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RESUMO 

 

 

A candidíase é uma importante manifestação oral em pacientes transplantados renais. 

Candida spp. possuem fatores de virulência que contribuem para o processo infeccioso, 

incluindo a capacidade de aderir a células epiteliais e a formação de biofilme em superfícies 

bióticas e abióticas. O extrato obtido a partir das folhas de Eugenia uniflora [acetona: água 

(7:3, v/v)] tem demonstrado atividade antifúngica contra Candida spp. Este estudo avaliou a 

influência do extrato de E. uniflora na adesão às Células Epiteliais Bucais Humanas (CEBH) 

e formação de biofilme de 42 cepas de Candida spp. isoladas da cavidade oral de pacientes 

transplantados  renais. As cepas de Candida spp. pertencentes a um banco de microorganimos 

foram reativadas e reidentificadas fenotipicamente através da metodologia clássica e por 

métodos moleculares (genotipagem ABC e RAPD), quando necessário, para a conclusão da 

identificação em nível de espécie. Para os ensaios de virulência avaliados in vitro, as 

leveduras foram cultivadas na presença e ausência de 1000 µg/ mL de extrato. Uma proporção 

de 10:1 células (células Candida spp. x CEBHs) foi incubada durante 1 hora a 37 °C, 200 

rpm, fixadas com formalina a 10% e o número de células de Candida aderidas a 150 CEBH 

foram determinadas em microscópio óptico. Os biofilmes foram formados em microplacas de 

poliestireno na presença e ausência do extrato. A quantificação foi realizada com coloração 

por cristal violeta a 570 nm. Todos os isolados apresentaram-se viáveis e na reidentificação 

fenotípica apresentaram características sugestivas de cada espécie identificada. Duas cepas 

identificadas presuntivamente como Candida dubliniensis foram confirmadas como 

pertencentes a esta espécie através da genotipagem ABC, e as cepas identificadas como 

pertencentes ao complexo Candida parapsilosis foram diferenciadas através da genotipagem 

por RAPD. Candida albicans destacou-se como a espécie com maior potencial de adesão ao 

epitélio bucal, enquanto que C. tropicalis apresentou expressiva formação de biofilme. 

Detectamos que o extrato de E. uniflora foi capaz de reduzir a adesão ao CEBH tanto para 

Candida albicans como para as  espécies  de  Candida não-Candida albicans. Por outro lado, 

apenas 16 cepas de Candida spp. (36%) apresentaram a formação de biofilme reduzida na 

presença do extrato. No entanto, duas cepas de C. tropicalis altamente produtoras de biofilme 

tiveram uma redução expressiva na capacidade de formação de biofilme. Este estudo reforça a 

ideia de que, além da inibição do crescimento, E. uniflora pode interferir com a expressão de 

alguns fatores de virulência de Candida spp., e pode ser eventualmente aplicada no futuro 

como um possível agente antifúngico. 

 

Palavras-chave: Candida spp., candidíase oral, receptores de transplante renal, fatores de 

virulência, Eugenia uniflora 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Candidiasis is a major oral manifestation in kidney transplant patients. Candida spp. possess 

essential virulence factors which contribute for the infectious process, including the ability to 

adhere to epithelial cells and biofilm formation. The extract obtained from the leaves of 

Eugenia uniflora [acetone: water (7:3, v/v)] has demonstrated antifungal activity against 

Candida spp. This study evaluated the influence of the extract of E. uniflora in adhesion to 

human buccal epithelial cells (HBEC) and biofilm formation of 42 strains of Candida spp. 

isolated from the oral cavity of kidney transplant patients. Candida spp. strains belonging to a 

culture collection were reactivated and phenotypically re-identified by classical and molecular 

methods (genotyping ABC and RAPD), when necessary, to complete the identification to the 

species level. For the virulence tests evaluated in vitro, yeasts were grown in the presence and 

absence of 1000 g/mL of the extract. A ratio of 10: 1 (Candida  spp. cells x HBECs) was 

incubated for 1 hour at 37 ° C, 200 rpm, fixed with 10% formalin and the number of Candida 

cells adhered to 150 HBEC determined by optical microscope. Biofilms were formed on 

polystyrene microplates in the presence or absence of the extract. The quantification was 

performed with crystal violet staining at 570 nm.  All isolates were viable and exhibited 

phenotypic characteristics suggestive of each species identified. Two strains presumptively 

identified as Candida dubliniensis belonged to this species as determined with genotyping 

ABC, while strains identified as belonging to the Candida parapsilosis species complex were 

differentiated by RAPD genotyping. Candida albicans was found to be the most adherent 

species to the buccal epithelia, while C. tropicalis showed remarkable biofilm formation.We 

could detect that the extract of E. uniflora was able to reduce adhesion to HBEC for both 

Candida albicans and non-Candida albicans Candida species. On the other hand, only 16 

Candida spp. strains (36 %) showed reduced biofilm formation. However, two highly biofilm 

producer strains of C. tropicalis had an expressive reduction in biofilm formation. This study 

reinforces the idea that besides growth inhibition, E. uniflora may interfere with the 

expression of some virulence factors of Candida spp., and may be possibly applied in the 

future as a novel antifungal agent. 

 

Key words: Candida spp., oral candidiasis, kidney transplant recipients, virulence factors, 

Eugenia uniflora  
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1. INTRODUÇÃO 

 

   As leveduras do gênero Candida são micro-organismos de interesse médico, devido à 

alta frequência com que colonizam e infectam o hospedeiro humano (PLANTINGA et al., 

2012; SARDI et al., 2013). Candida spp. figuram como leveduras constituintes da microbiota 

oral em cerca de 20-80% dos adultos saudáveis, sem evidência de infecção (BARBEDO; 

SGARBI, 2010; MENDONÇA et al., 2012). No entanto, dependendo das condições 

imunológicas do hospedeiro e dos atributos de virulência de Candida spp., estes micro-

organismos podem tornar-se patogênicos, em grupos específicos de pacientes, como 

transplantados, pacientes com SIDA e aqueles submetidos à terapêutica com antibióticos de 

largo espectro (ANWAR; MALIK; SUBHAN, 2012; CHAVES et al., 2013; MAURYA et al., 

2013). 

  A candidíase oral é uma infecção oportunista comum em receptores de transplante 

renal, tendo em vista que os mesmos são mantidos sob terapia imunossupressora (ROJAS et 

al., 2012). Vários estudos têm mostrado que a cavidade oral destes indivíduos é um 

microambiente favorável para o desenvolvimento dessas infecções. A prevalência de 

candidíase bucal varia de 9,4% para 46,7% em diferentes grupos de pacientes (CHAVES et 

al., 2013; ROJAS et al., 2012; SAHEBJAMEE et al., 2010). 

  Várias espécies de Candida já foram isoladas a partir da cavidade oral do hospedeiro 

humano. Apesar do fato de que C. albicans é o principal agente etiológico da candidíase oral, 

outras espécies, como Candida tropicalis, Candida dubliniensis, Candida krusei, Candida 

glabrata, espécies do complexo Candida parapsilosis, dentre outras, também têm sido 

frequentemente isoladas do referido sítio corporal (MUZYKA; EPIFANIO, 2013; ZAHIR; 

HIMRATUL-AZNITA, 2013). 

  A transição de organismos comensais a patógenos é atribuível a um extenso repertório 

de atributos de virulência seletivamente expressos em condições predisponentes adequadas 
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(GOW, 2013; MENEZES et al., 2013). Em Candida spp. os principais fatores de virulência 

incluem a capacidade de aderir às células epiteliais bucais humanas (CEBHs), a transição de 

levedura à hifa (morfogênese), o “phenotypic switching”, a secreção de enzimas hidrolíticas e 

a formação de biofilmes (CHAVES; SILVA-ROCHA, 2012; MAYER; WILSON; HUBE, 

2013). 

