser administrados com o 

objetivo de impedir a aderência celular e consequentemente a formação do biofilme. 

. Cardoso (2004) e Furletti e colaboradores (2011) sugerem que a resistência dos 

biofilmes formados por cepas de C. albicans e de C. dubliniensis, do mesmo modo que 

acontece com os biofilmes produzidos por bactérias, trata-se de um processo complexo e que 

inclui diversos fatores, uma vez queem seu habitat natural, as leveduras estão associadas em 

biofilmes e são nitidamente mais resistentes aos antifúngicos. Os dados obtidos neste trabalho 

confirmam uma maior resistência dos biofilmes em relação aos agentes antifúngicos 

comercialmente disponíveis. 

Deste modo, a investigação dos fenômenos relacionados a inibição do(s) 

mecanismo(s) de inibição da adesão e do desenvolvimento e amadurecimento do biofilme, 

pode esclarecer processo celulares relacionados ao incemento da resistência observada para os 

biofilmes (FURLETTI et al., 2011), estabelecendo novos alvos para a terapia antifúngica. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos com a triagemda atividade antifúngica das espécies vegetais 

representantes da vegetação do Nordeste brasileiro sobre quatro cepas padrão ATCC de 

Candida spp. (C. albicans 90028, C. dubliniensis 7289, C. glabrata 2001 e C. krusei 6258) 

permitiram avaliar e selecionar satisfatoriamente, as espécies com melhor atividade 

antifúngica, destacando-se os extratos brutos obtidos por refluxo de E. uniflora, L. ferrea e P. 

guajava. 

A reavaliação dos extratos obtidos, através da segunda metodologia (turbólise), das 

espécies E. uniflora, L. ferrea e P. guajava frente às cepas padrão ATCC de Candida spp. 

mantiveram o potencial da atividade antifúngica já determinado para aqueles obtidos por 

refluxo. Com isso, e visando obter polifenóis, os extratos obtidos por turbólise foram testados  

frente a leveduras de Candida spp. isoladas da cavidade bucal de pacientes transplantados 

renais, e indicaram que os extratos brutos de E. uniflora foram os mais eficazes. 

Logo, o fracionamento biomonitorado do extrato bruto turbolisado (acetona:água, 7:3) 

de E. uniflora originou frações enriquecidas que mantiverama capacidade inibitória das cepas 

padrão ATCC de Candida spp. 

A caracterização química preliminar das frações revelou que a composição majoritária 

se deve a presença de polifenóis, principalmente flavonóides (maior evidência) e taninos. 

A avaliação do desempenho do extrato bruto, frações e subfrações sobre a formação e 

produção do biofilme de duas cepas de C. dubliniensis (ATCC 7289 e isolado clínico) revelou 

que o perfil de formação de biofilme é diferenciado em relação a levedura ATCC e o isolado 

clínico. Entretanto, os dados permitiram observar que tanto os extrativos de E. uniflora 

(extratos brutos e frações) quanto os antifúngicos convencionais, inibem as células 

planctônicas (evento denominado de pré-adesão) de Candida dubliniensis desfavorecendo a 

agregação e a formação do biofilme.  

Por fim, os resultados do estudo permitem afirmar que os extratos, frações e 

subfrações obtidos a partir das folhas de Eugenia uniflora apresentaram comportamento 

bastante promissor no que diz respeito a ação antifúngica. sendo necessário a continuação do 

estudo de isolamento e elucidação estrutural dos compostos presentes, com o objetivo de 

verificar se a ação antifúngica encontrada está diretamente relacionada a um composto 

específico ou ao efeito sinérgico dos metabólitos presentes. 
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Abstract 

 

To evaluate the antifungal activity of 10 medicinal plants from northeastern Brazil, 

traditionally used as anti-infective agents. The activity of 30 crude extracts against four 

standard species of Candida yeasts was investigated by the minimal inhibitory concentration 

(MIC), using the microdilution method. Extracts from leaves of Eugenia uniflora, stem bark 

of Libidibia ferrea, and leaves of Psidium guajava showed significant activity against all 

yeasts evaluated, with MIC values between 15.625 and 62.5 µg/mL. E. uniflora also showed 

fungicidal properties against all yeasts, especially against Candida dubliniensis. This study 

identified plant species that may be candidates for the development of alternative treatments 

for candidiasis. 

 

Keywords: Antifungal activity, Candidiasis, Medicinal plants, Crude extracts, Northeastern 

Brazil.  
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1. Introduction 

 

Species of Candida are harmLess saprophyte yeasts, a normal component of the human biota 

in the gastrointestinal tract and the oral and vaginal mucosae. These yeasts often cause 

superficial infections such as vaginitis; however, if the immune defenses of the host become 

compromised by anticancer therapy, human immunodeficiency virus infection, organ 

transplantation, or therapy with broad-spectrum antibiotics, they can cause severe systemic 

infections (Cruz et al., 2002; Morschauser, 2002). 

Because of the lack of new classes of drugs or different molecular targets, drug combinations 

play a major role as therapeutic strategy, given the multiplicity of fungal targets against which 

current agents are effective (Mukherjee et al., 2005). 

This situation makes it imperative to develop antifungal strategies based on new classes of 

molecules, which act through new sites and/or mechanisms (Wisplinghoff et al., 2004; 

Venkatesan et al., 2005; Gálvan and Mariscal, 2006). The discovery of new antifungal agents 

remains an important challenge for the scientific community, and traditional medicinal plants 

may furnish promising material for the development of antifungal drugs (Cruz et al., 2007; 

Souza et al., 2010). 

Although the number of reports on species distributed by regions or biomes remains relatively 

small, interest in medicinal plants from northeastern Brazil has been increasing, especially in 

plants from the semi-arid Caatinga biome (Albuquerque et al., 2007a). Several studies have 

described this region’s rich diversity of plants used for medicinal purposes, widely employed 

by the traditional communities until the present day (Almeida et al., 2005; Albuquerque et al., 

2007a; Albuquerque et al., 2007b; Agra et al., 2007; Cruz et al., 2007; Agra et al., 2008; Silva 

et al., 2009).  
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Some of these species used in local traditional medicine and investigated for antimicrobial 

activity have shown fewer side effects, with a wider spectrum of action, and for this reason 

may play an important role as sources of new antifungal compounds (Mesa Arango et al., 

2004). Because vast numbers of plant species from northeastern Brazil have not yet been 

phytochemically or biologically evaluated, this study screened 10 medicinal plant extracts for 

in vitro antifungal activity against four reference yeast species of the genus Candida (C. 

albicans, C. dubliniensis, C. glabrata and C. krusei).  

 

2. Materials and Methods 

 

2.1. Plant Material 

 

Botanical material from 10 species native to the Brazilian Northeast region: Eugenia uniflora 

L., Schinus terebinthifolius Raddi, Piptadenia colubrina (Vell.) Benth., Libidibia ferrea Mart. 

ex Tul., Psidium guajava L., Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth., Mimosa tenuiflora 

(Willd.) Poir., Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan, Persea americana Mill. and Hymenaea 

stigonocarpa Mart. ex Hayne was collected in three states (Pernambuco, PE; Paraíba, PB; or 

Rio Grande do Norte, RN) in 2009 and 2010. The species were identified by members of the 

Department of Botany at the UFPE, the Department of Botany at the UFRN, or the Agronomy 

Institute of Pernambuco (IPA). 

 

2.2. Preparation of crude extracts 

 

The extract solutions were obtained by reflux for 15 min [10% (w/v) of dried and ground raw 

material] using water, ethanol:water (1:1), or  acetone:water (1:1). The extracts were filtered, 
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and concentrated under reduced pressure in an evaporator for complete elimination of the 

organic solvent. Finally, the extracts were lyophilized to yield a crude extract (CE). 

 

2.3. Screening for antifungal activities 

 

2.3.1. Fungal strains 

The microorganisms and strains used for the biological evaluation, obtained from the 

American Type Culture Collection (ATCC), were: C. albicans (90028), C. dubliniensis 

(7289), C. glabrata (2001) and C. krusei (6258). 

 

2.3.2. Broth microdilution method 

The minimum inhibitory concentration (MIC) of each extract was determined by broth 

microdilution techniques, as described by the National Committee for Clinical Laboratory 

Standards guidelines, published in Document M27-A2, with some adaptations for natural 

products (CLSI, 2003).
 

In each plate, the following controls were included: negative, positive, diluent (5% 

dimethylsulfoxide). The plates were incubated for 48 h at 37 ºC. The colonies were analyzed 

by visual comparison through reflection in a mirror. 

The MIC was considered as the smallest concentration of the extract capable of inhibit ing the 

growth of each yeast substantially (50%), with reference to its respective positive control. 

 

2.3.3. Minimum fungicidal concentration (MFC) 

Aliquots of the MIC wells were transferred to Sabouraud Dextrose Agar (SDA) plates without 

the drug. The plates were incubated at 37 ºC for 48 h. The MFC was defined as the smallest 

concentration of the crude extract that was capable of preventing growth of yeasts.  



116 

Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

3. Results 

 

Thirty crude extracts belonging to 10 plant species were assayed against four different yeasts 

(Candida spp.) and by measuring the MIC and MFC. This preliminary evaluation was 

conducted with the aim of selecting plants whose extracts showed activity against Candida 

spp. Of the 10 species tested against C. albicans, C. dubliniensis, C. glabrata and C. krusei, 

four were most potent: E. uniflora, L. ferrea, P. guajava and P. americana.  

Of the 30 crude extracts, the most effective were from E. uniflora, with MIC values ranging 

from 31.25 to 62.5 µg/mL against C. albicans, from 15.625 to 31.25 µg/mL against C. 

dubliniensis, and 15.625 µg/mL for both C. glabrata and C. krusei. Similar antifungal 

performance was observed for acetone:water extracts from both L. ferrea and P. guajava. The 

results for these two species showed MICs from 31.25 to 62.5 µg/mL against C. albicans. The 

MICs observed against C. dubliniensis, C. glabrata and C. krusei ranged between 15.625 and 

62.5 µg/mL, suggesting the effectiveness of these plants against non-albicans species. 

Only the extracts of P. americana and P. colubrina showed a moderate activity against 

Candida spp. However, the extracts (ethanol:water and acetone:water) of both species showed 

significant activity against C. glabrata and C. krusei. All extracts from S. terebinthifolius 

were effective only against C. albicans and C. dubliniensis. 

M. ophthalmocentra and P. rigida showed antifungal activity only for the crude ethanol:water 

extracts. However, they were effective against all four Candida spp. tested. Finally, the 

extracts from H. stigonocarpa showed no important activity against any of the yeasts. 

The extracts from M. tenuiflora did not inhibit the growth of C. albicans at the highest 

concentration tested (1000 µg/mL). Therefore, the extracts from M. tenuiflora were omitted 

from further analyses with the other Candida spp. strains (Table 1). 
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Table 1 

 

The values of the MFC obtained by these natural extracts on Candida spp. are shown in Table 

2. 

 

Table 2 

 

Overall, the results demonstrated that C. albicans and C. glabrata required the largest 

concentration of most of the crude extracts to prevent their growth. An exception was the 

extracts from E. uniflora, which showed MFCs between 125 and 500 µg/mL for C. albicans. 

Regarding the antifungal properties against C. dubliniensis, the extracts from E. uniflora, L. 

ferrea, and P. guajava showed MFCs between 62.5 and 125, 250 and 500, and 250 and 500 

µg/mL, respectively. Finally, the aqueous extracts from E. uniflora performed best against C. 

krusei, with an MFC of 62.5 µg/mL. 

 

4. Discussion 

 

Candida albicans is the predominant cause of invasive fungal infections from yeasts (Ruhnke, 

2006; Horn et al., 2009). This is the species most frequently isolated from fungal infections. 

Its higher pathogenicity can be attributed to several sources such as virulence factors, which 

can make the yeast more resistant to conventional antifungal agents (Colombo and 

Guimarães, 2003; Magee and Magee, 2005; Tiraschi et al., 2007). 

The epidemiology of yeast infections is rapidly evolving, and non-albicans Candida species 

and other rare yeasts have emerged as major opportunistic pathogens (Miceli et al., 2011). 
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In recent years, the investigation of non-albicans Candida species has received special 

attention. Several species of this group are commonly associated with oral mucosa, and are 

identified as commensals for a minority of healthy individuals (Sullivan et al., 1999; 

McManus et al., 2008). 

The successful management of new and emerging resistant fungal pathogens of humans in the 

present and future depends on the discovery and/or development of new antifungal agents. 

The plant secondary metabolism is a natural source of a wide range of classes of substances 

with antimicrobial and antifungal properties, fostered by the intense pressure exerted by 

microbial pathogens in the environment (Silva et al., 2009). 

In this study, almost all the extracts showed inhibition activity against at least one of the 

fungal strains evaluated. The crude extracts of E. uniflora, L. ferrea, P. guajava and P. 

americana showed the highest antifungal efficiency, inhibiting the growth of all yeasts 

studied. These extracts showed better inhibitory activity against the non-albicans Candida 

species. 

Important antifungal performance could be observed against both C. glabrata and C. krusei. 

The MICs for both non-albicans Candida species ranged from 15.625 to 62.5 µg/mL. Extracts 

from leaves of E. uniflora were able to inhibit both yeasts at MIC of 15.625 µg/mL, and MFC 

against C. krusei of 62.5 µg/mL. In the past two decades, these species have become 

significantly more common agents of human infections, and the clinical isolates are less 

sensitive to fluconazole and amphotericin B (Pemán et al., 2004; Barchieesi et al., 2005; 

Hakki et al., 2006; Li et al., 2007; Pfaller et al., 2008). Overall, the results of the assay for 

both C. glabrata and C. krusei were promising, and may help to develop new strategies 

against both yeasts.  

In spite of the lack of reports of antifungal activity of some species such as L. ferrea and P. 

americana, the same cannot be observed for E. uniflora, which has been the object of several 
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studies for this biological activity. Regarding the extracts from E. uniflora, the differences 

among antifungal assay procedures as well as the extraction parameters such as the solvent 

(aqueous or hydroalcoholic mixtures) and/or extraction procedures (infusion, decoction or 

maceration) may explain the better antifungal performance found in this study, in comparison 

with previous studies (Schapoval et al., 1994; Holetz et al., 2002).
  

In addition to the above-mentioned differences in experimental conditions, several studies 

used the agar diffusion method, because of its simplicity and low cost. However, the dilution 

method is the recommended procedure for the quantitative assessment of these properties 

(Eloff, 1998; CLSI, 2003; Langfield et al., 2004). This study used the broth microdilution 

method, for a quantitative assessment of antimicrobial activity based on the value of MIC 

(CLSI, 2003). 

Moreover, the increases in the drug resistance as well as the several side effects from 

current antifungal therapy reinforce the importance and the potential of plant extracts and 

their secondary metabolites as alternatives for new, more effective and less toxic treatments. 

 

5. Conclusions 

 

This study demonstrated important antifungal activity against Candida species, for 

extracts from E. uniflora, L. ferrea, P. guajava, and P. americana. These extracts are being 

tested against several human clinical isolates. Thereafter, a biomonitored extraction should be 

performed to confirm the antifungal compound. 

 

Acknowledgments 

The authors are grateful to CAPES (PROCAD/NF, 2008) and CNPq for financial support in 

the form of grants (470179/2009-0) and fellowship awards (312537/2009-3; 557224/2010-1; 

501834/2010-9). 

 

References 



120 

Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

 

Agra, M.F., Freitas, P.F., Barbosa-Filho, J.M., 2007. Synopsis of the plants known as 

medicinal and poisonous in Northeast of Brazil. Revista Brasileira de Farmacognosia 17, 

114–140. 

Agra, M.F., Silva, N.K., Basílio, I.J.L.D., Freitas, P.F., Barbosa-Filho, J.M., 2008. Survey of 

medicinal plants used in the region Northeast of Brazil. Revista Brasileira de 

Farmacognosia 18, 472–508. 

Albuquerque, U.P., Medeiros, P.M., Almeida, A.L.S., Monteiro, J.M., Melo, J.G., Santos, 

J.P., 2007a. Medicinal plants of the caatinga (semi-arid) vegetation of NE Brazil: A 

quantitative approach. Journal of Ethnopharmacology 114, 325–354. 

Albuquerque, U.P., Monteiro, J.M., Ramos, M.A., Amorim, E.L.C., 2007b. Medicinal and 

magic plants from a public market in northeastern Brazil. Journal of Ethnopharmacology 

110, 76–91. 

Almeida, C.F.C.B.E., Silva, T.C.L., Amorim, E.L.C., Maia, M.B.S., Albuquerque, U.P., 2005. 

Life strategy and chemical composition as predictors of the selection of medicinal plants 

from the caatinga (Northeast Brazil). Journal of Arid Environments 62, 127–142. 

Barchieesi, F., Spregnini, E., Tomassetti, S., Arzeni, D., Ginnini, D., Scalise, G., 2005. 

Comparison of the fungicidal activities of caspofungin and amphotericin B against 

Candida glabrata. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 49, 4989-4992. 

Clinical Laboratory Standards Institute. 2003. Reference Method for Broth Dilution 

Antifungal Susceptibility Testing of Yeasts-Second Edition: Approved Standard M27-A2. 

Villanova, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI. 

Colombo, A.L., Guimarães, T., 2003. Epidemiologia das infecções hematogênicas por 

Candida spp. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 36, 599-607. 



121 

Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

Cruz, M.C., Goldstein, A.L., Blankenship, J.R., Del Poeta, M., Davis, D., Cardenas, M.E., 

Perfect, J.R., McCusker, J.H., Heitman, J., 2002. Calcineurin is essential for survival 

during membrane stress in Candida albicans. EMBO Journal 24, 546-559.  

Cruz, M.C.S., Santos, P.O., Barbosa Jr., A.M., De Melo, D.L., Alviano, C.S., Antoniolli, 

A.R., Alviano, D.S., Trindade, R.C., 2007. Antifungal activity of Brazilian medicinal 

plants involved in popular treatment of mycoses. Journal of Ethnopharmacology 111, 

409–412. 

Eloff, J.N., 1998. A sensitive and quick microplate method to determine the minimal 

inhibitory concentration of plant extracts for bacteria. Planta Medica 64, 711-713. 

Galván, B., Mariscal, F., 2006. Epidemiología de la candidemia em UCI. Revista 

Iberoamericana de Micología 23, 12–15. 

Hakki, M., Staab, J.F., Marr, K.A., 2006. Emergence of Candida krusei isolate with reduced 

susceptibility to caspofungin during therapy. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 50, 

2522-2524. 

Holetz, F.B., Pessini, G.L., Sanches, N.R., Cortez, D.A., Nakamura, C.V., Filho, B.P., 2002. 

Screening of some plants used in the Brazilian folk medicine for the treatment of 

infectious diseases. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 97, 1027-1031. 

Horn, D.L., Neofytos, D., Anaissie, E.J., Fishman, J.A., Steinbach, W.J., Olyaei, A.J., Marr, 

K.A., Pfaller, M.A., Chang, C-H., Webster, K.M., 2009. Epidemiology and outcomes of 

candidemia in 2019 patients: data from the prospective antifungal therapy alliance 

registry. Clinical Infectious Diseases 48, 1695–1703. 

Langfield, R.D., Scarano, F.J., Heitzman, M.E., Kondo, M., Hammond, G.B., Neto, C.C., 

2004. Use of a modified microplate bioassay method to investigate antibacterial activity in 

the Peruvian medicinal plant Peperomia galloides. Journal of Ethnopharmacology 94, 

279-281.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cortez%20DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nakamura%20CV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Filho%20BP%22%5BAuthor%5D
http://cid.oxfordjournals.org/search?author1=Jay+A.+Fishman&sortspec=date&submit=Submit
http://cid.oxfordjournals.org/search?author1=William+J.+Steinbach&sortspec=date&submit=Submit
http://cid.oxfordjournals.org/search?author1=William+J.+Steinbach&sortspec=date&submit=Submit
http://cid.oxfordjournals.org/search?author1=Ali+J.+Olyaei&sortspec=date&submit=Submit
http://cid.oxfordjournals.org/search?author1=Ali+J.+Olyaei&sortspec=date&submit=Submit
http://cid.oxfordjournals.org/search?author1=Kieren+A.+Marr&sortspec=date&submit=Submit
http://cid.oxfordjournals.org/search?author1=Michael+A.+Pfaller&sortspec=date&submit=Submit
http://cid.oxfordjournals.org/search?author1=Chi-Hsing+Chang&sortspec=date&submit=Submit
http://cid.oxfordjournals.org/search?author1=Karen+M.+Webster&sortspec=date&submit=Submit


122 

Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

Li, L., Redding, S., Dongari-Bagtzoglou, A., 2007. Candida glabrata, an emerging oral 

opportunistic pathogen. Journal of Dental Research 86, 204-215. 

Magee, B.B., Magee, P.T., 2005. Recent advances in the genomic analysis of Candida 

albicans. Revista Iberoamericana de Micología 22, 187-193. 

McManus, B.A., Coleman, D.C., Moran, G., Pinjon, E., Diogo, D., Bougnoux, M-E., 

Borecká-Melkusova, S., Bujdákova, H., Murphy, P., d'Enfert, C., Sullivan., D.J., 2008. 

Multilocus sequence typing reveals that the population structure of Candida dubliniensis 

is significantly less divergent than that of Candida albicans. Journal of Clinical 

Microbiology 46, 652-664. 

Mesa Arango, A.C., Bueno Sánchez, J.G., Betancur Galvis, L.A., 2004. Productos naturales 

con actividad antimicótica. Revista Española de Quimioterapia 17, 325–331. 

Miceli, M.H., Díaz, J.A., Lee, S.A., 2011. Emerging opportunistic yeast infections. The 

Lancet Infectious Diseases 11, 142–151. 

Morschauser, J., 2002. The genetic basis of fluconazole resistance development in Candida 

albicans. Biochimica et Biophysica Acta 1587, 240-246. 

Mukherjee, P.K., Sheehan, D.J., Hitchcock, C.A., Ghannoum, M.A., 2005. Combination 

treatment of invasive fungal infections. Clinical Microbiology Reviews 18, 163-194. 

Pemán, J., Aparisi, N., García-Esteban, C., Gobernado, M., 2004. Utilidad de una nueva 

técnica comercial, Glabrata rtt, para la identificación rápida de Candida glabrata. Revista 

Iberoamericana de Micología 21, 82-84.  

Pfaller, M.A., Diekema, D.J., Gibbs, D.L., Newell, V.A., Nagy, E., Dobiasova, S., Rinaldi, 

M., Barton, R., Veselov., A., 2008. Candida krusei, a multidrug-resistant opportunistic 

fungal pathogen: geographic and temporal trends from the ARTEMIS DISK antifungal 

surveillance program, 2001 to 2005. Journal of Clinical Microbiology 46, 515-521. 



123 

Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

Ruhnke, M., 2006. Epidemiology of Candida albicans infections and role of non-Candida-

albicans yeasts. Current Drug Targets 7, 495–504. 

Schapoval, E.E., Silveira, S.M., Miranda, M.L., Alice, C.B., Henriques, A.T., 1994. 

Evaluation of some pharmacological activities of Eugenia uniflora L. Journal of 

Ethnopharmacology 44, 137-142. 

Silva, F.M., Paula, J.E., Espindola, L.S., 2009. Evaluation of the antifungal potential of 

Brazilian Cerrado medicinal plants. Mycoses 52, 511-517. 

Souza, A.C.M., Kato, L., Silva, C.C., Cidade, A.F., Oliveira, C.A.M., Silva, M.R.R., 2010. 

Antimicrobial activity of Hymenaea martiana towards dermatophytes and Cryptococcus 

neoformans. Mycoses 53, 500–503. 

Sullivan, D.J., Moran, G., Donnelly, S., Gee, S., Pinjon, E., McCartan, B., Shanley, D.B., 

Coleman, D.C., 1999. Candida dubliniensis: an update. Revista Iberoamericana de 

Micologia 16, 72-76. 

Tiraschi, I.N., Carnovale, S., Benetucci, A., Fernández, N., Kurlat, I., Foccoli, M., Lasala, 

M.B., 2007. Brote de candidemia por Candida albicans em neonatología. Revista 

Iberoamericana de Micología 24, 263-267. 

Venkatesan, P., Perfect, J.R., Myers, S., 2005. Evaluation and management of fungal 

infections in immunocompromised patients. Dermatologic Therapy 18, 44–57. 

Wisplinghoff, H., Bischoff, T., Tallent, S.M., Seifert, H., Wenzel, R.P., Edmond, M.B., 2004. 

Nosocomial bloodstream infections in US hospitals: analysis of 24,179 cases from a 

prospective Nationwide Surveillance Study. Clinical Infectious Diseases 39, 309–317. 

 



124 

Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

Table 1. Minimal inhibitory concentration (µg/mL) of active extracts against yeasts ATCC of Candida spp. by the microdilution method. 

Specie Voucher Number 

C. albicans C. dubliniensis C. glabrata C. krusei 

Aq Et Ac Aq Et Ac Aq Et Ac Aq Et Ac 

E. uniflora
#
 11763 (UFRN) 31.25 62.50 31.25 31.25 31.25 15.625 15.625 15.625 15.625 15.625 15.625 15.625 

L. ferrea
†
 86678 (IPA) 125.00 62.50 62.50 125.00 62.50 31.25 31.25 62.50 31.25 62.50 15.625 62.50 

P. guajava
#
 8214 (UFRN) 250.00 62.50 31.25 125.00 62.50 31.25 62.50 15.625 15.625 62.50 62.50 31.25 

P. americana
#
 52805 (UFRN) 125.00 62.50 31.25 62.50 250.00 15.625 62.50 62.50 31.25 62.50 62.50 62.50 

P. colubrina
‡
 38384 (IPA) 31.25 250.00 500.00 250.00 125.00 125.00 31.25 31.25 31.25 * 31.25 31.25 

S. terebinthifolius
‡
  8758 (IPA) 62.50 31.25 62.50 125.00 31.25 62.50 * * * NA NA NA 

M. ophthalmocentra
#
 83114 (UFPE) 250.00 62.50 125.00 * 125.00 125.00 NA 125.00 * NA 62.50 NA 

P. rigida
†
 83115 (UFPE) 1000.0 250.00 31.25 * 250.00 * NA 62.50 NA NA 62.50 NA 

H. stigonocarpa
†
 83653 (UFPE) 125.00 250.00 1000.0 250.00 125.00 * * 125.00 NA NA * NA 

M. tenuiflora
†
 83113 (UFPE) * * * NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

#Leaves, 
‡
Bark, 

†
Stem Bark; 

Crude Extract: Aq - Aqueous, Et - Ethanol, Ac - Acetone; 

NA: Not Analyzed; *No inhibition. 
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Table 2. Minimal fungicidal concentration (µg/mL) of active extracts against yeasts ATCC of Candida spp. 

 C. albicans C. dubliniensis C. glabrata C. krusei 

Specie Aq Et Ac Aq Et Ac Aq Et Ac Aq Et Ac 

E. uniflora  250 500 125 125 125 62.5 500 1000 500 62.5 125 250 

L. ferrea >1000 1000 >1000 500 250 500 >1000 >1000 >1000 250 1000 1000 

P. guajava >1000 >1000 >1000 500 250 250 >1000 1000 1000 1000 1000 250 

P. Americana >1000 >1000 1000 >1000 500 250 >1000 500 250 >1000 >1000 >1000 

P. colubrina  >1000 >1000 >1000 >1000 1000 >1000 1000 >1000 >1000 >1000 500 250 

S. terebinthifolius  >1000 >1000 >1000 1000 500 >1000 >1000 >1000 >1000 NA NA NA 

M. ophthalmocentra >1000 >1000 >1000 >1000 500 >1000 >1000 1000 >1000 NA 500 NA 

P. rigida >1000 >1000 >1000 >1000 1000 >1000 NA >1000 NA NA 1000 NA 

H. stigonocarpa >1000 >1000 >1000 >1000 500 1000 NA >1000 NA NA NA NA 

M. tenuiflora  >1000 >1000 >1000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Crude Extract: Aq - Aqueous, Et - Ethanol, Ac - Acetone; 

NA: Not Analyzed
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RESUMO 

 

Em pacientes com o sistema imune comprometido, como transplantados, a candidíase bucal 

manifesta-se principalmente devido ao tratamento com imunossupressores, além da 

resistência aos antifúngicos convencionais. Logo, os produtos naturais atuam como fonte para 

a descoberta de novos agentes antifúngicos. Nesse contexto, insere-se E. uniflora, L. ferrea e 

P. guajava, espécies vegetais que possuem relatos na literatura em relação a atividade 

antimicrobiana. Então, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antifúngica de extratos 

brutos (EB) destas espécies vegetais frente a leveduras isoladas da cavidade bucal de 

pacientes transplantados renais. As soluções extrativas foram obtidas por turbólise utilizando 

água destilada ou acetona:água (7:3, v/v) como solventes, em seguida, foram filtradas, 

concentradas e liofilizadas para obter os EB. Foram avaliados 91 isolados clínicos (Natal/RN 

e Maringá/PR), e a Concentração Inibitória Mínima (CIM) foi determinada segundo o 

documento M27-A2 do CLSI com adaptações para produtos naturais, sendo também 

determinadas a CIM50 e CIM90. Os EB de E. uniflora apresentaram faixa de CIM entre 1,95-

1000 µg/mL, e menores valores de CIM50 e CIM90 foram observados frente a C. não albicans. 

Quanto às espécies L. ferrea e P. guajava, os resultados mostraram-se semelhantes, 

apresentando faixa de CIM entre 3,9-1000 µg/mL para os EB tipo aquoso, observada em 

relação a C. albicans. Portanto, os resultados mostram importante atividade antifúngica, uma 

vez que se tratam extratos brutos, sugerindo que as espécies vegetais podem ser exploradas 

como possíveis agentes antifúngicos. Porém, são necessários estudos para obtenção de frações 

e compostos isolados, que deverão apresentar capacidade inibitória ainda maior. 