  A capacidade de adesão é o primeiro passo para o desenvolvimento da candidíase e 

pode ocorrer em células hospedeiras ou superfícies abióticas como dispositivos médicos, 

levando muitas vezes à formação de biofilme. Por conseguinte, a adesão é um passo chave 

para o estabelecimento do processo infeccioso, sendo influenciada pela composição da parede 

celular das leveduras, bem como pelas características da superfície em que estes micro-

organismos podem aderir (DALLE et al., 2010; SILVA et al., 2011). 

  Os biofilmes são comunidades de micro-organismos que aderem às superfícies 

bióticas ou abióticas, embebidas numa matriz de substância polimérica extracelular de difícil 

eliminação (DING et al., 2014; SARDI et al., 2013). Possivelmente, a propriedade específica 

do biofilme de maior importância clínica seja o desenvolvimento de resistência antifúngica 

dos micro-organismos que o compõem, sendo que as células de levedura podem apresentar 

concentrações inibitórias mínimas (CIMs) até mil vezes maiores frente a agentes antifúngicos, 

quando comparada às células planctônicas (HSU et al., 2013; MITCHELL et al., 2013; NETT 

et al., 2007). 

  Considerando-se que a resistência de algumas espécies de Candida aos antifúngicos 

atualmente utilizados na terapêutica da candidíase oral pode ocorrer; além do crescente 

número de pacientes imunocomprometidos, incluindo os receptores de transplante renal, 

modelos alternativos de tratamento devem ser pesquisados (KARUTHU; BLUMBERG, 

2012). O Brasil emerge como um importante fornecedor de material botânico para o mercado 

farmacêutico internacional, devido à sua rica biodiversidade em plantas com atividades 
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farmacológicas. Pode-se, portanto, inferir que a pesquisa de novos compostos antifúngicos de 

origem vegetal apresenta relevante significado (DIMOPOULOS et al., 2013). 

  A Fitoterapia é um componente importante da medicina complementar e alternativa, 

atualmente reconhecida em todo o mundo (KHAN et al., 2013). Neste sentido, Eugenia 

uniflora é uma planta nativa da América do Sul, pertencente à família Myrtaceae, que inclui 

espécies com compostos fenólicos como os constituintes majoritários, sendo popularmente 

conhecida no Brasil como "pitangueira” (HAMILL, 2013). Trata-se de espécie aromática cujo 

óleo essencial apresenta propriedades farmacológicas bem caracterizadas na literatura como 

antioxidante e antimicrobiano (BRANDÃO et al., 2008; RODRIGUES et al., 2013; WILLE et 

al., 2013). Recentemente, a sua atividade anti-Candida foi descrita (FERREIRA et al., 2013; 

SANTOS et al., 2013; VICTORIA et al., 2012). 

  Diante do exposto, este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do extrato das 

folhas de E. uniflora sobre alguns fatores de virulência de Candida spp. diretamente 

envolvidos na candidíase oral, incluindo a adesão às CEBHs e a formação de biofilme dos 

isolados clínicos obtidos a partir da cavidade oral de pacientes receptores de transplante renal 

no Brasil. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Candida spp., PATOGENICIDADE E VIRULÊNCIA 

 

Dentre os fungos considerados patógenos oportunistas humanos, as espécies que 

constituem o gênero Candida são as mais frequentemente isoladas. Esse gênero é constituído 

por mais de 350 espécies e apenas um limitado número destas tem sido reportado como 

agente etiológico de candidíase em humanos (WILLIAMS et al., 2011).  

Algumas espécies de Candida residem como comensais em sítios corporais humanos, 

fazendo parte da microbiota de indivíduos saudáveis (HSU et al., 2013; PLANTINGA et al., 

2012; SUDJANA et al., 2012). No entanto, dependendo do estado imunológico do hospedeiro 

e dos atributos de virulência associados ao próprio micro-organismo, pode haver uma ruptura 

no equilíbrio local ou imunológico, fornecendo as condições necessárias para que essas 

leveduras passem do estado sapróbio ao patogênico (BARBEDO; SGARBI, 2010). 

Candida albicans figura como a espécie mais virulenta do gênero Candida, tanto em 

modelos de infecção experimental, quanto causando infecção em humanos, fator este que 

pode ser justificado pela presença de um conjunto de fatores de virulência que contribuem 

para a sua patogenicidade (MAVOR; THEWES; HUBE, 2005; ODDS, 1994; SILVA et al., 

2012). Entretanto, nos últimos anos, tem se observado um aumento da prevalência de casos de 

candidíase causadas por espécies de CNCA, os quais constituem um grupo heterogêneo de 

organismos, diferentes uns dos outros e  de C. albicans (BARBEDO; SGARBI, 2010). 

O crescente número de infecções causadas por espécies de CNCA deve-se a vários 

fatores, como o desenvolvimento de novas terapias médicas, o aumento de procedimentos 

médicos invasivos e da frequência de doenças crônicas, além da emergência do vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), quimioterapia, terapia hormonal e o uso indiscriminado 

de antibióticos de amplo espectro. Contudo, acredita-se que as espécies de CNCA sejam 
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capazes de causar infecção, porém menos grave que as infecções causadas por C. albicans, 

devido ao fato destas espécies não expressarem, total ou parcialmente, alguns dos fatores de 

virulência presentes em C. albicans (SILVA et al., 2012; SULLIVAN et al., 2004).  

Além disso, o aumento de candidíase por espécies de CNCA pode-se ainda ser 

relacionado ao emprego de técnicas mais acuradas para a identificação das leveduras, bem 

como ao maior nível de resistência a certos antifúngicos por essas espécies (GEUSAU et al., 

2014; GONZÁLEZ; ELIZONDO; AYALA, 2008; LIGUORI et al., 2010), quando compradas 

a C. albicans.   

Segundo Colombo e Guimarães (2003), em 1963, eram conhecidas apenas cinco 

espécies de Candida como agentes etiológicos de candidíase em seres humanos, sendo elas: 

C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. stellatoidea (C. albicans var. stellatoidea) e C. 

guilliermondii. No entanto, na década citada havia cerca de 17 espécies de Candida capazes 

de causar infecções superficiais ou invasivas em seres humanos, sendo as principais espécies 

de interesse clínico: C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei, C. 

guilliermondii e C. lusitaniae. Entretanto, tem sido progressivo o relato de casos de doenças 

superficiais e invasivas relacionadas a espécies emergentes de Candida, envolvendo 

isolamentos de C. dubliniensis, C. kefyr, C. famata, C. utilis, Candida lipolytica, C. 

norvegensis, C. inconspicua, o complexo C. rugosa dentre outras (CORONADO-

CASTELLOTE; JIMÉNEZ-SORIANO, 2013; FARAH; LYNCH; MCCULLOUGH, 2010; 

IEDA et al., 2014). 

A patogenicidade de um micro-organismo é definida como sua capacidade de causar 

doença, mediada por múltiplos fatores. A transição de comensal a patógeno é atribuída a um 

extenso repertório de fatores de virulência seletivamente expressos sob condições 

predisponentes (NAGLIK; CHALLACOMBE; HUBE, 2003; SÁNCHEZ-VARGAS et al., 

2013). 
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  Certos aspectos da virulência são determinados geneticamente, no entanto eles apenas 

são expressos pelos micro-organismos quando existem condições ambientais favoráveis, tais 

como adequado teor nutricional, atmosfera de oxigênio e temperatura (MAYER; WILSON; 

HUBE, 2013). Tais condições são específicas para cada micro-organismo e para cada isolado 

de determinada espécie, podendo variar em diferentes hospedeiros, conforme o grau de 

invasão (superficiais ou sistêmicas), o sítio e estágio da infecção (NAGLIK; 

CHALLACOMBE; HUBE, 2003; SILVA et al., 2011). Assim, a maioria dos patógenos, 

incluindo Candida spp., tem desenvolvido um espectro eficaz de fatores de virulência e 

estratégias específicas importantes na colonização dos tecidos do hospedeiro, ultrapassando as 

barreiras e causando doença. Estes fatores atuam em conjunto, porém nem todos eles podem 

ser necessários para uma determinada fase da infecção (CUTLER, 1991; ODDS, 1994; 

SILVA et al., 2012). 

  Entre os principais fatores de virulência que determinam a patogenicidade de Candida 

spp. estão incluídos: a capacidade de aderir às células epiteliais bucais humanas (CEBHs), a 

transição de levedura à hifa (morfogênese), o “phenotypic switching”, a secreção de enzimas 

hidrolíticas (proteases, fosfolipases e hemolisinas) e a formação de biofilmes (CHAVES; 

SILVA-ROCHA, 2012; MAYER; WILSON; HUBE, 2013). 

  Um dos principais fatores que contribue para a virulência de Candida spp. é a sua 

versatilidade em adaptar-se a uma variedade de habitats para crescer e formar comunidades 

microbianas aderidas a um substrato, denominadas biofilme (JUNQUEIRA et al., 2011; 

SENEVIRATNE; JIN; SAMARANAYAKE, 2008). A formação de biofilme está associada a 

diversas manifestações infecciosas causadas por Candida spp. (DONGARI-BAGTZOGLOU 

et al., 2009; HARRIOTT et al., 2010; RAMAGE et al., 2001b) e à capacidade de formar esta 

complexa comunidade microbiana, fortemente aderida em um dispositivo médico implantado  
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ou mesmo ao tecido de um hospedeiro, o que pode contribuir fortemente para a virulência das 

leveduras (DING et al., 2014; TUMBARELLO et al., 2007; VILLAR-VIDAL et al., 2011). 

 

2.1.1 Capacidade de Adesão Como Fator de Virulência em Candida spp. 

 

A patogenicidade das espécies do gênero Candida está relacionada com múltiplos 

fatores de virulência, incluindo a capacidade de aderir às células epiteliais do hospedeiro e a 

superfícies abióticas, sendo essa uma etapa essencial para a colonização, infecção e formação 

de biofilme (MONTEIRO et al., 2014). A adesão é essencial para a sobrevivência do micro-

organismo, além de contribuir para a persistência do mesmo no hospedeiro, atuando como 

reservatório para a disseminação de infecções fúngicas (SARDI et al., 2013; SILVA et al., 

2012). Assim, a aderência é um passo extremamente importante no processo de infecção, e o 

grau de adesão é dependente de características do micro-organismo, do hospedeiro e das 

superfícies abióticas, como a hidrofobicidade e a composição da parede celular (CHAFFIN, 

2008; WILLIAMS et al., 2013).  

A parede celular da levedura é o sítio das interações físico-químicas entre o micro-

organismo e a superfície do hospedeiro, levando à aderência. Essa capacidade de aderir está 

relacionada com a presença de proteínas específicas da parede celular, denominadas adesinas 

(DALLE et al., 2010; MONTEIRO et al., 2014; SILVA et al., 2011).     

Uma importante família de adesinas que possue um papel imprescindível na fixação às 

células epiteliais é a família Als. Essas adesinas são codificadas pela família de genes ALS 

(“agglutinin-like sequence”) que é composta por oito membros (ALS1 a ALS7, e ALS9) em C. 

albicans (BUTLER et al., 2009; ZHAO; OH; HOYER, 2007).  

A presença da família de genes ALS tem sido confirmada em C. dubliniensis, C. 

tropicalis, complexo C. parapsilosis, C. lusitaniae e C. guilliermondi (HOYER et al., 2001; 

ZHU; FILLER, 2010). No entanto, o número de membros dessa família pode variar, por 
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exemplo, em C. tropicalis a família ALS pode ser de até 13 membros, enquanto que C. 

dubliniensis apresenta o gene ALS2 duplicado e não possui o gene ALS3 (BUTLER et al., 

2009; JACKSON et al., 2009). 

Quando genes ALS são heterologamente expressos em Saccharomyces cerevisiae, que 

não possui capacidade de adesão, estes conferem a esta espécie a habilidade de aderir a 

superfícies celulares e matrizes extracelulares (FU et al., 2002; ZHAO; OH; HOYER, 2007). 

Além disso, estudos têm relatado que deleções gênicas, expressão heteróloga e experimentos 

de bloqueio desses genes tem confirmado a função adesiva dos membros da família (DE 

GROOT et al., 2013; MONTEIRO et al., 2014).  

A família de genes ALS está envolvida em aderência e determina enormes variações 

dentre as diferentes cepas da mesma espécie de Candida. Em C. albicans, a expressão destes 

genes é regulada diferencialmente, dependendo das condições fisiológicas como mudanças no 

meio de crescimento (ALS1), morfologia (ALS3/ALS8) e estágio de crescimento (AOKI et al., 

2012; HOYER, 2001). Als1p é o membro mais amplamente expresso da família e juntamente 

com Als3p e Als5p são responsáveis pela adesão ao colágeno, fibronectina, laminina, células 

endoteliais e epiteliais. Als6p liga-se ao colágeno e Als9p à laminina. Als4p provavelmente 

medeia a adesão ao endotélio (DA COSTA et al., 2012; DRANGINIS et al., 2007; 

KARKOWSKA-KULETA; RAPALA-KOZIK; KOZIK, 2009). 

Outra adesina chave que tem um papel importante na adesão a células epiteliais é a 

Hwp1 (Hyphal wall protein 1). Trata-se também de uma proteína expressa na superfície das 

hifas, que serve como substrato para transglutaminases de mamíferos, enzimas encontradas no 

epitélio e endotélio de tecidos humanos. Essa interação tem se mostrado importante para a 

colonização da cavidade oral por espécies de Candida. A expressão de HWP1 é regulada 

durante a infecção de células epiteliais orais in vitro e é expressa  in vivo, tanto em indivíduos 
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assintomáticos colonizados como em pacientes com infecção oral sintomática (NAGLIK et 

al., 2011; WILLIAMS et al., 2013).  

Cepas de C. albicans desprovidas de Hwp1p são incapazes de formar adesões estáveis 

com células epiteliais bucais. Além de C. albicans, a expressão de HWP1 também tem sido 

verificada em espécies de CNCA, como C. tropicalis e o complexo C. parapsilosis (BUTLER 

et al., 2009; HIMRATUL-AZNITA et al., 2013).  

Em C. glabrata, um importante grupo de adesinas é codificado pela família de genes 

EPA (adesina epitelial). A estrutura global das proteínas Epa é semelhante a das proteínas da 

família de genes ALS (DE LAS PEÑAS et al., 2003). A habilidade de C. glabrata aderir a 

diferentes biomateriais e a células epiteliais é um reflexo da expressão de Epa1 na superfície 

das células da levedura, a qual é induzida na presença de ácido nicotínico. 

A patogenicidade de C. albicans está diretamente relacionada à aderência e à 

multiplicação nas superfícies mucosas, com a formação de tubo germinativo e subsequente 

filamentação (NAICKER; PATEL, 2013; WÄCHTLER et al., 2012).  A capacidade de adesão 

desta espécie é maior que das espécies de CNCA, sendo estas menos patogênicas. O maior 

potencial de aderência poderia explicar, pelo menos em parte, a maior prevalência de isolados 

de C. albicans nas mais variadas formas de infecção (MARTIN et al., 2011; SILVA et al., 

2012).  