 

ABSTRACT 

 

In patients with immune systems compromised, such as transplanted, oral candidiasis oral 

manifests mainly due to immunosuppressant therapy, and resistance to conventional 

antifungals. Thus, natural products act as a source for the discovery of new antifungal agents. 

In this context, is part of E. uniflora, L. ferrea and P. guajava, plant species that have reported 

in the literature regarding the antimicrobial activity. The aim of this study was to evaluate the 

antifungal activity of crude extracts (CE) of these plants against yeasts of the oral cavity of 

kidney transplant patients. The extractives were obtained by turbolisis using distilled water or 

acetone:water (7:3, v/v) as solvents, were then filtered, concentrated and lyophilized to obtain 

the CE. We evaluated 91 clinical isolates (Natal/RN and Maringá/PR), and the Minimum 

Inhibitory Concentration (MIC) was determined according to the CLSI M27-A2 with 



128 

Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

adaptations for natural products, and also determined the MIC50 and MIC90. The CE of E. 

uniflora presented range of MIC values between 1.95 to 1000 µg/mL, and lower MIC50 and 

MIC90 values were observed against C. non-albicans. The species L. ferrea and P.guajava, 

the results were similar, showing range of MIC values between 3.9 to 1000 µg/mL for 

aqueous CE type, observed for C. albicans. Therefore, the results show significant antifungal 

activity, since we were dealing with crude extracts, suggesting that plants can be exploited as 

potential antifungal agents. However, studies are needed to obtain fractions and isolated 

compounds, which should provide even greater inhibitory capacity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Candidíase bucal é uma infecção oportunista que tem inicio através da proliferação das 

leveduras comensais endógenas que habitam a cavidade bucal. O tecido bucal é a principal 

porta de entrada para vários micro organismos, incluindo Candida spp. Em indivíduos 

saudáveis, as defesas imunológicas limitam a proliferação de micro organismos patogênicos, 

diminuindo a ligação destes com os tecidos (KADIR et al., 2007; SHIP et al., 2007). Porém, 

sob determinadas condições, podem assumir a forma patogênica, principalmente em 

indivíduos que fazem uso de imunossupressores (MENEZES et al., 2007). 

A espécie Candida albicans é o principal micro organismo associado a este tipo de infecção, 

porém outras espécies, como a C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata, C. pseutropicalis, 

C. guilliermondi, C. lusitaniae, C. krusei também são consideradas patogênicas (SHIP et al., 

2007). Além disso, a espécie C. dubliniensis tem sido associada a pacientes 

imunossuprimidos, àqueles debilitados pela resistência aos antifúngicos convencionais, 

submetidos à transplantes, e os portadores de HIV (EGGIMANN et al., 2003; SHIP et al., 

2007). 

O tratamento com imunossupressor deprime a célula, significando um maior risco de infecção 

bucal e a associação a outras complicações. Em pacientes fazendo este tipo de tratamento, 

como pacientes transplantados, os patógenos bucais são mais propensos a destruição o local e 

as infecções oportunistas aparecem, devido à incapacidade do sistema imune em suprimir e 

destruir tais patógenos (Parisi; Glick, 2003; Lopez-Pintor, et al, 2010). 

Em pacientes transplantados renais, ainda pouco se sabe sobre a presença de lesões na 

cavidade bucal, mas alguns estudos têm demonstrado um aumento no risco de desenvolver 

infecções bucais, tais como candidíase (Spolidorio et al, 2006; Al-Mohaya et al, 2009). 

Nesses casos, a candidíase bucal é considerada grande causa de morbidade e mortalidade, as 

infecções causadas por são frequentes principalmente nos primeiros 6 meses após o 

transplante (Al-Mohaya et al., 2002). 

O aumento do número de infecções fúngicas tem criado uma necessidade por novos agentes 

antifúngicos. Diversas drogas, como fluconazol, cetoconazol, nistatina, anfotericina-B e 5-

fluorocitosina, podem interferir em alguns dos fatores de virulência (HAZEN et al., 2000). 

Além disso, muitas destas moléculas apresentam limitações, como, estreito espectro de ação e 

toxicidade (ARAÚJO et al., 2005). 

Neste contexto, produtos de origem vegetal atuam como uma importante e promissora fonte 

para a descoberta de novos agentes antifúngicos (ISHIDA et al., 2006). Uma vez que, estes 
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produtos têm sido usados tradicionalmente no controle de diversas doenças, por serem fontes 

de compostos ativos que possuem múltiplas propriedades terapêuticas, além de fazerem parte 

de modelos de síntese de vários produtos farmacêuticos (COS et al., 2006). Além disso, o uso 

de espécies vegetais nativas pode ser uma alternativa econômica para o aproveitamento 

sustentado da região. 

Nesse sentido, objetivo do trabalho foi avaliar a atividade antifúngica in vitro de extratos 

vegetais de E. uniflora, L. ferrea e P. guajava, espécies vegetais de importância terapêutica e 

econômica para região Nordeste do Brasil, frente a isolados clínicos provenientes da cavidade 

bucal de pacientes transplantados renais. 

 

METODOLOGIA 

 

Material vegetal 

Os materiais vegetais das espécies E. uniflora (folhas), P. guajava (folhas) e L. ferrea (cascas 

do caule), foram coletadas e identificadas por membros do Herbário UFRN (Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte) e do IPA (Instituto de Pesquisa Agronômica – Pernambuco) 

e suas exsicatas depositadas sob os números UFRN 11763, UFRN 8214 e IPA 86678, 

respectivamente.  

 

Obtenção dos extratos brutos 

O material vegetal seco e moído foi empregado na preparação de soluções extrativas, estas 

foram obtidas por turbólise em liquidificador industrial, durante 20 minutos, utilizando 50 g 

da droga vegetal e 500 mL de solvente [(água; acetona:água, 7:3 (v/v)]. Em seguida, as 

soluções foram filtradas sob vácuo (Vacumaster 15601). Aqueles extratos que continham a 

mistura acetona:água foram concentrados em evaporador rotatório (Büchi R-114 capacidade 2 

L) para completa eliminação do solvente orgânico. Por fim, os extratos foram congelados 

com nitrogênio líquido e submetidos à liofilização em Liofilizador de Bancada (Christ, Alpha 

3-4) para obtenção dos Extratos Brutos (EB). 

 

Isolados clínicos 

Para avaliação da atividade antifúngica in vitro foram utilizados isolados clínicos oriundos da 

cavidade bucal de pacientes transplantados renais, coletados nas regiões de Maringá – PR e 

Natal – RN. 
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Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

Os testes de susceptibilidade de Candida spp. foram realizados de acordo com o método de 

microdiluição em caldo, preconizado pelo CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute), 

com adaptações para produtos naturais (CLSI, 2003; Dalben Dota et al., 2010; Damke et al., 

2011). 

A suspensão de leveduras compatível com 1,0 a 5,0 x 10
6
 unidades formadoras de colônias 

por mL (UFC/mL) foi preparada em solução salina estéril, ajustando o valor de densidade 

através de espectrofotômetro (Spectronic 70, Bausch & Lomb, USA) em 530 nm com 90 ± 

2% de transmitância. Desta suspensão, novas diuições foram realizadas: a primeira de 1:50 

em salina estéril, e a segunda de 1:20 em RPMI (Sigma, Steinheim, Germany), para obter um 

inóculo final de 0,5 a 2,5 x 10
3
 UFC/mL. Os testes foram realizados em microplacas estéreis 

(TPP Zellkultur Test Plate 96F, Switzerland) contendo 96 poços, dispostos em 8 linhas 

denominadas de A a H, cada uma contendo 12 poços numerados de 1 a 12. Alíquotas de 100 

µL de RPMI foram distribuídas das colunas 2 a 11, sendo 200 µL colocados na coluna 12. 

Alíquotas de 100 µL dos extratos, preparados como descrito, foram adicionados nas colunas 

de 1 e 2 da microplaca, e foi realizada diluição seriada iniciando da coluna 2, 

homogeneizando e retirando 100 µL da mistura (meio + droga) e adicionando ao poço da 

coluna seguinte, sucessivamente até a coluna 10, desprezando os 100 µL restantes. Cada linha 

(A-H) correspondeu a um isolado e cada uma recebeu 100 µL do inóculo, exceto o 12° poço, 

que era o controle negativo. As concentrações dos extratos brutos variaram de 1,95 µg/mL a 

1000 µg/mL.  

Para cada isolado foram inclusos controle negativo (apenas RPMI) e controle positivo (RPMI 

com inoculo, sem adição das drogas). Logo após, as placas foram incubadas sob 35 ± 2 °C por 

48 horas, realizando monitoramento diário. As leituras foram realizadas após o período de 

incubação, observando-se o crescimento nas respectivas diluições através de comparação 

visual por reflexão em espelho.  

 

Análise dos resultados 

A CIM foi considerada a menor concentração de extrato bruto capaz de inibir 100 % do 

crescimento de cada cepa, tomando como referência o respectivo controle positivo (CLSI, 

2003). Além disso, os resultados obtidos das CIMs foram analisados de acordo com os 

seguintes parâmetros: o intervalo de valores que representam o maior e o menor limite das 

CIMs dos extratos brutos de E. uniflora, L. ferrea e P. guajava, para as diferentes espécies de 

leveduras testadas, e, a CIM50 e CIM90 sendo definidas como as concentrações inibitórias 
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mínimas dos extratos capazes de inibir o crescimento de 50% e 90% das amostras analisadas, 

respectivamente (Dalben Dota et al., 2010; Damke et al., 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Candida albicans é considerada o comensal evidenciado com maior frequência na microbiota 

normal da boca, atingindo até 70% do total de isolamentos (Laet Sant’Ana et al., 2002, 

Queiroz-Telles et al., 2002; Damke et al., 2011). Entretanto, espécies consideradas 

patogênicas como C. kefyr, C. krusei, C. tropicalis e C. stelatoidea, entre outras, têm sido 

detectadas em casos de candidíase bucal, principalmente naqueles relacionados à 

imunossupressão (ANAISSIE, 1992; CHALLACOMBE, 1994; LIMA et al., 1994; LYNCH, 

1994). 

Os resultados encontrados corroboram com os dados da literatura, onde 84% do isolados 

utilizados correspondem a C. albicans, seguido por 6% de C. tropicalis e C. parapsilosis, 3% 

de C. glabrata. Onde, das amostras oriundas de Natal, cinquenta e nove foram C. albicans, 

quatro C. tropicalis, quatro C. parapsilosis, duas C. glabrata e uma C. dubliniensis; enquanto 

que de Maringá dezessete foram C. albicans, uma C. glabrata e uma C. tropicalis (Figura 1). 

 

Figura 1 

 

O emprego de isolados clínicos provenientes de pacientes predispostos ao desenvolvimento de 

infecções fúngicas, tem sido uma das principais estratégias para a investigação de potenciais 

novos agentes antifúngicos (ALMEIDA et al., 2009; DALBEN-DOTA et al., 2010). 

A fim de avaliar a atividade antifúngica in vitro dos extratos brutos obtidos por turbólise, o 

grau de susceptibilidade dos isolados clínicos foi testado através do ensaio de microdiluição, 

partindo-se da concentração de 1000 µg/mL (de cada extrato bruto) no primeiro poço. 

Em relação à espécie E. uniflora, os intervalos de variação da CIM foram menores para o 

extrato bruto do tipo acetona:água (7:3, v/v). Quanto a atividade apresentada frente às cepas 

de Candida não albicans, permaneceu entre 1,95-250 µg/mL, enquanto que para C. albicans 

de 1,95 a 1000 µg/mL, para esse mesmo tipo de extrato bruto. A CIM50 também apresentou 

menor valor quando se trata de espécies de C. não albicans, tanto para o extrato bruto obtido 

apenas com água quanto para o extrato bruto obtido a partir da mistura acetona:água (7:3, 

v/v). Já a CIM90 também foi menor para os extratos produzidos com acetona:água (7:3) 

(Tabela 1). 
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Quanto à espécie L. ferrea, os resultados se mostraram semelhantes em relação aos tipos de 

extrato, apresentando mesma faixa de CIM entre 3,9 – 1000 µg/mL frente aos isolados de C. 

albicans, e entre 3,9 – 500 µg/mL para os isolados de C. não albicans. Além disso, os 

mesmos valores de CIM50 e CIM90 foram encontrados em relação aos dois tipos de extrato 

testados, sendo a CIM50 igual a 31,25 µg/mL frente aos isolados de C. não albicans e 125 

µg/mL para os isolados de C. albicans, enquanto que a CIM90 foi igual para todos os isolados, 

500 µg/mL (Tabela 1). 

Para a espécie P. guajava, o extrato bruto aquoso apresentou resultados semelhantes aos 

extratos aquosos de E. uniflora e L. ferrea em relação à faixa de concentração (3,9 a 100 

µg/mL) quando observado os isolados de C. albicans. Quanto aos isolados de C. não albicans 

seguiu a mesma tendência, apresentando menores valores para a faixa de concentração, sendo 

entre 3,9-250 µg/mL para o extrato bruto produzido a partir de acetona:água (7:3) e 3,9 a 500 

µg/mL para o tipo aquoso. Os valores de CIM90 foram iguais entre os isolados, entretanto 

diferentes para os tipos de extrato, sendo igual a 250 µg/mL para o extrato do tipo 

acetona:água (7:3) e 500 µg/mL para o extrato aquoso; já em relação a CIM50 o menor valor 

observado foi em relação ao extrato acetona:água (7:3), igual a 31,25 µg/mL (Tabela 1). 

Estes resultados mostraram que melhor atividade foi observada para todos os extratos quando 

se utilizou a mistura acetona:água (7:3), principalmente em relação aos isolados clínicos de C. 

não albicans. 

 

Tabela 1 

 

Duarte e colaboradores (2005) propuseram uma classificação para a atividade inibitória de 

extratos vegetais baseado nos valores de CIM, onde CIM menor que 500 µg/mL representa 

forte inibição, CIM entre 600 e 1500 µg/mL inibição moderada e CIM acima de 1500 µg/mL 

uma inibição fraca. De acordo com esta classificação e de acordo com os valores de CIM50 e 

CIM90 obtidos para os isolados clínicos de C. albicans e C. não albicans, os extratos brutos 

das três espécies vegetais deste estudo demonstraram uma forte atividade inibitória. 

 

CONCLUSÃO 

 

Dessa forma, os resultados obtidos com os extratos de E. uniflora, L. ferrea e P. guajava são 

otimistas uma vez que houve ação antifúngica com baixas concentrações de extrato bruto. É 
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possível que, após etapas de purificação a concentração necessária para alcançar a ação 

antifúngica seja menor do que a obtida neste trabalho. 