Candida tropicalis que é considerada a segunda espécie mais patogênica do gênero, 

adere com mais eficiência às células epiteliais quando comparados a C. krusei e C. 

guilliermondi  (DA COSTA et al., 2012; VIDOTTO et al., 2003). 

A investigação da patogênese da candidíase nas mucosas tem sido realizada através de 

modelos de epitélio humano reconstituído (EHR). Neste modelo, C. parapsilosis exibiu uma 

alta capacidade de aderir e colonizar o EHR, apesar de não ter obtido invasão tecidual 

(SILVA et al., 2009). Além disso, foi demonstrado que cepas de C. orthopsilosis tiveram 
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comportamento semelhante, considerando que C. metapsilosis apresentou uma virulência 

reduzida. Estudo realizado por Jayatilake et al. (2006) demonstrou a capacidade de C. 

tropicalis em aderir, colonizar e invadir o EHR, semelhantemente a C. albicans, em 

comparação com C. glabrata e C. parapsilosis. 

Além disso, as espécies de Candida também possuem a habilidade de aderir a 

superfícies de dispositivos médicos e formar biofilmes  (BIZERRA et al., 2008; NOBILE; 

MITCHELL, 2006; SUDJANA et al., 2012). As infecções associadas a biofilmes formados 

em dispositivos médicos retidos nos pacientes, com frequência reincidem após a interrupção 

da terapia exigindo, portanto, a retirada e troca do dispositivo. Devido a isto, o impacto e o 

custo de tais infecções são substanciais (KOJIC; DAROUICHE, 2004; TUMBARELLO et al., 

2012). 

 

2.1.2 Formação de Biofilme como Fator de Virulência em Candida spp. 

 

Biofilmes são estruturas de micro-organismos aderidos a superfícies bióticas ou 

abióticas, embebidas em uma matriz de substância polimérica extracelular, cujas células 

possuem taxas de crescimento e fenótipos alterados (DING et al., 2014; DONLAN; 

COSTERTON, 2002). 

A formação de biofilme por Candida spp. “in vitro” envolve três etapas fundamentais, 

sendo elas: a fixação e colonização das células fúngicas em uma superfície (substrato), o 

crescimento e proliferação das células de levedura formando uma camada de basal, e por fim 

o crescimento de pseudo-hifas e hifas, em algumas espécies, concomitantemente com a 

produção de matriz extracelular (JUNQUEIRA et al., 2011).  Uma vez estabelecidos, os 

biofilmes de Candida servem como um reservatório, atuando como fontes de infecção e são 

notoriamente difíceis de eliminar (SARDI et al., 2013; SILVA et al., 2011). 
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Na natureza, os micro-organismos têm preferência por crescer formando biofilmes. 

Estudos têm relatado que os micro-organismos quase não existem nos tecidos do hospedeiro 

na sua forma planctônica, mas que os mesmos existem em grupos, formando uma 

comunidade multicelular tanto em tecidos, como em próteses, catéteres e outras superfícies 

(SOLL, 2008). 

A complexidade estrutural inerente ao biofilme e à organização deste em comunidade, 

além de oferecer proteção contra os mecanismos de remoção, por exemplo, pela saliva na 

cavidade oral, dificulta a ação de agentes antimicrobianos. Acredita-se que a maioria das 

manifestações de candidíase esteja associada à formação de biofilmes, e o reconhecimento de 

tais características pode auxiliar na elaboração de estratégias terapêuticas para essas infecções 

(JUNQUEIRA et al., 2011; O’SULLIVAN; JENKINSON; CANNON, 2000; RAMAGE et 

al., 2001a). 

O crescimento do biofilme depende da existência de nutrientes no meio e da difusão 

destes através da matriz exopolimérica, assim como da eliminação de resíduos. Outros fatores 

também interferem na maturação do biofilme, tais como o pH interno, a difusão do oxigênio 

dissolvido e a osmolaridade (SARDI et al., 2013; SILVA et al., 2011). 

Ao final do processo de formação do biofilme, um equilíbrio dinâmico é estabelecido 

e o crescimento de células é compensado pela liberação de células planctônicas. Estudos 

sugerem que a expressão gênica regula o desenvolvimento primário (fase de adesão), a 

secreção da matriz de exopolimérica e a maturação dos biofilmes, controlando a densidade 

populacional através da transmissão de sinais entre as células (COSTERTON, 1995; 

KATRAGKOU et al., 2015; YU et al., 2012).  

Sabe-se também que o processo de formação do biofilme é, ao menos em parte, 

controlado por moléculas “quorum sensing”, responsáveis pela comunicação intercelular em 

bactérias e fungos (ALBUQUERQUE; CASADEVALL, 2012; KATRAGKOU et al., 2015). 



30 
 

Nos biofilmes de Candida, duas moléculas “quorum sensing” tem sido descritas: farnesol e 

tirosol. Essas moléculas atuam na regulação de genes envolvidos na resposta à flutuação da 

densidade celular no biofilme (ALEM et al., 2006; YU et al., 2012). 

O envolvimento dos biofilmes de Candida na infecção em humanos é bem 

reconhecido, especialmente quando estes estão ligados a dispositivos médicos invasivos. 

Nestes casos, as células do micro-organismos podem invadir os tecidos em contato com o 

dispositivo ou se desprender para a corrente sanguínea, causando infecção. Tem sido estimado 

que cerca de 65% de todas as infecções humanas estejam relacionada com biofilmes 

(DONLAN, 2001; SARDI et al., 2013; THEIN et al., 2009). 

Biofilmes formados por espécies de Candida são altamente resistentes à ação de 

antifúngicos. O mecanismo exato dessa resistência ainda não está bem elucidado, mas 

provavelmente tem causa multifatorial (MITCHELL et al., 2013).  

Segundo Williams et al. (2011), alguns possíveis fatores relacionados à resistência 

antifúngica são: a ação da matriz exopolimérica como um inibidor da difusão dos fármacos, 

ou  ainda a ligação iônica dessa matriz a essas substâncias, podendo levar a redução da sua 

biodisponibilidade; o crescimento do biofilme em várias camadas celulares levando à redução 

da taxa de crescimento das células que não estão diretamente expostas aos gases e nutrientes e 

por fim, a resistência poderia estar muito mais associada com a regulação de genes específicos 

pelas células do biofilme ao invés de ter relação direta com a taxa de crescimento. 

Levando-se em consideração a complexa estrutura apresentada pelos biofilmes, cogita-

se que sistemas de expressão gênica altamente regulados participam desse processo 

(RAMAGE et al., 2001b). A aumentada expressão de genes relacionados à aderência, como o 

HWP1 e os genes pertencentes à família ALS é uma característica das células que compõem o 

biofilme. Além disso, sabe-se que ALS1 e ALS3 são dois dos principais genes relacionados à 

formação de biofilmes (NAILIS et al., 2009; NOBILE et al., 2012). De fato, as proteínas que 
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medeiam à adesão às células do hospedeiro e a materiais inertes constituem um dos fatores 

predominantes no desenvolvimento e manutenção dos biofilmes de Candida (CUÉLLAR-

CRUZ et al., 2012). 

Mudanças na expressão de fatores de transcrição também são características 

verificadas durante a formação de biofilme por Candida spp. in vitro e in vivo.  Estudos têm 

demonstrado que fatores de transcrição como: Bcr1, Ace2 e Egf1, que atuam regulando a 

expressão de proteínas relacionadas à formação de hifas e aquelas que possuem papel na 

aderência, estão envolvidos na formação de biofilme em Candida spp. (FANNING; 

MITCHELL, 2012; NETT et al., 2009; SAMARANAYAKE et al., 2013). 

Sabe-se ainda que genes relacionados à multi-resistência a drogas (MDR1, MDR2, 

CDR1, PDR16); ao metabolismo primário, principalmente aqueles relacionados com a síntese 

de aminoácidos; bem como genes relacionados com a biogênese da parede celular (FKS1, 

BGL2 e XOG1) são altamente expressos no processo de formação de biofilme pelas espécies 

de Candida (FANNING; MITCHELL, 2012). 

A formação de biofilmes maduros, com a subsequente produção de matriz extracelular 

é extremamente variável, dependente da espécie de Candida, da cepa, e das condições 

ambientais envolvidas  (JAIN et al., 2007; RAMAGE; MARTÍNEZ; LÓPEZ-RIBOT, 2006; 

SÁNCHEZ-VARGAS et al., 2013). 

Estudos têm relatado as espécies de CNCA como satisfatoriamente produtoras de 

biofilme (Mane; Kulkarni; Risbud, 2013; Silva et al., 2009).  Além disso, vários autores têm 

demonstrado que biofilmes formados por isolados de C. albicans, C. parapsilosis, C. 

tropicalis e C. glabrata foram associados a uma maior taxa de morbidade e mortalidade em 

comparação com os isolados incapazes de formar biofilme (ALNUAIMI et al., 2013; 

KUMAMOTO, 2002; MITCHELL et al., 2013; WILLIAMS et al., 2011). 
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2.2 CANDIDÍASE ORAL  

 

A candidíase oral, também chamada de candidíase orofaríngea, é a infecção fúngica 

oral de ocorrência mais comum, sendo causada por espécies do gênero Candida, sendo C. 

albicans a espécie mais frequentemente isolada (JUNQUEIRA et al., 2011; SILVA et al., 

2011). Candida spp. são micro-organismos comensais encontrados como parte da microbiota 

normal da orofaringe e do trato gastrointestinal de hospedeiros humanos. De fato, até 60% de 

todos os indivíduos saudáveis, não-imunocomprometidos, podem abrigar estes micro-

organismos na região da orofaringe (BRAWNER; CUTLER, 1989; DONGARI-

BAGTZOGLOU et al., 2009; FOTOS; HELLSTEIN, 1992; MUZYKA; EPIFANIO, 2013). 

Alterações no microambiente oral podem promover o crescimento de Candida spp. e 

eventual estabelecimento de candidíase oral. Entre estas alterações incluem-se a diminuição 

do fluxo salivar, a utilização de prótese dentária, a utilização de antibióticos de largo espectro, 

deficiências nutricionais, dietas ricas em carboidratos, doenças e medicamentos 

imunossupressores (CORONADO-CASTELLOTE; JIMÉNEZ-SORIANO, 2013; JIN et al., 

2003).  

A candidíase oral pode ocorrer tanto em pacientes imunocomprometidos, quanto 

imunocompetentes. Com o surgimento da SIDA aumentaram-se os relatos de candidíase 

oroesofágica, sendo este um importante marcador da progressão da evolução clínica da 

infecção pelo vírus HIV (CHAVES et al., 2013). 

Estudos mais antigos relataram a vasta predominância de C. albicans como agente 

colonizante e infectante da cavidade oral, constituindo de 60 a 90% do total de isolados, 

seguido por C. tropicalis e C. glabrata, demonstrando o aumento do isolamento de espécies 

de CNCA. Estudos mais recentes têm relatado ainda a presença de outras espécies de CNCA 

na candidíase oral, incluindo: C. dubliniensis, C. krusei, C. lusitaniae e o complexo C. 

parapsilosis (MENEZES et al., 2013; SILVA et al., 2012).  
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É importante ressaltar que em 1995 surgiu uma nova espécie de Candida, C. 

dubliniensis, altamente relacionada geneticamente a C. albicans (SULLIVAN; MORAN; 

COLEMAN, 2005). Este fato pode ter influenciado na avaliação epidemiológica 

principalmente de trabalhos mais antigos, uma vez que pode ter havido uma identificação não 

acurada dos isolados de Candida colonizantes da cavidade oral, superestimando a prevalência 

de C. albicans sobre C. dubliniensis (RUHNKE; SCHMIDT-WESTHAUSEN; 

MORSCHHÄUSER, 2000; SOUSTRE et al., 2004). 

C. albicans geralmente corresponde de 70% a 80% dos isolados orais, no entanto, 

espécies de CNCA, tais como C. glabrata e C. tropicalis representam cerca de 5% a 8%, 

respectivamente, dos isolados orais (MUZYKA; EPIFANIO, 2013).  

 

2.3 A CANDIDÍASE ORAL EM PACIENTES TRANSPLANTADOS RENAIS 

 

As espécies de Candida fazem parte da microbiota comensal da cavidade oral; 

entretanto, sob determinadas condições, comportam-se como patógenos oportunistas, 

produzindo infecções que vão desde lesões mucosas superficiais até disseminações sistêmicas 

graves e invasivas (DE REPENTIGNY et al., 2000; MENEZES et al., 2013). Várias 

condições predisponentes estão associadas tanto à colonização assintomática quanto à 

manifestação clínica da candidíase oral, tais como deficiências imunes específicas, o uso de 

próteses, desordens endócrinas, lesões de tecidos moles e uso medicamentos como 

antibióticos e corticosteroides, ou mesmo o tabagismo  (BADIEE; ALBORZI, 2011; 

CORONADO-CASTELLOTE; JIMÉNEZ-SORIANO, 2013; KAMIKAWA et al., 2013). 

Várias espécies de Candida já foram isoladas da cavidade oral de seres humanos, 

sendo C. albicans a principal espécie relacionada à infecção, embora C. tropicalis, C. 

dubliniensis, C. krusei, C. glabrata e espécies do complexo C. parapsilosis, além de outras, 
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também estejam se tornando comuns em certas populações (JUNQUEIRA et al., 2011; 

MARTINEZ et al., 2002).   

A candidíase oral é uma infecção oportunista comumente vista em pacientes 

transplantados renais. É uma das principais manifestações orais que ocorre nestes indivíduos, 

os quais são mantidos sob terapia imunossupressora. Vários estudos têm mostrado a cavidade 

oral destes indivíduos como um ambiente favorável ao desenvolvimento de infecções, com 

prevalência variando de 9,4% a 46,7%, sendo a forma eritematosa a mais frequente (AL-

MOHAYA et al., 2009; DE LA ROSA-GARCÍA et al., ; KOTHAVADE et al., 2010; 

SPOLIDORIO et al., 2006). 

Atualmente, as taxas de sobrevida de pessoas com transplante são elevadas em 

decorrência do maior conhecimento do processo de rejeição, dos avanços nos métodos de 

prevenção, da melhoria do cuidado do paciente e do desenvolvimento de novas drogas 

imunossupressoras para a prevenção de rejeição do órgão transplantado (HWANG et al., 

2004; KAMIKAWA et al., 2013; KOTHAVADE et al., 2010).  

A terapia de escolha para o tratamento de pacientes com insuficiência renal crônica é o 

transplante de rim. A possibilidade de rejeição do enxerto e o desafio de se encontrar um 

equilíbrio nos esquemas de imunossupressão medicamentosa, de forma que estes não sejam 

excessivos, a ponto de produzir infecções oportunistas, nem tão leves o suficiente para 

permitir a rejeição do órgão, constituem dificuldades desse procedimento (CORONADO-

CASTELLOTE; JIMÉNEZ-SORIANO, 2013; DONGARI-BAGTZOGLOU et al., 2009). A 

imunossupressão crônica apresenta, frequentemente, repercussões na cavidade oral, que 

podem ser localizadas ou fazer parte de um quadro de doença disseminada (JIN et al., 2004). 