Assim, mais estudos são necessários para isolar o(s) princípio(s) ativo(s) e purificar frações 

ou componentes, seguidos de novos testes de susceptibilidade, a fim de buscar novas 

alternativas de drogas antifúngicas disponíveis para a população. 
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Figura 1. Distribuição das espécies de leveduras isoladas de candidíase bucal de 

transplantados renais coletadas nas regiões de Maringá – PR e Natal – RN. 
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Tabela 1. Intervalo de variação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) dos extratos brutos por turbólise (aquoso e acetona:água, 7:3) de E. 

uniflora, L. ferrea e P. guajava contra 91 diferentes isolados clínicos e seus valores de CIM50 e CIM90.  

Extrato Bruto Micro-organismos N 

E. uniflora L. ferrea P. guajava 

Faixa 

de CIM 
CIM50 CIM90 

Faixa 

de CIM 
CIM50 CIM90 

Faixa 

de CIM 
CIM50 CIM90 

µg/mL µg/mL µg/mL 

Aquoso 

Candida albicans 78 3,9 - 1000 125 250 3,9 - 1000 125 500 3,9 - 1000 250 500 

Candida não albicans 13 1,95 - 500 31,25 500 3,9 - 500 31,25 500 3,9 - 500 62,5 500 

Acetona:água 

(7:3) 

Candida albicans 78 1,95 - 1000 62,5 125 3,9 - 1000 125 500 3,9 - 1000 125 250 

Candida não albicans 13 1,95 - 250 31,25 250 3,9 -500 31,25 500 3,9 - 250 31,25 250 
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INTRODUÇÃO 

 

A família Fabaceae-Mimosoideae é conhecida por possuir numerosas espécies medicinais. 

Dentre as espécies pertencentes a essa família podemos citar a Mimosa tenuiflora, conhecida 

popularmente como jurema, é referenciada como fonte renovável de taninos. Entre as 

propriedades biológicas e farmacológicas relatadas para esta espécie, destacam-se: o 

tratamento de infecções, queimaduras leves, lesões, e eczemas (TELLEZ e DUPOY DE 

GUITARD, 1990), e como antimicrobiano (LOZOYA et al., 1989; MECKES-LOZOYA  et 

al., 1990). Outra espécie bastante utilizada é Anadenanthera colubrina, conhecida 

popularmente como angico vermelho. Esta possui uma casca é rica em taninos, sendo esta 

finalidade aproveitada em curtumes. É utilizada pela medicina popular em disenterias, 

raquitismo, reumatismo, hemorragias, afecções bronco-pulmonares, sinusite e asma, assim 

como na cura de inchaço das pernas (LORENZI et al., 2002; FENNER et al., 2006). 

A literatura demonstra que muitas propriedades atribuídas aos taninos, tais como 

adstringência, fungitoxicidade e inibição enzimática, estão relacionadas com sua capacidade 

de precipitar proteínas (SCHOLZ, 1994; MELLO e SANTOS, 2003). A formação do 

complexo tanino-proteína pode ser decorrente de diferentes mecanismos e/ou condições tais 

como: formação de pontes de hidrogênio, interações hidrófobas, tamanho molecular ou grau 

de polimerização dos taninos, estrutura das proteínas, pH e força iônica do meio (HASLAM, 

1989). 

Os métodos usualmente empregados para determinação quantitativa de taninos são, em sua 

maioria, determinações de grupo. Embora seja possível a determinação individual de 

compostos de baixo peso molecular através de técnicas cromatográficas, os resultados destas 

análises não representam, com tanta exatidão, a concentração real quanto a determinação em 

conjunto do grupo.  

A maneira mais comum de determinação de taninos tem sido através de sua precipitação com 

pó de pele, sendo a absorciometria no visível a mais amplamente empregada. Neste 

procedimento, o teor de taninos totais é determinado pela diferença da absorção dos analitos 

antes e depois do tratamento com o pó de pele, utilizando o reagente de Folin Ciocalteau 

(BÖHME e HARTKE, 1976; DEUTSCHES, 1986, 1992; REICHER et al., 1981; HEBRICH, 

1990; LANG e WILHELM, 1995). Entretanto, devido ao alto custo e a variabilidade de 

procedência do pó de pele, frequentemente têm sido utilizados agentes precipitantes 

alternativos, como caseína e polivinilpirrolidona (PVP) (SOARES et al., 2006; SOLON et al., 

2007; CUNHA et al., 2009). 
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Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar um procedimento doseamento de 

taninos totais em cascas Mimosa tenuiflora e Anadenanthera colubrina. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Material vegetal 

Após coleta do material vegetal em Cabaceiras (PB), a amostra foi levada ao Herbário da 

UFPE para identificação e a exsicata foi depositada sob o número 83114 e 83113, 

respectivamente para Mimosa tenuiflora Willd. Poir. (Jurema) e Anadenanthera colubrina 

(Vell) Brenan. (Angico). 

 

Para ambas as espécies foi realizado o mesmo procedimento de extração e preparação da 

Solução Mãe. 

 

Extração e preparação da Solução Mãe 

Foram pesados 0,75 g da droga moída e adicionados 150 mL de água destilada em um balão. 

Esta preparação foi mantida sob refluxo durante 30 minutos, a temperatura de 80-90 °C. Logo 

após, foi resfriada, até alcançar temperatura ambiente. Transferiu-se a solução para um Balão 

Volumétrico de 250 mL e o volume foi completado com água destilada. A solução foi deixada 

em repouso, para decantar o sedimento, em seguida realizou-se filtração em papel de filtro, 

desprezando os primeiros 50 mL e o restante do filtrado constituiu a Solução Mãe (SM), com 

concentração igual a 0,003 g/mL. 

 

Desenho fatorial 3
2
 

A fim de avaliar a influência do reagente Folin-Ciocalteau, concentração de carbonato de 

sódio e tempo de reação sobre a resposta do método para o doseamento de polifenóis totais, 

foi realizado um desenho experimental 3
2
 (Folin = 1 e 3 mL; Carbonato = 10 e 20%; Tempo = 

5 e 25 min.), adicionado de 3 pontos centrais (Folin = 2 mL; Carbonato = 15%; Tempo = 15 

min.). Cada ponto foi realizado em triplicata. A variável dependente estudada (resposta) foi a 

absorbância após reação com o reagente de Folin-Ciocalteau. A matriz experimental do 

desenho está representada na tabela 1. A análise estatística foi realizada por ANOVA e 

gráficos de paretos com auxílio dos programas Microsoft Excel e STATISTICA 6.0. 
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Preparação da Solução de Referência 

Foram pesados aproximadamente 0,0250 g de ácido gálico e adicionados 10 mL de água 

destilada. Esta solução permaneceu sob agitação durante 15 minutos, para completa 

dissolução. Em seguida, foi colocada em balão volumétrico de 25 mL e o volume completado 

com água destilada, originando a Solução de Referência Mãe (SRM), com concentração igual 

a 1000 µg/mL. Desta solução, retirou-se uma alíquota de 50 ul para uma balão volumétrico de 

25 mL (2 ug/mL) e adicionou-se 2 mL do reagente Folin Ciocalteau, 10 mL de água destilada 

e completou o volume com solução de Carbonato de sódio a 10,75%. A varredura foi 

realizada após 15 minutos da adição do último reagente. O comprimento de onda de 780 nm 

foi selecionado para leitura. 

 

Determinação do Teor de Taninos Totais 

 

Avaliação do tipo e quantidade de agente precipitante sobre o teor de taninos totais 

Foram avaliados dois agentes precipitantes (caseína e polivinilpirrolidona – PVP) em 

diferentes quantidades. Os resultados foram expressos com a média e desvio padrão. 

 

Polifenóis totais (PFT) 

Da SM, coletou-se uma alíquota de 0,3 mL para um balão volumétrico de 25 mL, resultando 

numa solução de concentração igual a 0,024 mg/mL. Adicionou-se 2 mL do reagente Folin 

Ciocalteau, 10 mL de água destilada e foi diluída com solução de Carbonato de sódio anidro a 

10,75%. A varredura foi realizada após 15 minutos da adição do último reagente. O 

comprimento de onda de 760 nm foi selecionado para leitura. 

 

 Eq. 1 

 

Polifenóis não adsorvidos (Fração Não Tanante – FNT) 

Foi coletada uma alíquota de 20 mL da SM e adicionados 0,3 g de caseína, sendo mantida sob 

agitação por 30 minutos. Logo após, foi filtrado em papel de filtro e desta solução, uma 

alíquota de 0,3 mL foi transferida para um balão volumétrico de 25 mL, adicionados de 2 mL 

do reagente Folin Ciocalteau, 10 mL de água destilada e completada com solução de 

Carbonato de sódio anidro a 10,75%. A varredura foi realizada após 15 minutos da adição do 

último reagente. O comprimento de onda de 780 nm foi selecionado para leitura. 
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 Eq. 2 

 

Taninos Totais calculados proposto (VERZA, 2006): 

 

 Eq. 3 

 

Onde:  

PT = polifenóis totais (g%); FNT = fração não-tanante (g%); TT = taninos totais (g%); A = 

absorvância do produto de reação da solução de polifenóis totais (U.A); FD = fator de 

diluição; m = massa de matéria-prima vegetal (g); pd = perda por dessecação da matéria-

prima vegetal (g); A1
1%

 = coeficiente de absorção específica do produto de reação da 

substância de referência. 

 

Validação da metodologia analítica ICH (1996) e RE 899 (2003) 

 

Linearidade 

Foi analisada considerando o coeficiente de regressão, os parâmetros da equação linear 

(interseção e inclinação).  

 

Repetibilidade e precisão intermediária 

Foi determinada através da leitura em triplicata de três concentrações diferentes, para PFT, 

FNT e TT. 

 

Exatidão 

Foi realizada baseando-se no método de adição padrão, em que quantidades conhecidas da 

substância são adicionadas em diferentes níveis numa matriz da amostra, antes do 

procedimento de preparo da amostra, que já contenha quantidades da substância. A 

concentração da substância de interesse na amostra original foi determinada 

matematicamente, utilizando concentrações de 80, 100 e 120 %. 

 

Especificidade/Seletividade 

Foi utilizado o método de adição padrão, sendo utilizado este caso quando não é possível 

obter a matriz isenta da substância de interesse. Foi feita uma curva analítica com adição da 
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substância de interesse na amostra e comparada com uma curva analítica sem a presença da 

matriz. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Antes de considerar o emprego da metodologia para taninos totais em pauta, os perfis de 

absorção no UV-VIS para o padrão de ácido gálico e as amostras, foram estabelecido em 

espectrofotômetro na faixa de 400 a 900 nm, após reação com o reagente de Folin-Ciocalteau. 

Os espectros estão apresentados nas figuras 1, 2 e 3; e revelam grande similaridade entre as 

amostras e a substância de referência, confirmando a compatibilidade e permitindo eleger o 

comprimento de onda de 760 nm para leitura 

 

Figura 1 

 

Figura 2 

 

Figura 3 

 

Após o estabelecimento do comprimento de onda para leitura, as condições reacionais foram 

investigadas. Para tanto, um desenho fatorial do tipo 3
2
 foi conduzido para determinação da 

influência de parâmetros reacionais mais importantes, tal como o volume do reagente de 

Folin-Ciocalteau, a concentração da solução de carbonato e o tempo de reação, sobre a 

resposta do método (intensidade de absorção de 760 nm) e a presença de deslocamentos bato 

ou hipsocrômicos, capazes de comprometer significativamente o desempenho do 

procedimento. Considerando que o perfil espectrofotométrico foi similar para todos os 

analitos, este estudo foi conduzido com a amostra de angico. Os resultados demonstraram 

pouca interferência das variáveis sobre os máximos observados. Para a resposta do método 

(intensidade de absorvância), os dados obtidos e apresentados na tabela 1 foram analisados 

através do gráfico de paretos (figura 4) e confirmados por ANOVA (tabela 2).  

 

Figura 4 

 

Tabela 1 
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Tabela 2 

 

O cálculo dos efeitos para fatores para gráfico de paretos (Figura 4), possibilitou a observação 

dos efeitos significativos e o seu tipo de contribuição. Considerando os termos significativos, 

apenas os fatores: volume de Folin e concentração de carbonato foram significativos. Não foi 

observada influência importante para o tempo de reação e não houve interação entre os 

fatores. Ainda em respeito aos efeitos significativos, o volume de Folin apresentou 

contribuição positiva (+18,75), ou seja, a mudança de nível favorece a resposta estudada. 

Portanto, o aumento do volume de Folin incrementa a absorbância lida. Por outro lado, a 

concentração da solução de carbonato exerceu influência invertida. Assim, o aumento da 

concentração de carbonato reduz a resposta do procedimento.  

Assim, dois novos desenhos fatoriais 2
2 

foram conduzidos para A. colubrina (angico) e M. 

tenuiflora (jurema) para avaliar os fatores Folin e concentração de carbonato. Os dados 

analisados por paretos (figuras 5 e 6) e ANOVA (tabela 2) e confirmaram a relevância dos 

reagentes sobre o desempenho do método. Nesta nova análise, a importância significativa de 

comportamento polinomial foi testada e descartada através do teste de curvatura. Diante dos 

resultados encontrados nos fatoriais, as condições reacionais para realização do experimento 

foram ajustadas em 15 minutos, 2 mL do reagente de Folin-Ciocalteau e solução de carbonado 

de sódio em 10,75 %. 

 

Figura 5 

 

Figura 6 

 

Com os parâmetros determinados, foi então avaliado o tipo e quantidade de agente 

precipitante sobre o doseamento de Taninos Totais nas matérias primas Angico e Jurema. 

Foram avaliados dois agentes precipitantes: caseína, adicionada nas seguintes quantidades 

150, 250, 350 e 450 mg; e polivinilpirrolidona (PVP), que foi adicionado nas seguintes 

quantidades 50, 150, 250 e 350 mg. Os resultados foram expressos com a média e desvio 

padrão. 

As figuras 7 e 8 mostram o efeito das quantidades de caseína e PVP, respectivamente, sobre o 

teor de taninos totais nas matérias primas Jurema (M. tenuiflora) e Angico (A. colubrina). Os 

dados revelam que, apesar das discrepâncias para a intensidade específica decorrente da cada 

um dos agentes precipitantes, perfil similar de formação de complexos entre os taninos de 
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cada uma das amostras de droga vegetal e o agente precipitante. Tanto para caseína quanto 

para PVP, o desempenho máximo ocorre em mesma quantidade de agente precipitante. 

 

Figura 7 

 

Figura 8 

 

Assim, para dar continuidade ao estudo de avaliação do procedimento foram adotados 300 mg 

de caseína e 150 mg do PVP.  

Os procedimentos foram avaliados através da adoção dos parâmetros preconizados por 

códigos oficiais para validação métodos bioanalíticos (RE 899/2003; ICH, 1996). 

As tabelas 3 e 4 mostram os parâmetros de linearidade para as curvas obtidas em relação ao 

doseamento de polifenóis totais, a fração não tanante e o teor de taninos totais em Jurema e 

Angico, respectivamente. Os métodos apresentaram-se linear (R
2
 = 0,99), levando em 

consideração a complexidade da matéria prima vegetal. 