Um dos efeitos colaterais do processo pós-transplante é o desenvolvimento de 

infecções oportunistas, que são a maior causa de morbidade e mortalidade como resultado da 
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imunossupressão (AL-MOHAYA et al., 2009; HWANG et al., 2004; KOTHAVADE et al., 

2010). 

Segundo alguns autores, os primeiros meses após o transplante são considerados 

críticos para o desenvolvimento de infecções oportunistas, pois, neste período, é utilizada uma 

maior concentração de imunossupressor, ao passo que a dose é minimizada ao decorrer do 

tempo (SENEVIRATNE; JIN; SAMARANAYAKE, 2008; SPLENDIANI et al., 2005; 

SPOLIDORIO et al., 2006). As manifestações orais em pacientes imunossuprimidos tendem a 

ser recorrentes e progressivas e, algumas vezes, resistentes às terapias local e sistêmica (DE 

LA ROSA-GARCÍA et al., ; KING et al., 1994; SPOLIDORIO et al., 2006).  

Em indivíduos transplantados renais, a colonização por Candida spp. varia de 30,9% a 

74,1%. Uma justificativa para este fato seria o uso de medicamentos imunossupressores por 

parte destes, o que pode aumentar a predisposição à colonização fúngica oral (AHMADIEH et 

al., 2010; AL-MOHAYA; DARWAZEH; AL-KHUDAIR, 2002; DONGARI-

BAGTZOGLOU et al., 2009; GEUSAU et al., 2014). 

Na Arábia Saudita, em um estudo realizado com 58 transplantados renais clinicamente 

estáveis, foi observada colonização fúngica oral em 74,1% dos pacientes, onde 15,5% destes 

mostraram evidências microbiológicas e clínicas de candidíase bucal (AL-MOHAYA; 

DARWAZEH; AL-KHUDAIR, 2002). Da mesma forma, Güleç et al. (2003) realizaram um 

estudo com 102 pacientes transplantados renais. Nestes, a candidíase oral representou 25,5% 

do total de lesões fúngicas, sendo C. albicans o principal agente responsável. Em Londres, 

King et al. (1994) observaram que dentre as lesões orais que frequentemente acometem estes 

pacientes, a candidíase oral teve uma prevalência de 10,1%. 

Geusau et al. (2014) isolou da cavidade oral de pacientes transplantados renais 83,5% 

de cepas de C. albicans  e 16,5% de cepas de espécies de CNCA (C. glabrata, C. lusitanae, 

C. parapsilosis, C. tropicalis, C. krusei e C. norvegensis).  
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No Brasil, em pesquisa realizada no centro de nefrologia da PUC-RS, no estado do 

Rio Grande do Sul, dentre as principais patologias que ocorrem no decorrer de um ano após o 

transplante, a candidíase oral apresentou uma frequência de 40,6% (SILVA; FIGUEIREDO, 

1998). 

Chaves et al. (2013), em estudo realizado com isolados de Candida spp. obtidas da 

cavidade oral de pacientes transplantados renais de duas regiões do Brasil (Nordeste e Sul), 

obtiveram 14,4% de positividade em pacientes com diagnóstico de candidíase oral, sendo C. 

albicans  a espécie mais isolada.  

 

2.4 ANTIFÚNGICOS E BUSCA DE NOVOS AGENTES TERAPÊUTICOS 

 

Nos últimos anos, o oportunismo da candidíase vem se tornando cada vez mais 

recorrente e de difícil tratamento. Diversos antifúngicos têm sido indicados no tratamento da 

candidíase oral, no entanto a literatura tem demonstrado a ocorrência de cepas com 

sensibilidade diminuída e outras resistentes in vivo e in vitro. Isto se deve principalmente à 

emergência de novas espécies de Candida.  C. albicans é geralmente sensível a todos os 

agentes antifúngicos disponíveis e algumas espécies de CNCA, como espécies do complexo 

C. parapsilosis, C. lusitaniae e C. tropicalis são geralmente sensíveis aos azóis, entretanto, 

esta última, possui uma menor sensibilidade ao fluconazol quando comparada a C. albicans. 

Ainda com relação a este antifúngico, C. krusei apresenta resistência intrínseca ao mesmo e C. 

glabrata desenvolve resistência rapidamente após contato com o fluconazol. Além disso, C. 

lusitaniae possui alta resistência intrínseca a anfotericina B (ANDES; SAFDAR, 2005; 

HAJJEH et al., 2004; MITCHELL et al., 2013; OSTROSKY-ZEICHNER et al., 2003; 

PFALLER et al., 2011). 

Outra razão para a relevância das infecções provocadas por estas leveduras é que, 

embora existam muitos compostos antifúngicos disponíveis no mercado, tais drogas têm 
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limitações em sua utilização, por apresentarem toxicidade ao hospedeiro, e também pela 

possibilidade de ocorrer a manifestação de resistência, por diferentes espécies de Candida 

(HAMILL, 2013; WILLIAMS et al., 2011).  

Os azóis, assim como as equinocandinas, são uma classe antifúngica que inclui os 

imidazóis e os triazólicos. Esses antifúngicos atuam inibindo a biossíntese do ergosterol 

através da sua interação com a enzima lanosterol dimetilase, levando à depleção do ergosterol 

na membrana celular. Os triazólicos em geral, possuem baixa incidência de efeitos colaterais e 

são utilizados no tratamento de candidíase orofaríngea em pacientes imunodeprimidos e em 

pacientes infectados com HIV (CHATZIMOSCHOU et al., 2011; PIERCE et al., 2013). No 

entanto, o uso indiscriminado desses agentes antifúngicos permite o surgimento de cepas 

resistentes como C. glabrata que pode se tornar resistente aos azóis e C. krusei que possui 

resistência intrínseca ao fluconazol (WILLE et al., 2013).  

As equinocandinas atuam inibindo a síntese da parede celular, através do bloqueio da 

enzima β1,3- glucana-sintetase. Embora a maioria das espécies de Candida seja susceptível a 

essa nova classe de antifúngicos, cepas do complexo C. parapsilosis e C. guilliermondii já 

foram descritas apresentando susceptibilidade reduzida a estas drogas, bem como cepas de C. 

glabrata que tem apresentado perfil resistente, podendo indicar o surgimento de resistência às 

equinocandinas (GEUSAU et al., 2014; MITCHELL et al., 2013). 

Considerando a resistência das leveduras pertencentes ao gênero Candida frente aos 

antifúngicos atualmente utilizados, aliado ao crescimento do número de pacientes 

imunocomprometidos, pode-se inferir que a pesquisa de busca de novos compostos 

antifúngicos de origem vegetal mostra-se bastante relevante. É possível observar o potencial 

antibiótico que os produtos vegetais possuem, e por consequência, a real possibilidade de 

aplicação destes produtos na prevenção e tratamento de doenças infecciosas de origem 

fúngica (LIMA; FARIAS, 1999; NAICKER; PATEL, 2013; SARDI et al., 2013).  
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2.4.1 Novos alvos para a terapia antifúngica 

 

Tradicionalmente, a descoberta de novas drogas têm sido baseada na identificação 

de agentes que levam à morte dos micro-organismos in vitro com a expectativa de que estes 

agentes sejam eficazes também in vivo. Tal abordagem envolve um rastreio de produtos 

sintéticos e naturais contra uma variedade de fungos por testes de susceptibilidade in vitro 

e taxas de crescimento. Esta abordagem tem sido muito bem sucedida para uma variedade de 

compostos antimicrobianos, incluindo agentes antifúngicos. Porém recentemente, 

alvos menos convencionais têm sido explorados, como, por exemplo, os fatores de 

virulência,  baseados na premissa de que  interferindo nestes fatores seria possível uma 

redução das infecções causadas por estes patógenos. Esta abordagem baseia-se no conceito de 

que a eficácia de agentes antimicrobianos não necessita ser ligada à morte do micro-

organismo (WALSH et al., 2000).  