 

Tabela 3 

 

Tabela 4 

 

As Tabelas 5 e 6 descrevem a precisão intermediária realizada para o método para Jurema e 

Angico, respectivamente. Este mostrou ser preciso, com um coeficiente de variação de 7,00% 

para repetitividade, estando em conformidade com as exigências analíticas aplicadas aos 

fitoterápicos. 

 

Tabela 5 

 

Tabela 6 

 

As tabelas 7 e 8 mostram os valores experimentais de absorbância, concentração e exatidão 

(recuperação) calculados para as matérias primas de jurema e angico, respectivamente. Os 

métodos mostram ser exatos, apresentando bons valores de recuperação, dentro dos limites 

preconizados pela resolução. 
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Tabela 7 

 

Tabela 8 

 

A seletividade e especificidade do método analítico para ambas as espécies foram avaliadas 

complementarmente através da comparação dos parâmetros das curvas de calibração do 

padrão e da matriz adicionada do padrão (figuras 9 e 10). O paralelismo observado para as 

curvas, confirmado pelas inclinações, indica que a resposta dos métodos na amostra é 

decorrente majoritariamente do analito selecionado (ácido gálico). 

 

CONCLUSÕES 

 

O emprego de métodos farmacopeicos para quantificação de grupos de metabólitos 

secundários em drogas vegetais e produtos derivados é amplamente difundido. Entretanto, as 

especificidades das espécies vegetais podem introduzir variabilidade que dificultem o 

desempenho de tais metodologias. Portanto, como pôde ser observada neste estudo, a 

concentração de reagentes exerceu influência importante para resposta dos procedimentos. Da 

mesma forma, a escolha do tipo e da concentração de agente precipitante tiveram lugar de 

destaque. Por fim, os dados permitem afirmar que uma vez padronizados os parâmetros 

operacionais, os procedimentos foram capazes permitir a quantificação de taninos totais nas 

duas espécies estudadas. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Os autores agradecem o apoio do CNPq (470179/2009-0; 312537/2009-3; 557224/2010-1; 

501834/2010-9). 



148 

Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

REFERÊNCIAS 

 

BÖHME, H.; HÄRTKE, K. Europäische Arzneibuch, Band I und II, Kommentar. Stuttgart, 

WVG, 1976, p. 1114-1118.  

BRASIL, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. GUIA PARA 

VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS E BIOANALÍTICOS. Resolução n. 899 de 

29 de maio de 2003. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 22 dez. 2000. 

CARVALHO, E. L S. Desenvolvimento de produto seco nebulizado de Maytenus ilicifolia 

Martius ex Reiss – Celastraceae (espinheira – santa). 1997. 132 f. Dissertação. (Mestrado 

em Farmácia) – Curso de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1997. 

CUNHA, F.P.; COSTA, L.J.L.; FERNANDES, A.J.D.; DE SOUZA, T.P.; SOARES, L.A.L. 

Development and optimization of extractives from Astronium urundeuva (allemão) Engl.  

Brazilian Archives of Biology and Technology, 52(3), p. 647-652, 2009. 

DEUTSCHES Arzenibuch 9. Frankfurt:Govi-Deutscher Apotheker, 1986. 

DEUTSCHES Arzenibuch 10. Stuttgart: Deutscher Apotheker, 1992.  

FARIAS, M.R. Avaliação da qualidade de matérias-primas vegetais. In: SIMÕES, C.M.O; 

MENTZ, L.A; SCHENKEL, E.P.; IRGANG, B. E.; STEHMANN, J. R. Farmacognosia: da 

planta ao medicamento. 5 ed. Porto Alegre: UFRGS, Florianópolis: UFSC, 2004, cap. 12, 

p. 263-286. 

FARRANT, T. Practical statistics for the analytical scientist. Cambridge: The Royal Society 

of Chemistry, 1997. 

FENNER R, BETTI AH, MENTZ LA, RATES SMK. Plantas utilizadas na medicina popular 

brasileira com potencial atividade antifúngica. Revista Brasileira de Ciências 

Farmacêuticas 2006; 42(3): 369-394. 

HASLAM, E.; LILLEY, T.H.; CAI, Y.; MARTIN, R.; MAGNOLATO, P. Tradicional Herbal 

Medicines - The Role of Polyphenols. Planta Medica, v. 55, p. 1-8, 1989. LIANG, Y. Z.; 

XIE, P.; CHAN, K. Quality Control of herbal medicines. Jounal of Chromatography  B, v. 

812, p. 53-70, 2004. 

HEBRICH, K. (ed.) Official Methods of Analysis of the Association of Analytical Chemists. 

Association of Official Analytical Chemist. 15. ed. Arlington: USA, AOAC, v. 2, 1990. 

ICH. Validation of Analytical Procedures: Methodology. London, 1996. Capturado da 

Internet - www.eudra.org/emea.htmL. 



149 

Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

LANG, F.; WILHELM, E. Quantitative determination of proanthocyanidins in  Ginko biloba 

special extracts. Pharmazie, v. 10, p. 734-737, 1996.   

LOZOYA, X.; NAVARRO, V.; ARNASON, J. T. AND KOURANY, E. (1989), 

Experimental evaluation of Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. (Tepeschohuite) I. Screening 

of the antimicrobial properties of bark extracts.  Archivos de Investigación Medica, 20, 87-

93. 

LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e. cultivo de plantas arbóreas do 

Brasil. Nova Odessa: Instituto Plantarum. 2002, P. 381. 

MECKES-LOZOYA, M.; LOZOYA, X.; GONZALEZ, J. Propiedades farmacológicas in 

vitro de algunos extractos de Mimosa tenuiflora (tepescohuite).  Archivos de Investigacion 

Medica, 21, 163-169, 1990. 

MELLO, J.C.P.; SANTOS, S.C. Taninos. In: SIMÕES, C.M.O.; SCHENKEL, E.P.; 

GOSMANN, G.; MELLO, J.C.P.; MENTZ, L.A.; PETROVICK, P.R. Farmacognosia: da 

planta ao medicamento. 3. ed. Porto Alegre: UFRGS, Florianópolis: UFSC, 2003. Cap. 24. 

P615. 

MONTGOMERY, D.C. Diseño y análisis de experimentos. México: Iberoamérica, 1991. 

REICHER, F.; SIERAKOWSKI, M.R.; CORRÊIA, J.B.C. Determinação espectrofotométrica 

de taninos pela reativo fosfotúngstico-fosfomolíbdico. Arq. Biol. Tecnol. v. 24(4), 1981. 

SCHOLZ, E. Planzliche Gerbstoffe: Pharmakologie und Toxikologie. Deutsche Apotheker 

Zeitung, v. 134, p. 3167, 1994. 

SOARES, L.A.L.; MAIA, A.; OLIVEIRA, A.L.;PETROVICK, P.R.; GONZÁLEZ 

ORTEGA, G. Avaliação de Complexos Formados por Catequina e Macromoléculas. Acta 

Farmaceutica Bonaerense, v. 25 (1), 10-16, 2006.  

SOLON, L.G.S.; COSTA, L.J.L.; WANDERLEY, A.G.; DE SOARES, L.A.L.; SOUZA, T.P. 

Avaliação de agentes complexantes na quantificação de taninos totais em soluções 

extrativas de Schinus terebinthifolius R. e Psidium guajava L.  Biofarma, v. 2, p. 275-281, 

2007. 

TELLEZ, P. J. AND DUPOY DE GUITARD, J. (1990), Pharmaceutical preparation 

containing Mimosa tenuiflora extract with skin-regenerating properties. Patent Eur Pat 

Appl. 349, 469. 

VERZA, S.G. Avaliação das variáveis analíticas dos métodos de determinação do teor de 

taninos totais baseados na formação de complexos com substâncias protéicas e derivados 

da polivinilpirrolidona.2006. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – 

PPGCF, Faculdade de Farmácia, UFRGS. 2006. 



150 

Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

VOIGT, R. Lehrbuch Pharmazeutische Technologie. 9. überarb. Aufl., Stuttgart: 

Wissenschaftliche, 2000. 

WHERLÉ, P.; MAGENHEIM, B.; BENITA, S. The Influence of Process Parameters on PLA 

Nanoparticle Size Distribuition, Evaluated by Means of Factorial Design. Eur J Pharm 

Biophar. v. 41, 1995, p. 19-26. 

 



151 

Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

 
Figura 1. Espectro de varredura do ácido gálico após reação com Folin-Ciocalteau. 

 

 
Figura 2. Espectro de varredura para amostra de A. colubrina após reação com Folin-

Ciocalteau. 

 

 
Figura 3. Espectro de varredura para a amostra de M. tenuiflora após reação com Folin-

Ciocalteau. 



152 

Magda Rhayanny Assunção Ferreira 

 
Figura 4. Gráfico de paretos para efeitos padronizados do fatorial 3

2
. 

 

 
Figura 5. Gráfico de paretos para efeitos padronizados do fatorial 2

2 
aplicado à A. colubrina. 
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Figura 6. Gráfico de paretos para efeitos padronizados do fatorial 2

2 
aplicado à M. tenuiflora. 

 

 

Figura 7. Efeito da quantidade de caseína sobre o teor de taninos totais de Angico (A. 

colubrina) e Jurema (M. tenuiflora). 
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Figura 8. Efeito da quantidade de PVP sobre o teor de taninos totais de Angico (A. colubrina) 

e Jurema (M. tenuiflora). 

 

 

Figura 9. Resultado da especificidade para a matéria prima de M. tenuiflora e o padrão (ácido 

gálico). 
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Figura 10. Resultado da especificidade para a matéria prima de A. colubrina e o padrão 

(ácido gálico). 
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Tabela 1. Matriz do DCC aplicado para avaliar a influência da quantidade de Folin, 

concentração de Carbonato e Tempo de leitura sobre a resposta do método em absorbância. 

Variável Natural Variável Codificada Resultados 

Folin 

(mL) 

Carbonato 

(%) 

Tempo 

(min) 
Fator A Fator B Fator C Média SD CV% 

1 10 5 -1 -1 -1 0,452 0,0070 1,55 

1 10 25 -1 -1 1 0,448 0,0006 0,13 

1 20 5 -1 1 -1 0,411 0,0026 0,64 

1 20 25 -1 1 1 0,390 0,0017 0,44 

3 10 5 1 -1 -1 0,521 0,0025 0,48 

3 10 25 1 -1 1 0,522 0,0010 0,19 

3 20 5 1 1 -1 0,477 0,0061 1,28 

3 20 25 1 1 1 0,468 0,0046 0,98 

2 15 15 0 0 0 0,476 0,0036 0,76 

2 15 15 0 0 0 0,483 0,0078 1,62 

2 15 15 0 0 0 0,467 0,0030 0,64 

 

Tabela 2. ANOVA para os desenhos experimentais. 

Fonte FANGICO (3
2
) FANGICO (2

2
) FJUREMA (2

2
) 

(1)Folin (mL) 351,67* 155,17* 234,40* 

(2)Carbonato (%) 167,42* 62,13* 1,72* 

(3)Tempo (min) 4,4 - - 

1 x 2 0,01 0,08 0,15 

1 x 3 1,29 - - 

2 x 3 3,21 - - 

Falta de ajuste 0,96 0,15 0,04 

 

Tabela 3. Parâmetros de linearidade para as curvas obtidas para polifenóis totais (PFT), 

fração não tanante (FNT) e taninos totais (TT) de M. tenuiflora. 

Parâmetro PFT FNT TT (caseína) TT (PVP) 

Inclinação 14,96 9,1 5,86 11,90 

Interseção 0,0676 0,0171 0,0505 0,052 

R
2
 0,9999 0,9987 0,9991 0,9966 

 

Tabela 4. Parâmetros de linearidade para as curvas obtidas para polifenóis totais (PFT), 

fração não tanante (FNT) e taninos totais (TT) de A. colubrina. 

Parâmetro PFT FNT TT (caseína) TT (PVP) 

Inclinação 13,26 12,42 0,86 12,04 

Interseção 0,2469 0,2286 0,038 0,2089 

R
2
 0,9999 0,9999 0,9969 0,9999 

 

Tabela 5. Estudo de precisão (repetibilidade) em três níveis para polifenóis totais (PFT), 

fração não tanante (FNT) e taninos totais (TT) de M. tenuiflora. Valores expressos em 

coeficiente de variação (CV%). 

Concentração (ug/mL) PFT FNT TT (caseína) TT (PVP) 

0,012 2,85 1,40 7,00 1,90 

0,036 1,94 0,16 4,82 0,16 

0,048 2,25 0,13 5,19 0,13 
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Tabela 6. Estudo de precisão (repetibilidade) em três níveis para polifenóis totais (PFT), 

fração não tanante (FNT) e taninos totais (TT) de A. colubrina. Valores expressos em 

coeficiente de variação (CV%). 

Concentração (ug/mL) PFT FNT TT (caseína) TT (PVP) 

0,012 0,38 13,01 1,38 0,41 

0,024 0,73 4,24 0,41 0,41 

0,036 0,16 2,22 0,26 1,25 

 

Tabela 7. Valores experimentais de absorbância, concentração e exatidão calculada para a 

matéria-prima de jurema (M. tenuiflora). 

 
Absorvância (U.A.) Concentração (ug/mL) Exatidão (%) 

SR (%) 80 100 120 80 100 120 80 100 120 

Média 0,354 0,459 0,528 3,712 4,799 5,524 93,69 93,57 87,13 

DP 0,0261 0,0025 0,0055 0,2717 0,0262 0,0574 6,909 1,277 1,209 

CV% 7,3612 0,5487 1,0424 7,3199 0,5463 1,0385 7,374 1,365 1,388 

*Exatidão = (concentração experimental/concentração estimada)*100;  

SR = diluições da solução de referência (80, 100 e 120 %) 

 

Tabela 8. Valores experimentais de absorbância, concentração e exatidão calculada para a 

matéria-prima do angico (A. colubrina). 

 Absorvância (U.A.) Concentração (ug/mL) Exatidão (%)* 

SR (%) 80 100 120 80 100 120 80 100 120 

Média 0,361 0,442 0,531 3,781 4,628 5,556 88,54 89,95 91,48 

DP 0,004 0,003 0,019 0,042 0,033 0,198 0,976 0,651 3,261 

CV% 1,11 0,73 3,58 1,10 0,72 3,56 1,10 0,72 3,56 

*Exatidão = (concentração experimental/concentração estimada)*100;  

SR = diluições da solução de referência (80, 100 e 120 %) 
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RESUMO 
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INTRODUÇÃO 

 

O gênero Eugenia é um dos gêneros com maior número de espécies na família Myrtaceae, 

com mais de 500 espécies sendo que 400 das quais são encontradas no Brasil (FIUZA et al., 

2008). Eugenia uniflora L., conhecida popularmente como pitangueira, é originária da região 

que compreende o Brasil central até o norte da Argentina (BEZERRA; SILVA; LEDERMAN, 

2000). Esta espécie é encontrada ao longo de quase todo o território nacional e está presente 

em muitos centros de diversidade e domesticação brasileiros (GOMES, 2007). 