O conceito de fatores de virulência como novos alvos para a terapia antifúngica foi 

extensivamente revisado por Perfect (1996). Alguns dos possíveis alvos estratégicos 

para C. albicans e outros fungos seriam a capacidade de adesão, a absorção do ferro, a 

formação do tubo germinativo, atividade de fosfolipase e aspartil proteinase (GHANNOUM, 

2000; MITCHELL et al., 2013; WALSH et al., 2000). 

Quanto à capacidade de adesão, segundo Dranginis et al. (2007), a 

exposição das adesinas presentes na parede celular, por exemplo, torna as mesmas 

candidatas a alvos para fármacos que pudessem interferir com a função destas proteínas  ou 

com a sua ancoragem na parede celular. Sabe-se que a maioria dos antifúngicos utilizados na 

prática clínica afeta, através de diferentes mecanismos de ação, a membrana fúngica (SARDI; 

ALMEIDA; MENDES GIANNINI, 2011). Esta ação poderia indiretamente perturbar a 

síntese da parede celular, processo este que envolve componentes que são 
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amplamente implicados em mecanismos de adesão (COLEMAN; OKOLI; TEGOS, 2010; 

FURLETTI; TEIXEIRA, 2011). Alguns antifúngicos parecem inibir a aderência quando 

utilizados em uma concentração muito baixa. Isto poderia evitar a colonização fúngica de 

superfícies celulares ou inertes, prevenindo o surgimento de infecção (WALSH et al., 2000). 

Muitos estudos têm sido desenvolvidos tendo como alvo a descoberta de novas 

substâncias derivadas de plantas que possuam uma atividade anti-biofilme formado por 

espécies do gênero Candida. Pires et al. (2011), investigaram a atividade anti-Candida de 16 

óleos essenciais contra células planctônicas e biofilme formado pelas espécies do complexo 

C. parapsilosis, encontrando o óleo de canela como um potente agente anti-Candida, agindo 

tanto em células planctônicas quanto no biofilme de C. parapsilosis e C. orthopsilosis. 

Coleman, Okoli e Tegos (2010) demonstraram a ação anti-biofilme de duas saponinas em 

biofilmes de C. albicans, e ainda Stanciuc et al. (2011) realizaram um “screening” com 

plantas romenas, detectando espécies que possuem ação sobre células planctônicas e de 

biofilme formado por C. albicans. 

 

2.4.2 Eugenia uniflora 

 

Eugenia uniflora é uma espécie de planta nativa do Brasil, pertencente a família 

Mirtaceae, popularmente conhecida como pitanga comum, pitanga verdadeira, ubipitanga, 

ibipitanga, pitanga vermelha, pitangueira do jardim e pitanga-cuba. Extratos obtidos das 

folhas da pitangueira vêm sendo utilizados na medicina popular em países como Brasil, 

Argentina e Paraguai, no tratamento de hipertensão, diabetes, colesterol, dificuldades de 

digestão, doenças hepáticas, amigdalite, distúrbios intestinais, reumatismo, gripe, além de 

apresentar princípios antibacterianos e antifúngicos (OLIVEIRA et al., 2009) . 

A pitangueira tem apresentado atividade antifúngica, a qual pode ser confirmada por 

trabalhos como o de  Lima e Farias (1999) que avaliaram a atividade antifúngica de óleos 
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essenciais puros, dentre eles o óleo essencial da folha e fruto de E. uniflora sobre leveduras do 

gênero Candida que se mostraram sensíveis à referida planta, apresentando halos de inibição 

entre 10 a 30mm de diâmetro.  

Lima et al. (2006) avaliaram a atividade antifúngica de óleos essenciais de plantas 

medicinais contra leveduras do gênero Candida. De acordo com os testes foi constatado que 

todos os óleos essenciais, dentre eles o de E. uniflora, apresentaram efetividade de inibição de 

pelo menos uma cepa fúngica testada, caracterizado pela formação de halos de inibição do 

crescimento microbiano com diâmetro igual ou superior a 10 mm. Em outro estudo, Pessini et 

al. (2003), avaliaram 13 plantas usadas frequentemente na medicina popular para o tratamento 

de doenças infecciosas. Dentre estas, E.  uniflora inibiu o desenvolvimento de algumas cepas 

de bactérias e fungos.   

Recentemente, Ferreira et al. (2013) realizaram uma triagem de atividade antifúngica 

em plantas medicinais da região Nordeste do Brasil, incluindo 30 diferentes extratos vegetais 

e revelaram o extrato de E. uniflora como o mais ativo, com uma concentração inibitória 

mínima de 62,25 µg/mL. Os resultados obtidos vêm a corroborar com a medicina tradicional 

que utiliza essas plantas no tratamento de várias doenças infecciosas. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

O presente trabalho objetivou avaliar a expressão dos fatores de virulência de isolados 

clínicos de Candida spp. obtidos da cavidade oral de pacientes transplantados renais na 

presença e ausência do extrato de Eugenia uniflora. 

 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Verificar a viabilidade e pureza de cepas de Candida spp. isoladas da cavidade oral de 

pacientes transplantados renais oriundos das regiões Nordeste e Sul do Brasil, estocados em 

bancos de micro-organismos. 

3.2.2 Re-identificar fenotipicamente os isolados de Candida spp.. 

3.2.3 Realizar identificação molecular de espécies crípticas pertencentes ao complexo 

Candida parapsilosis, bem como as espécies Candida albicans e Candida dubliniensis.  

3.2.4 Avaliar a viabilidade dos isolados de Candida spp. na presença do extrato de  Eugenia 

uniflora. 

3.2.5 Caracterizar fenotipicamente os isolados de Candida spp. quanto aos fatores de 

virulência como: capacidade de adesão a CEBH e formação de biofilme.   

3.2.6 Avaliar a interferência na expressão dos fatores de virulência, capacidade de adesão e 

formação de biofilme em Candida spp., na presença do extrato de Eugenia uniflora, 

verificando diferenças entre os mesmos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAL VEGETAL E OBTENÇÃO DO EXTRATO DE Eugenia uniflora  

 

 As folhas de E. uniflora  foram coletas em julho de 2009, na cidade de Ceará-Mirim, 

no oeste do estado do Rio Grande do Norte, Brasil. A planta foi identificada no Herbário da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Departamento de Botânica, Zoologia e 

Ecologia, Centro de Biociências) e um espécime foi depositado sob o número 11763. Para a 

obtenção do extrato, as folhas de E. uniflora foram secas à temperatura ambiente e moídas até 

a obtenção de um pó. Subsequentemente, 10 g do referido pó foram submetidos à turbo-

extração com 100 mL de acetona:água (7:3, v/v) durante quatro tempos de cinco minutos. O 

extrato resultante foi filtrado e concentrado utilizando-se um rotaevaporador (Laborota 4000, 

Heidolph) a 40°C, 150 rpm. O extrato concentrado foi submetido à liofilização a -64ºC, 0.006 

mBar (Alpha 1-2 LD Plus, Fisher Scientific, France), sendo posteriormente estocado a 4°C. 

Para a realização dos ensaios na presença do extrato de E. uniflora, o mesmo foi diluído 

diretamente no meio de cultura utilizado no ensaio, de forma que a concentração de 1000 

µg/mL fosse obtida.  