Entre os constituintes químicos, os óleos essenciais foram os componentes que despertaram o 

interesse dos pesquisadores devido sua composição química (MORAIS et al., 1996), além 

disso existem relatos a cerca de polifenóis, como os flavonóides quercetina e miricetina 

(SCHMEDA-HIRSCHMANN, 1995) e taninos hidrolisáveis eugeniflorina D1 e eugeniflorina 

D2 (LEE et al., 1997). 

Para realizar o doseamento de polifenóis totais, o método de Folin-Ciocalteu é amplamente 

utilizado. A reação ocorre devido à redução do ácido fosfotúngstico, que forma um cromóforo 

azul constituído por um complexo fosfotúngstico-fosfomolibidênio. A absorção máxima deste 

cromóforo depende do pH da solução e da concentração de compostos fenólicos presentes na 

amostra. Entretanto, trata-se de uma técnica geral, pois alguns parâmetros podem ser 

modificados, como a quantidade do reagente Folin-Ciocalteu, concentração de carbonato de 

sódio, padrão usado e tempo de leitura (CICCO et al., 2009). Neste contexto, o grupo dos 

polifenóis tem despertado a atenção de inúmeros investigadores. 

Entretanto, a disponibilidade de métodos de análise adequados é uma parte importante do 

controle de qualidade de drogas vegetais e, normalmente, os parâmetros de avaliação da 

qualidade da matéria-prima vegetal são caracterizados por critérios descritos nas 

Farmacopéias (FARM. EUROPÉIA, 2008; FARM. BRAS., 2010). Além disso, os 

experimentos fatoriais são, em geral, eficientes para a determinação do efeito de dois ou mais 

fatores sobre propriedades específicas relacionadas a uma determinada operação. Podendo 

estabelecer as possíveis combinações dos níveis da cada fator, e assim determinar qual(is) 

fator(es) causa(m) melhores resultados. A realização de uma análise fatorial com o objetivo 

de otimizar formulações farmacêuticas emprega modelos estatísticos que permitem assegurar 

o resultado, diminuindo a possibilidade de erros aleatórios (MONTGOMERY, 1991; 

WHERLÉ; MAGENHEIM; BENITA, 1995). 

Considerando as variáveis que podem ser modificadas utilizando o método geral para o 

doseamento de polifenóis totais, o presente estudo teve como objetivo padronizar e 
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desenvolver um método e realizar a validação analítica para a determinação dos polifenóis 

totais do extrato bruto de E. uniflora. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Reagentes e Padrão 

Os solventes utilizados foram: água destilada, acetona (Synth®) Folin-Ciocalteau 

(Dinâmica®), carbonato de sódio anidro (Vetec®), e ácido gálico (Vetec®). 

 

Material Vegetal e Preparação do extrato bruto e frações 

As folhas de Eugenia uniflora foram coletadas em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. A 

exsicata da espécie foi depositada no Herbário da UFRN sob o número 11763. As folhas secas 

e moídas (600 g) foram extraídas por turbo-extração na proporção de 10% (m/V) (20 minutos, 

t  < 40°C), utilizando como solvente acetona:água (7:3, v/v). Logo após, o extrato foi filtrado 

em algodão e papel de filtro, foi então concentrado em rotaevaporador sob pressão reduzida, 

congelado e liofilizado (EB - 102 g). m seguida o EB foi dissolvido em água (100 mL) e 

particionado com acetato de etila (12 x 100 mL), resultando em duas frações semipurificadas 

Fração Acetato de Etila (FAE) e Fração Aquosa (FA). A FAE (9 g) foi então particionada 

com hexano, para retirada dos componentes mais apolares presentes na fração, obtendo-se ao 

final a Fração Acetato de Etila após Hexano (FAEH) e a Fração Hexano (FH). O rendimento 

dos extratos e frações foi calculado, ocorrendo perdas durante o processo. A FAEH (8,5137 g) 

foi fracionada empregando uma coluna cromatográfica contendo Sephadex® LH-20 como 

fase estacionária e como fase móvel a seguinte sequência de eluentes: etanol 50%, etanol 

100%, metanol 50%, metanol 100% e acetona 70%, resultando ao final dez subfrações F1 a 

F10. 

 

Preparação da Solução de Referência 

Foram pesados aproximadamente 0,0250 g de ácido gálico e adicionados 10 mL de água 

destilada. Esta solução permaneceu sob agitação durante 15 minutos, para completa 

dissolução. Em seguida, foi colocada em balão volumétrico de 25 mL e o volume completado 

com água destilada, originando a Solução de Referência Mãe (SRM), com concentração igual 

a 1000 µg/mL. Desta solução, retirou-se uma alíquota de 50 ul para uma balão volumétrico de 

25 mL (2 ug/mL) e adicionou-se 3 mL do reagente Folin Ciocalteau, 10 mL de água destilada 

e completou o volume com solução de Carbonato de sódio a 10,75%. A varredura foi 
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realizada após 15 minutos da adição do último reagente. O comprimento de onda de 780 nm 

foi selecionado para leitura em espectrofotômetro (Evolution 60S, ThermoScientific). 

 

Preparação da Solução Mãe 

Foram pesados 0,05 g do extrato bruto e adicionados 10 mL de água destilada. Esta solução 

permaneceu sob agitação durante 15 minutos, para completa dissolução. Em seguida, foi 

colocada em balão volumétrico de 25 mL e o volume completado com água destilada, 

originando a Solução Mãe (SM), com concentração igual a 2000 µg/mL. Uma alíquota de 2 

mL desta solução foi transferida para um balão volumétrico de 25 mL contendo 10 mL de 

água destilada e foram adicionados as quantidades de Folin e concentração de carbonato 

segundo o fatorial abaixo. 

 

Fatorial 2
2
 com ponto central – Padronização pré-analítica 

A fim de avaliar a influência do reagente Folin-Ciocalteau, concentração de carbonato de 

sódio e tempo de reação sobre a resposta do método para o doseamento de polifenóis totais, 

foi realizado um desenho experimental 3
2
 (Folin = 1 e 3 mL; Carbonato = 10 e 20%), 

adicionado de 3 pontos centrais (Folin = 2 mL; Carbonato = 15%). Cada ponto foi realizado 

em triplicata. A variável dependente estudada (resposta) foi a absorbância. O comprimento de 

onda de 780 nm foi selecionado para leitura em espectrofotômetro (Evolution 60S, 

ThermoScientific). A matriz experimental do Desenho Composto Central (DCC) está 

representada na Tabela 1. A análise estatística do modelo foi realizada através do método dos 

mínimos quadrados a um modelo matemático e usado para gerar superfície de resposta. 

 

Tabela 1 

 

Validação da metodologia analítica 

Para a validação da metodologia analítica, foram utilizados os parâmetros estabelecidos pela 

ICH (International Conference on the Harmonization of Technical Requirements for the 

Registration of Pharmaceuticals for Human Use, 1996) e pela Resolução Brasileira RE No. 

899/2003 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 

 

Linearidade 

A curva de calibração do padrão (ácido gálico, nas concentrações de 1,6 a 7,4 µg/mL) e a 

linearidade do EB foram determinadas com 5 pontos de concentração (8 a 20 µg/mL), de 
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acordo com a lei de Lambert-Beer. Foi considerado o coeficiente de regressão e os parâmetros 

da equação linear (interseção e inclinação).  

 

Precisão intermediária 

Foi determinada em dois níveis: através da repetibilidade (intra-dia) e a reprodutibilidade 

(inter-dia), onde o coeficiente de variação de seis replicatas foi considerado, sendo o valor 

aceitável menor que 5%. 

 

Exatidão 

Foi realizada baseando-se no método de adição padrão. A concentração da substância de 

interesse na amostra original foi determinada matematicamente, utilizando concentrações de 

80, 100 e 120 %. Para determinar a recuperação, os valores foram determinados baseando-se 

na curva de calibração do padrão. 

 

Especificidade/Seletividade 

Foi determinada pela adição de ácido gálico as soluções de linearidade do EB e comparado 

com a linearidade sem a presença da matriz. 

 

Robustez 

A estabilidade da solução foi avaliada utilizando a influência da luz e alterando a 

concentração de carbonato de sódio. 

 

Os resultados foram expressos utilizando a média ± DP (CV%). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A regulamentação dos requisitos de desempenho, a confiabilidade dos métodos analíticos são 

essenciais para o controle de qualidade das matérias primas vegetais. Baseando-se nas 

características e necessidades das diretrizes existentes na literatura científica e aquelas 

presentes nos códigos oficiais, todo procedimento deve ser validado em relação aos 

parâmetros que são inerentes ao seu desempenho, como a faixa de linearidade, especificidade 

e seletividade, exatidão, precisão e robustez (BABY et al., 2006; SALGADO et al., 2009). 

Entretanto, antes de submeter o método a validação, é necessário determinar alguns 

parâmetros que podem interferir no método e para esta finalidade são utilizados os 
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experimentos fatoriais. Eles geralmente são mais eficientes para determinar o efeito de dois 

ou mais fatores sobre as propriedades relacionadas a uma determinada operação. 

Através de seu uso é possível estabelecer as combinações de níveis de cada fator e determinar 

qual (is) causam compatibilidade ou incompatibilidade. Sendo assim, a realização de um 

experimento fatorial tem como objetivo, otimizar formulações empregando modelos 

estatísticos que permitem assegurar o resultado, diminuindo a possibilidade de erros aleatórios 

(MONTGOMERY, 1991; DAVIES, 1993; MORGAN, 1995). 

Nesse sentido, foi anteriormente a validação foi realizado um experimento fatorial a fim de 

determinar se a quantidade do reagente Folin-Ciocalteau, concentração de Carbonato de sódio 

e a presença de deslocamentos bato ou hipsocrômicos, serianm capazes de comprometer 

significativamente o desempenho do procedimento. (Tabela 1). 

 

Tabela 1 

 

Os resultados demonstraram interferência da variável Folin-Ciocalteau sobre os máximos 

observados. Para a resposta do método (intensidade de absorvância), os dados obtidos e 

apresentados na tabela 1 foram analisados através do gráfico de paretos (Figura 1), os efeitos 

foram estimados através do teste t (Tabela 2).  

 

Figura 1 

 

Tabela 2 

 

O cálculo dos efeitos para fatores em relação ao gráfico de Paretos (Figura 1), possibilitou a 

observação dos efeitos significativos e o seu tipo de contribuição. Considerando os termos 

significativos, apenas o fator volume de Folin foi significativos. Não foi observada influência 

importante para a concentração de carbonato. Ainda em respeito aos efeitos significativos, o 

volume de Folin apresentou contribuição positiva (+72,52), ou seja, a mudança de nível 

favorece a resposta estudada. Portanto, o aumento do volume de Folin incrementa a 

absorbância lida. Esses parâmetros também foram avaliados por ANOVA e uma superfície de 

resposta foi gerada (Tabela 3 e Figura 2), e confirmaram a relevância dos reagentes sobre o 

desempenho do método. 

 

Tabela 3 
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Figura 2 

 

Diante dos resultados encontrados nos fatoriais, as condições reacionais para realização do 

experimento foram ajustadas em 3 mL do reagente de Folin-Ciocalteau e solução de 

carbonato de sódio a 10,75 %. 

 

Então, a metodologia para o doseamento de polifenóis totais de Eugenia uniflora L., foi então 

validada. 

No que diz respeito a linearidade, esta é definida como a capacidade de uma metodologia 

analítica em demonstrar que os resultados obtidos (variável dependente y) são diretamente 

proporcionais à concentração do analito na amostra (variável independente x), dentro de um 

intervalo especificado (BRASIL, 2003). A equação matemática que expressa essa 

dependência é chamada de curva analítica ou de calibração (RIBEIRO et al., 2008). A análise 

da curva obtida para o ácido gálico (y = 0,096 - 0,002, r = 0,99) e a linearidade do EB (y = 

0,0294 + 0,1355, r = 0,99) mostraram que o método é linear nas concentrações avaliadas e 

para a resposta obtida. Segundo a RE No. 899 (2003), quando o coeficiente de correlação 

linear, conhecido por “r”, tem um valor igual ou superior a 0,99, diz-se que o método é linear 

(Figura 3). 

 

Figura 3 

 

A análise de precisão demonstrou que coeficiente de variação obtido para a repetibilidade foi 

de 0,61% e para a reprodutibilidade 3,20%, mostrou que os resultados estão dentro dos limites 

estabelecidos (CV < 5%).  

 

Tabela 4 

 

Para a análise da robustez em espectrofotômetro UV-Vis, realizou-se o preparo das amostras 

normalmente, no entanto foram feitas alterações no método de cada uma delas: com proteção 

à luz e sem proteção à luz, e com duas concentrações diferentes de carbonato de sódio 

(10,75% e 15%). Não foram observadas diferenças entre o teor de polifenóis totais obtidos 

quando aplicadas estas mudanças no método. 

 

Tabela 5 
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A tabela 6 mostra os resultados obtidos para os valores de absorbância, concentração e 

exatidão para o extrato bruto. A exatidão foi determinada a partir da porcentagem de 

recuperação do EB de pitanga após a adição de alíquotas do padrão de ácido gálico na solução 

mãe da amostra que corresponde a 100% da linearidade (14,0 µg/mL). Para se obter a 

recuperação, o teor de polifenóis totais esperado foi calculado com base nas curvas de 

calibração. A recuperação da amostra obteve variação de 85,02 a 96,15%. 

 

Tabela 6 

 

Para se avaliar a especificidade e a seletividade, foi adicionada uma alíquota da solução mãe 

do padrão de ácido gálico nas concentrações das soluções do extrato bruto utilizadas na 

linearidade (8, 10, 14, 16 e 20 µg/mL). Os resultados foram plotados em um gráfico (Figura 

4) para se verificar a linearidade da curva obtida após a adição do padrão e a mesma foi 

comparada com a curva da linearidade do extrato bruto. No caso de matrizes complexas, em 

que não é possível se obter a matriz isenta da substância de interesse, pode-se realizar a adição 

do padrão nas concentrações da linearidade e comparar esta curva analítica com a curva da 

linearidade (RIBANI et al., 2004; BRASIL, 2010). Caso as curvas sejam paralelas, pode-se 

dizer que o método é seletivo (RIBANI et al., 2004). Portanto, de acordo com os resultados 

observados, pode-se inferir que a seletividade do método foi confirmada pela superposição 

das curvas analíticas. 

 

Figura 4 
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CONCLUSÃO 

 

Neste estudo, o teor de polifenóis totais no extrato bruto de E. uniflora mostrou ser linear, 

preciso, robusto, exato, específico e seletivo. Além disso, o método espectrofotométrico 
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utilizado neste estudo apresentou como vantagens para a rotina de laboratório a simplicidade, 

rapidez na execução, sensibilidade, além do baixo custo do equipamento e reagentes.  
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Tabela 1. Matriz do DCC aplicado para avaliar a influência da quantidade de Folin e 

concentração de Carbonato sobre a resposta do método em absorbância. 

Variáveis Naturais Variáveis Codificadas Resultados 

Folin (mL) Carbonato (%) Folin (mL) Carbonato (%) Média DP CV% 

1 10 -1 -1 0,504 0,00208 0,41276 

1 20 -1 1 0,529 0,00551 1,04179 

3 10 1 -1 0,611 0,00100 0,16367 

3 20 1 1 0,596 0,00252 0,42201 

2 15 0 0 0,562 0,00100 0,17794 

2 15 0 0 0,564 0,00100 0,17730 

2 15 0 0 0,565 0,00306 0,54040 

 

 

Tabela 2. Cálculo dos efeitos estimados e testados através do teste-t. 

Fonte Effect Std.Err. t(6) p 

Mean/Interc. 0,560083 0,000601 932,0350* 0,000000 

Replicat(1) 0,001810 0,001285 1,4084 0,208670 

Replicat(2) 0,000095 0,001285 0,0741 0,943320 

Curvatr. 0,007389 0,001836 4,0248* 0,006921 

(1)Folin (mL) 0,087167 0,001202 72,5271* 0,000000 

(2)Carbonato(%) 0,004833 0,001202 4,0216* 0,006946 

1 by 2 -0,019500 0,001202 -16,2250* 0,000003 

 

 

Tabela 3. ANOVA para os desenhos experimentais. 

Fonte SS df MS F p 

Blocks 0,000012 2 0,000006 1,396 0,317913 

Curvatura 0,000070 1 0,000070 16,199* 0,006921 

(1)Folin (mL) 0,022794 1 0,022794 5260,173* 0,000000 

(2)Carbonato(%) 0,000070 1 0,000070 16,173* 0,006946 

1 by 2 0,001141 1 0,001141 263,250* 0,000003 

Lack of Fit 0,000085 8 0,000011 2,465 0,143873 

Pure Error 0,000026 6 0,000004 
  

Total SS 0,024199 20 
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Tabela 4. Teor de polifenóis totais (PT) obtidos nos testes intra-dia e inter-dia da amostra 

com 14 µg/mL do EB de E. uniflora. 

Amostras 
Teor de Polifenóis Totais (%) 

Dia 1 Dia 2 

1 30,74 30,90 

2 31,07 30,35 

3 30,90 30,35 

4 30,90 32,13 

5 30,51 32,24 

6 30,90 32,57 

Média 30,903 30,531 

DP 0,16704 0,32147 

CV% 0,5405 1,0529 

 

 

Tabela 5. Teores de polifenóis totais (PT) obtidos nas amostras na ausência e na presença de 

luz, e com concentrações de Na2CO3 10,75% e 15%. 

Amostras 
Teor de Polifenóis Totais (%) 

Sem exposição à luz Exposição à luz Na2CO3 10,75% Na2CO3 15% 

1 30,35 30,51 31,52 31,29 

2 30,90 30,90 31,29 31,24 

3 30,35 31,40 31,63 31,35 

Média 30,53 30,94 31,48 31,29 

DP 0,3215 0,4466 0,1701 0,0557 

CV% 1,0529 1,4435 0,5404 0,1779 

 

 

Tabela 6. Valores experimentais de concentração, exatidão e teor de polifenóis totais 

calculados para o extrato bruto de pitanga. 

SR (%) 
Concentração (ug/mL) Exatidão (%)* Teor de Polifenóis (%) 

80 100 120 80 100 120 80 100 120 

 

7,07 7,48 8,19 97,89 89,56 84,70 37,70 39,87 43,65 

 

6,97 7,50 8,22 96,44 89,81 85,02 37,14 39,98 43,82 

 

6,80 7,47 8,25 94,14 89,44 85,34 36,25 39,81 43,99 

Média 6,95 7,48 8,22 96,16 89,60 85,02 37,03 39,89 43,82 

DP 0,1366 0,0159 0,0313 1,8907 0,1905 0,3233 0,7302 0,0851 0,1670 

CV% 1,9662 0,2126 0,3802 1,9662 0,2126 0,3802 1,9722 0,2132 0,3812 
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Figura 1. Gráfico de Paretos para efeitos padronizados do fatorial 2

2
. 

 

 

 

Figura 2. Superfície de resposta para o fatorial. 
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Figura 3. Representação da curva de linearidade do extrato bruto e equação da reta da 

metodologia para doseamento de polifenóis totais. 

 

 

 

Figura 4. Comparação entre a curva da especifidade/seletividade e da linearidade do EB de E. 

uniflora. 
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RESUMO: Espécies de Trichophyton spp. são reconhecidas como os dermatófitos mais 

frequentemente envolvidos com a etiologia das micoses cutâneas, com predomínio de T. rubrum e 

T. mentagrophytes. O tratamento destas infecções é limitado pelo alto custo das drogas 

antifúngicas e pelos diversos efeitos colaterais que podem causar. O objetivo do presente trabalho 

foi avaliar a atividade antifúngica in vitro dos extratos brutos da entrecasca de Libidibia ferrea e 

folhas de Persea americana frente a isolados clínicos de T. rubrum e T. mentagrophytes.  

Inicialmente, foram utilizadas as cepas padrões de T. rubrum ATCC 52021 e 28189 e de T. 

mentagrophytes ATCC 11481 e, em seguida, foram testadas um total de 33 amostras clínicas, 

sendo 24 T. rubrum e nove T. mentagrophytes. Os testes de susceptibilidade foram realizados de 

acordo com o documento M38-A2 (2008) do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), 

com algumas modificações para produtos naturais. Ambas as espécies vegetais demonstraram forte 

atividade antifúngica, sendo que os valores de concentração inibitória mínima (CIM) dos extratos 

contra os isolados clínicos de T. rubrum variaram de 7,8 a 62,5 μg/mL para L. ferrea e de 15,6 a 

62,5 μg/mL para P. americana e, para as amostras de T. mentagrophytes, os valores de CIM 

variaram de 15,6 a 62,5 μg/mL para L. ferrea e de 7,8 a 62,5 μg/mL para P. americana. Esses 

resultados indicam uma potente ação antifúngica in vitro dos extratos contra as espécies analisadas, 

sugerindo pesquisas mais detalhadas para a aplicação prática desses possíveis fitomedicamentos no 

tratamento das dermatofitoses. 

 

Palavras-chave: Trichophyton, dermatofitoses, Libidibia ferrea, Persea americana, 

susceptibilidade.  

 

In vitro antifungal activity of the extracts of Caesalpinia ferrea e Persea americana against 

clinical isolates of dermatophytes 

ABSTRACT: Trichophyton spp. species are recognized as dermatophytes more often involved in 

the etiology of superficial cutaneous mycoses, with a predominance of T. rubrum and T. 

mentagrophytes. The treatment of these infections is limited by the high cost of antifungal drugs 

and the various side effects they may cause. The objective of this study was to evaluate the in vitro 

antifungal activity of crude extracts of Libidibia ferrea and Persea americana against strains of T. 

rubrum and T. mentagrophytes. Initially, we used the standard strains of T. rubrum ATCC 52021 

and 28189 and T. mentagrophytes ATCC 11481, and then were tested a total of 33 clinical 

samples, and 24 T. rubrum and 9 T. mentagrophytes. Susceptibility tests were performed in 
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accordance with the document M38-A2 (2008) Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), 

with some modifications to natural products. Both tree species showed strong antifungal activity, 

and the values of minimum inhibitory concentration (MIC) of the extracts against clinical isolates 

of T. rubrum ranged from 7.8 to 62.5 mg/mL for C. ferrea and from 15.6 to 62.5 mg/mL for P. 

americana and, for the samples of T. mentagrophytes, MIC values ranged from 15.6 to 62.5 

mg/mL for L. ferrea and 7.8 to 62.5 mg/mL for P. americana. These results indicate a powerful 

antifungal effect in vitro of the extracts against two species, suggesting more detailed research into 

the possible practical application of these phytomedicines for the treatment of dermatophytosis. 

 

Key words: Trichophyton, dermatophytosis, Libidibia ferrea, Persea americana, susceptibility. 
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INTRODUÇÃO  

Espécies de Trichophyton spp. são reconhecidas como os dermatófitos mais 

comumente envolvidos com a etiologia das micoses cutâneas. Estudos epidemiológicos no 

Brasil e no mundo têm mostrado o predomínio de Trichophyton rubrum, um dermatófito 

antropofílico que causa principalmente lesões na pele e unhas, seguido por Trichophyton 

mentagrophytes, sendo estas as espécies mais frequentemente isoladas de casos de 

dermatofitoses, também conhecidas como tinea ou tinha (Godoy-Martinez et al., 2009; 

Havlickova et al., 2009). 

As infecções por dermatófitos afetam aproximadamente 40% da população mundial 

e representam 30% de todas as infecções micóticas cutâneas (Bouchara et al., 2008; 

Havlickova et al., 2009). As onicomicoses são infecções fúngicas ungueais que afetam em 

torno de 5% da população mundial, representando 30% dos casos totais de micoses cutâneas 

e até 40% dos casos de onicopatias (Kaur et al., 2008).  

Vários motivos são aventados para explicar o aumento da incidência destas 

infecções nas últimas décadas, entre eles: o uso abusivo de antibióticos, drogas 

imunossupressoras e citostáticas, bem como o aparecimento de pacientes com AIDS, os quais 

constituem alvo para o desenvolvimento das dermatofitoses (Johnson, 2000; Nir-Paz et al., 

2003; Singal & Khanna, 2011). Além disso, alguns fatores de risco têm sido associados com 

onicomicoses, tais como idade, anormalidades na morfologia das unhas, fatores genéticos, 

más condições de higiene, diabetes mellitus e imunodeficiência (Seebacher et al., 2008; 

Welsh et al., 2010). 

Embora essas desordens não sejam sérias em termos de mortalidade, danos físicos 

e/ou psicológicos, têm significante consequência clínica, com lesões crônicas, de difícil 

tratamento, além de problemas estéticos (Perea et al., 2000).  

Os produtos naturais são utilizados desde os primórdios da civilização para tratamento 

e cura de enfermidades, sendo extensivamente empregados na medicina popular por 

representarem uma alternativa econômica, de fácil obtenção e aplicabilidade para diversas 

patologias. Eles têm contribuído significativamente para o fortalecimento da indústria 

farmacêutica através do isolamento de substâncias bioativas, cuja complexidade de muitas 

estruturas químicas inviabilizaria técnica e economicamente a síntese orgânica de tais 

substâncias (Holetz et al., 2002; Rojas et al., 2006).  

Libidibia ferrea Mart. (Fabaceae) é uma espécie da família das Leguminosae, nativa 

do Brasil, amplamente distribuída principalmente no Norte e Nordeste, sendo conhecida 
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popularmente como pau-ferro-verdadeiro, jucá, ibirá-obi (Fenner et al., 2006). São inúmeras 

as propriedades terapêuticas descritas, que inclui o uso da entrecasca para o tratamento de 

feridas, contusões, combate à asma e à tosse crônica (Braga, 1976). Bacchi & Sertie (1988) 

descreveram o efeito do extrato bruto aquoso contra úlceras gástricas, além das atividades 

antiinflamatória e analgésica relatadas por Thomas e colaboradores (1988) e Carvalho e 

colaboradores (1996), respectivamente. Foram ainda caracterizadas as atividades 

cardiotônica e antimicrobiana (Carvalho et al., 1996), antihistamínica, antialérgica, 

anticoagulante e hepatotóxica (Di Stasi et al., 2002).  

Persea americana Mill. (Lauraceae) é uma planta proveniente da América Central 

(México, Guatemala, Antilhas), mas que apresenta fácil adaptação em outras regiões 

tropicais. Seu fruto é comumente conhecido como abacate, cuja polpa é rica em óleos 

vegetais e muito apreciada pelos seus atributos sensoriais. Na medicina popular, é utilizada 

na prevenção da queda de cabelo e no tratamento contra caspa (Fenner et al, 2006). Estudos 

fitoquímicos sobre as sementes do abacate têm identificado várias classes de produtos 

naturais como flavonóides, antocianinas, taninos condensados, alcalóides e triterpenos. 

Alguns destes estudos relatam ainda, atividade antifúngica e efeito larvicida (Leite et al., 

2009).  

Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi estudar a atividade antifúngica in 

vitro dos extratos da entrecasca de Libidibia ferrea e folhas de Persea americana contra 

isolados clínicos de Trichophyton rubrum e Trichophyton mentagrophytes, coletados de 

lesões de pele e de unhas de pacientes atendidos no Laboratório de Ensino e Pesquisa de 

Análises Clínicas (LEPAC), da Universidade Estadual de Maringá. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

MICRO-ORGANISMOS 

Para triagem da atividade antifúngica dos diferentes extratos de L. ferrea e P. 

americana foram utilizadas, inicialmente, as cepas padrão de T. rubrum ATCC (American 

Type Culture Collection) 52021 e 28189 e de T. mentagrophytes ATCC 11481. Os 

experimentos de triagem foram realizados em triplicata. 

Em seguida, um total de 33 amostras clínicas, pertencentes à micoteca do Laboratório 

de Micologia Médica da Universidade Estadual de Maringá, foram estudadas, sendo 24 T. 
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rubrum e 9 T. mentagrophytes, as quais foram isoladas de casos de dermatofitoses de pele e 

unhas. 

OBTENÇÃO E PREPARO DOS EXTRATOS BRUTOS DE L. FERREA E P. AMERICANA 

Os materiais vegetais foram coletados no estado de Pernambuco. A identificação de 

Libidibia ferrea Mart. ex Tul., foi realizada pelo Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), 

e sua excicata está depositada no mesmo, sob número 86678; a identificação de Persea 

americana Mill., foi realizada pelo Herbário da Universidade Federal de Pernambuco, e está 

depositada sob o número 52805. 

As entrecascas de L. ferrea e folhas de P. americana, secas e moídas, foram 

empregadas na preparação de soluções extrativas obtidas por refluxo durante 15 minutos, 

utilizando 10 g da droga vegetal e 100 mL de diferentes solventes: água destilada (Aq); 

etanol:água (1:1; v/v) (Et); ou acetona:água (1:1; v/v) (Ac).  

Em seguida, as soluções foram filtradas sob vácuo e os extratos preparados com as 

misturas acetona:água (1:1) e etanol:água (1:1) foram concentrados em evaporador rotatório 

à temperatura de 40°C(Laborota 4000, Heildolph) para completa eliminação do solvente 

orgânico. 

Por fim, os extratos foram armazenados sob refrigeração (T = - 80ºC) eapós 

congelamento, as amostras foram submetidas à liofilização em Liofilizador de Bancada 

(Christ, Alpha 1-2) para obtenção dos Extratos Brutos (EB). 

Os extratos brutos das espécies vegetais foram gentilmente fornecidos pelo 

Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 

A partir dos extratos brutos liofilizados, pesou-se 20 mg que foram diluídos em 500 

µL de dimetilsulfóxido (DMSO), obtendo-se uma concentração de 40 mg/mL. 

Posteriormente, foi realizada nova diluição em água destilada esterilizada, para obtenção da 

concentração final de 2000 µg/mL.  

TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE 

Os testes de susceptibilidade foram realizados de acordo com o documento M38-A2 

(2008) do CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute), com algumas adaptações para 

produtos naturais. O meio de escolha foi o RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Instituite – 
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Gibco) com L-glutamina sem bicarbonato de sódio, tamponado com MOPS (3-N 

morfolinopropanosulfônico 0,165M pH 7,2) (Sigma), acrescido de 2% de glicose. 

Os dermatófitos foram cultivados em ágar batata-dextrose e incubados a 25ºC 

durante sete a 10 dias. Após esse período, foram adicionados 3 mL de solução salina 

esterilizada (0,85%) às colônias, homogeneizado e em seguida a suspensão foi retirada com 

auxílio de pipeta Pasteur e transferida para tubo tipo Falcon. A suspensão contendo conídios 

e fragmentos de hifas permaneceu em repouso por cerca de 20 a 30 minutos e, em seguida, o 

sobrenadante foi transferido para um novo tubo e homogeneizado. A quantificação foi feita 

pela contagem em câmara de Neubauer. Após esse procedimento, essas suspensões foram 

diluídas em meio RPMI acrescido de 2% de glicose para obtenção de um inóculo com 

concentração entre 2x10
3
 e 5x10

3
 UFC/mL. 

Foram utilizadas microplacas estéreis contendo 96 poços. Nos poços de 1 a 10 

foram colocadas diluições decrescentes do extrato vegetal preparado em meio RPMI 

acrescido de 2% de glicose, iniciando-se com a concentração de 2000 μg/mL até 3,9 μg/mL. 

Após adição do inóculo fúngico, as concentrações dos extratos nos poços passaram a ser de 

1000 μg/mL até 1,95 μg/mL. Os poços 11 e 12 consistiram de controles positivo e negativo, 

respectivamente.  

Como controle do experimento, foi empregado o antifúngico sintético terbinafina 

(Novartis Biociências S.A.), nas concentrações de 2,5 até 0,004 μg/mL, sendo que, para as 

cepas padrões, a CIM variou de 0,004 a 0,008 μg/mL. A leitura foi feita visualmente após 

seis dias de incubação a 35
o
C, com agitação constante. A CIM para os produtos naturais foi 

considerada a menor concentração em que se observou a inibição do crescimento fúngico. 

CONCENTRAÇÃO FUNGICIDA MÍNIMA (CFM) 

Após o tempo de incubação, uma alíquota de cada um dos 96 poços da microplaca 

foi retirada e colocada, cuidadosamente, em placas contendo Ágar Sabouraud Dextrose. Após 

sete dias de incubação a 25
o
C, foi verificado se houve o crescimento, ou não, de colônias nos 

locais em que foram inoculadas e comparadas com a leitura da microplaca. 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

De acordo com Scorzoni e colaboradores (2007), os extratos que apresentaram uma 

CIM menor que 75 μg/mL foram considerados com forte atividade antifúngica. Para aqueles 
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com CIM entre 75 a 150 μg/mL, admitiu-se atividade antifúngica moderada. Quando a CIM 

estava entre 150 a 250 μg/mL a atividade foi considerada fraca e quando maior que 250 

μg/mL, inativo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na primeira etapa do trabalho, os extratos brutos de L. ferrea e P. americana foram 

submetidos aos ensaios de microdiluição contra as cepas padrões de T. rubrum ATCC 52021 

e 28189 e de T. mentagrophytes ATCC 11481, para que fosse verificada a existência de uma 

possível atividade antifúngica destas espécies vegetais. Os valores de CIM e CFM obtidos 

nesta etapa do trabalho estão descritos na Tabela 1. 

 

TABELA 1. Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Fungicida Mínima 

(CFM) dos extratos de Caesalpinia ferrea e Persea americana contra cepas ATCC de 

Trichophyton rubrum e Trichophyton mentagrophytes. 

Extratos vegetais 

Trichophyton rubrum 

ATCC 52021 e ATCC 28189 

Trichophyton mentagrophytes 

ATCC 11481 

CIM (µg/mL) CFM (µg/mL) CIM (µg/mL) CFM (µg/mL) 

L. ferrea (Aq)* 62,5 62,5 31,3 31,3 

L. ferrea (Et)* 62,5 62,5 31,3 31,3 

L. ferrea (Ac)* 62,5 62,5 31,3 31,3 

P. americana (Et)* 31,3 31,3 31,3 31,3 

P. americana (Ac)* 31,3 31,3 31,3 31,3 

(Aq) - Extrato bruto aquoso; (Et) - Extrato bruto etanol:água (1:1); (Ac) - Extrato bruto 

acetona:água (1:1). 

 

Todos os extratos testados mostraram valores de CIM inferior a 75 µg/mL frente às 

cepas ATCC de T. rubrum e de T. mentagrophytes, o que sugere uma potente atividade 

antifúngica (SCORZONI et al., 2007), possivelmente fungicida, já que os valores de CIM e 

CFM obtidos foram iguais. 

Baseando-se nesses resultados preliminares, foram selecionados os extratos brutos 

de L. ferrea (Aq) e P. americana (Ac) para o teste de susceptibilidade com as amostras 

clínicas de T. rubrum e T. mentagrophytes. Os resultados obtidos das CIMs para as amostras 

clínicas foram analisados de acordo com os seguintes parâmetros: o intervalo de valores que 
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representam o maior e o menor limite das CIMs dos extratos brutos de L. ferrea e P. 

americana, para as espécies de dermatófitos testadas, e, a CIM50 e CIM90 sendo definidas 

como as concentrações inibitórias mínimas dos extratos capazes de inibir o crescimento de 

50% e 90% das amostras analisadas, respectivamente. Estes resultados encontram-se 

descritosna Tabela 2. 

 

Tabela 2. Valores de CIM dos extratos brutos de Caesalpinia ferrea e Persea americana 

frente aos 33 isolados clínicos de dermatófitos. 

Espécies fúngicas N 
Extrato de Caesalpinia ferrea (µg/mL) Extrato de Persea americana (µg/mL) 

CIM50 CIM90  CIM50 CIM90  

T. rubrum 24 31,3 62,5 7,8 - 62,5 31,3 62,5 15,6 - 62,5 

T. mentagrophytes 9 31,3 62,5 15,6 - 62,5 62,5 62,5 7,8 - 62,5 

N – Número de isolados clínicos; CIM: Variação da Concentração Inibitória Mínima; 

CIM50 e CIM90: concentração de cada extrato capaz de inibir 50% e 90% do número de 

isolados testados, respectivamente.  

 

Os valores de CIM dos extratos contra os 24 isolados clínicos de T. rubrum 

variaram de 7,8 a 62,5 μg/mL para L. ferrea e de 15,6 a 62,5 μg/mL para P. americana. Para 

T. mentagrophytes, os valores de CIM dos extratos variaram de 15,6 a 62,5 μg/mL para L. 

ferrea e de 7,8 a 62,5 μg/mL para P. americana. Assim, de acordo com as considerações 

adotadas neste estudo, ambos os extratos demonstraram forte atividade antifúngica frente aos 

isolados clínicos das duas espécies de dermatófitos estudadas, concordando com os 

resultados observados na triagem. 

Vários métodos podem ser utilizados para verificar a atividade antifúngica de 

substâncias obtidas de plantas, porém eles não são igualmente sensíveis e, cada grupo de 

pesquisa pode empregar diferentes tipos de testes. No presente trabalho, a atividade 

antifúngica dos extratos frente aos dermatófitos estudados foi avaliada pela técnica de 

microdiluição em caldo, como recomendado por outros pesquisadores (Hadacek & Greger, 

2000; Scorzoni et al., 2007).  

Pesquisas científicas sobre as propriedades antifúngicas de L. ferrea e P. americana 

são escassas na literatura. Cortez (2004) demonstrou a atividade fungicida do extrato 

metanólico das vagens de C. ferrea frente aos fungos dermatofíticos T. rubrum e T. 

mentagrophytes. Sampaio et al., (2009) relataram que o extrato do fruto de C. ferrea pode 

inibir o crescimento in vitro de patógenos orais, como Candida albicans, Streptococcus 

mutans, Streptococcus salivarius, Streptococcus oralis e Lactobacillus casei. 

Em referência a P. americana, até o presente momento, não foram encontrados na 
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literatura trabalhos que descrevam a atividade do extrato desta planta contra dermatófitos. 

Domergue et al., (2000) identificaram, por CLAE (Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência), uma substância da P. americana denominada (E,Z,Z)-1-Acetoxi-2-hidroxi-4-

oxo-heneicosa-5,12,15-trieno, que impediu a germinação dos conídios do fungo 

Colletotrichum gloeosporioides. Foi relatada também a ação antifúngica em algumas 

espécies leveduriformes (Candida spp., Cryptococcus neoformans e Malassezia 

pachydermatis) (Idris et al., 2009; Leite et al., 2009). 

O tratamento das dermatofitoses é muitas vezes longo e caro, envolvendo 

geralmente o uso de fármacos a base de alilamina e derivados azólicos, especialmente 

terbinafina e itraconazol. Tratamentos combinados, que associam formulações de uso tópico 

e oral, têm sido utilizados na tentativa de aumentar a taxa de cura dessas infecções. 

Recentemente, o uso tópico de amorolfina e ciclopirox foi adotado para o tratamento de 

onicomicose (Gupta & Cooper, 2008). 

Entretanto, apesar dessa terapia ser efetiva, existem alguns fatores que restringem o 

seu uso. As drogas antifúngicas têm um número limitado de alvos celulares, como ergosterol 

e as enzimas envolvidas na sua síntese, síntese de ácidos nucléicos e da parede celular e a 

formação de microtúbulos (Martinez-Rossi et al., 2008). Além disso, alguns fármacos como 

griseofluvina e derivados azólicos podem causar muitos efeitos colaterais como distúrbios 

gastrointestinais, reações cutâneas, hepatoxicidade e leucopenia (Huang et al., 2004). Em 

indivíduos imunocomprometidos, o tratamento pode ser dificultado devido a fatores como 

interações medicamentosas e os efeitos adversos (Gupta et al., 2004). Existe ainda a 

resistência adquirida a certos antifúngicos, além do alto custo das drogas sintéticas que 

limitam o tratamento das dermatofitoses (Manzano-Gayosso et al., 2008; Mukherjee et al., 

2003). Soma-se a isso, o fato de que as dermatofitoses são frequentemente associadas com 

casos de reincidência após a interrupção da terapia antifúngica. 

Sendo assim, a utilização de produtos de origem vegetal para o tratamento dessas 

infecções torna-se uma alternativa promissora. Pesquisas de novos agentes antifúngicos 

obtidos a partir de extratos de plantas se intensificaram nos últimos anos, devido ao arsenal 

relativamente pequeno de drogas disponíveis para o tratamento das micoses principalmente, 

além da problemática envolvendo isolados resistentes (Barret, 2002).  

Neste contexto, os dados obtidos no presente estudo são otimistas, visto que os 

extratos de L. ferrea e P. americana demonstraram uma forte atividade antifúngica in vitro 

(CIM < 75 µg/mL) contra os isolados clínicos de T. rubrum e T. mentagrophytes, principais 

agentes de dermatofitoses.  
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Apesar da grande biodiversidade do Cerrado e da Mata Atlântica no Brasil, o potencial 

de espécies vegetais como fonte de novos medicamentos permanece pouco explorado. Menos 

de 20% de todas as espécies vegetais destes biomas foram estudadas quanto à presença de 

substâncias biologicamente ativas. Nos últimos anos, as propriedades antimicrobianas de 

extratos vegetais estão sendo cada vez mais documentadas em diferentes partes do mundo. Os 

extratos vegetais têm potencial para atuarem em diferentes alvos diferindo daqueles utilizados 

pelos agentes antimicrobianos atualmente disponíveis, podendo apresentar atividade contra os 

micro-organismos resistentes às drogas sintéticas (Johann et al., 2007). 

Dessa maneira, os resultados obtidos sugerem pesquisas mais detalhadas para a 

aplicação prática dos extratos de L. ferrea e P. americana como fitomedicamentos no 

tratamento das dermatofitoses. Assim, mais estudos são necessários para a purificação de 

frações ou componentes que são responsáveis pela atividade antifúngica, além de testes de 

citotoxicidade, na tentativa de encontrar uma nova droga para adicionar ao arsenal de 

antifúngicos disponíveis para a população.  
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ANEXO A – PROTOCOLO DE PREPARO DO PBS 

Preparo do PBS (Tampão Salina Fosfatada) 

 

NaCl 0,8 g 

KCl 0,02 g 

Na2HPO4 0,155 g 

KH2PO4 0,024 g 

H2O destilada 800 mL 

 

Dissolver todos os componentes em 800 mL de água destilada. 

Ajustar o valor do pH para 7,4 com HCl. 

Completar para 1000 mL com água destilada. 

Armazenar em geladeira até o uso. 

 

Universidade Estadual de Maringá – Laboratório de Micologia Médica. 
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ANEXO B – PROTOCOLO DE PREPARO DO CRISTAL VIOLETA 

 

LEPAC SETOR: BACTERIOLOGIA CLÍNICA POP: MR – II 

PÁGINA: 01/01 

TÍTULO: CORANTES PARA COLORAÇÃO DE GRAM DATA: 09/06/2006 

1. APLICAÇÃO CLÍNICA: Ver POP CO-I 

 

2. REAGENTES: 

 

2.1 CRISTAL VIOLETA 

Fórmula: 

 

Cristal violeta 10 g 

Etanol P.A. 100 mL 

Fenol fundido 20 mL 

Água destilada 900 mL 

 

Fenol fundido: para manter o fenol fundido dissolver em Banho maria a 50-60°C e adicionar 

10% de água destilada (acrescentar 50 mL de água destilada no frasco de 500 g de fenol, 

fechar o frasco, colocar no Banho Maria até ocorrer a dissolução. Uma vez dissolvido, ele não 

mais cristalizará). 

 

Preparo: pesar o cristal violeta em papel alumínio (com cuidado para não deixar cair na 

balança). Triturar o cristal violeta em um gral, com pistilo. Adicionar o álcool, homogeneizar. 

Verter esta solução em um frasco âmbar de rolha esmerilhada ou com tampa de rosca. Juntar 

o fenol fundido. Lavar o gral com a água, aos poucos e ir vertendo dentro do frasco. Deixar o 

corante em repouso 24 horas ou até o dia do uso. Quando da transferência do corante em 

estoque para frascos conta-gotas (para uso), filtrar em funil com papel de filtro e/ou algodão. 

 

Validade: 1 ano. 

 

Filtragens: realizar 1 vez por semana (frascos em uso). 

 

OBS: 

 Preparar este corante em uma superfície de fácil limpeza, pois o cristal violeta é muito 

levem fácil de se espalhar, podendo manchar a balança, a bancada, o jaleco, etc. 

 No inverno poderá haver necessidade de realizar mais de uma filtragem por semana. 

 

**ATENÇÃO: CUIDADO AO MANIPULAR O FENOL!! NÃO INALAR E EVITAR 

CONTATO COM A PELE E MUCOSAS, POIS É TÓXICO E PODE PROVOCAR 

QUEIMADURAS! 
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