 

4.2 OBTENÇÃO DAS CEPAS 

 

4.2.1 Isolados de Candida spp. estocados em banco de micro-organismos 

 

Foram selecionados 34 isolados de Candida spp. pertencentes à coleção de micro-

organismos do Laboratório de Micologia Médica e Molecular (LMMM) do Departamento de 

Análises Clínicas e Toxicológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  
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Estes isolados foram obtidos da cavidade oral de pacientes transplantados renais, 

acompanhados no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), localizado no município de 

Natal - Rio Grande do Norte, no período de abril a julho de 2008. O referido Projeto encontra-

se aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-

HUOL), sob protocolo nº. 152/07 (ANEXO A), sob a responsabilidade da Profa. Eveline 

Pipolo Milan, do Departamento de Infectologia da UFRN. Todos os pacientes assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

Ainda foram inclusos no presente trabalho 8 isolados de Candida spp, também 

oriundos da cavidade oral de pacientes transplantados renais, gentilmente cedidos pela Profa. 

Terezinha Svidzinski, da Universidade Estadual de Maringá (UEM), em colaboração através 

do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica-PROCAD, da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Desta forma, este estudo compreendeu a análise de 42 cepas clínicas de Candida spp. 

obtidas da cavidade oral de pacientes transplantados renais oriundas de duas regiões do Brasil.   

 

4.2.2 Cepas de Referência 

 

Para efeito comparativo, em todos os ensaios de virulência analisados no nosso 

trabalho, foram incluídas cepas controle provenientes da “American Type Culture Collection” 

(ATCC) sendo elas: C. albicans ATCC 90028, C. tropicalis ATCC 13803, C. glabrata ATCC 

2001, C. parapsilosis ATCC 22019, C. orthopsilosis ATCC 96139 e C. metapsilosis ATCC 

96143; uma cepa CBS (C. dubliniensis CBS 7987) e a cepa de referência C. albicans SC5314. 

A utilização dessas cepas de referência teve como finalidade o controle de qualidade dos 

ensaios, bem como a comparação dos resultados apresentados por elas em relação às cepas 

clínicas estudadas. 
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4.3 VIABILIDADE, PUREZA E REIDENTIFICAÇÃO FENOTÍPICA  

 

Previamente aos experimentos, as cepas estocadas no banco de micro-organismos 

foram submetidas à verificação de sua pureza e viabilidade. Para tanto, foram reativadas em 

meio YPD (“Yeast peptone dextrose”; extrato de levedura 10 g/L; dextrose 20g/L; peptona 20 

g/L) líquido, e incubadas em incubadoras rotatórias (TE-420 incubadora, Tecnal) a 37°C, 200 

rpm, por 48 h. Em seguida, foram semeadas em meio ágar Sabouraud dextrose (Sabouraud 

Dextrose Agar, Difco
TM

, USA) contendo cloranfenicol (0,05 mg/mL; Arifenicol
®

, Ariston), 

incubando-se a 37ºC por 48 h. 

Para avaliação da pureza, as leveduras foram semeadas com alça de níquel-cromo pela 

técnica de esgotamento, em placas de Petri (90x15 mm) contendo meio CHROMagar 

Candida® (CHROMagar
TM

 Candida, Difco, USA), meio cromogênico seletivo, que permite a 

identificação de culturas mistas de leveduras. As placas foram incubadas a 37ºC ± 2 durante 

24 a 72 h, onde foi verificada a coloração apresentada por cada levedura (BAUMGARTNER; 

FREYDIERE; GILLE, 1996).  

 

4.3.1 Re-identificação Fenotípica 

 

4.3.1.1 Microcultivo 

 

As colônias oriundas do CHROMagar Candida


  foram submetidas à prova do 

microcultivo. Cada amostra foi semeada, com o auxílio de alça de níquel-cromo, em três 

estrias paralelas sobre placa de Petri (90 X 15 mm) contendo ágar fubá com Tween-80 (fubá 

40 g/L; ágar bacteriológico 20 g/L; tween 80 12 ml/L). As estrias realizadas sobre o ágar 

foram cobertas com lamínula esterilizada e a placa incubada a 30C, durante 48 a 96 horas. 

As leituras foram realizadas diariamente, em microscópio óptico (Olympus CX21), com 
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objetivas de 10X e 40X, para a observação de estruturas morfológicas, a saber: 

blastoconídios, artroconídios, pseudo-hifas, hifas verdadeiras entre outras (KURTZMAN; 

FELL, 1998). 

 

4.3.1.2 Prova de assimilação de hidratos de carbono (Auxanograma)  

 

Para a prova de assimilação de fontes de carbono os carboidratos utilizados foram: 

dextrose (D-glucose monohidratada P.A., Cinética), maltose (Maltose D (+), Reagen), 

sacarose (Sacarose P.A., Reagen), galactose (D (+) galactose puríssima, Vetec), lactose 

(Lactose 1 hidrato P.A., QEEL), trealose (Trealose D (+) Dihidratada P.A., Vetec), melibiose 

(D (+) Melibiose monohidratada, Vetec), celobiose (Vetec), xilose (D (+) Xilose, Reagen), 

rafinose (Rafinose D (+) puríssima pentahidratada, Vetec), dulcitol (Dulcitol puro, Vetec), 

ramnose (L (+) Ramnose, Vetec), manitol (Manitol P.A., Vetec) e inositol (Inositol P. A., 

Vetec). Uma suspensão da levedura foi preparada em água destilada esterilizada, ajustando-se 

a turbidez de acordo com o padrão 5 da escala de MacFarland. O meio C [(NH4)2SO4 5g/L; 

KH2PO4 1 g/L; MgSO4 0,5 g/L; ágar 20g/L] foi fundido e estabilizado em banho-maria 

(Quimis, Q334M) a 50
o
C. Para verificar a assimilação de fontes de carbono foram 

adicionados 2 mL da suspensão a 40 mL do meio C, em seguida vertidos em placa de Petri de 

150 x 15 mm. Após a solidificação do meio, as fontes de carbono foram distribuídas 

equidistantemente sobre o ágar. A placa foi incubada a 30
o
C, durante 24-96 horas. A leitura 

foi realizada diariamente, sendo a positividade observada através do surgimento de halo de 

crescimento, na área correspondente a cada fonte de carbono (KURTZMAN; FELL, 1998). 
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4.3.1.3 Prova de fermentação de açúcares (zimograma) 

 

As leveduras foram testadas quanto a sua capacidade de fermentar açúcares, tendo sido 

empregados os carboidratos dextrose (D-glucose monohidratada P.A., Cinética), maltose 

(Maltose D (+), Reagen), sacarose (Sacarose P.A., Reagen), galactose (D (+) galactose 

puríssima, Vetec), lactose (Lactose 1 hidrato P.A., QEEL), trealose (Trealose D (+) 

Dihidratada P.A., Vetec) e rafinose (Rafinose D (+) puríssima pentahidratada, Vetec), 

dissolvidos a 4% em água peptonada (peptona 2,5 g/L, extrato de levedura 0,5 g/L). Da 

suspensão de cada levedura, em água destilada esterilizada, com turbidez compatível com o 

padrão 5 da escala de MacFarland, foram inoculados 200 µL em tubos de ensaio contendo, 

cada um deles, meio de fermentação, tubo de Durham e o respectivo açúcar a ser estudado. Os 

tubos foram incubados a 30
o
C, por 28 dias, sendo a leitura realizada diariamente, observando-

se a produção gás (formação de bolha no interior do tubo de Durham; KURTZMAN; FELL, 

1998). 

 

4.3.1.4 Prova de Assimilação de Fontes de Nitrogênio 

 

A prova de assimilação de fontes de nitrogênio foi realizada utilizando-se o nitrato de 

potássio (KNO3) como fonte de nitrogênio, sendo o mesmo colocado sobre a superfície de 

meio de cultura isento de nitrogênio (meio “N”). Foi preparada suspensão das leveduras em 

água destilada esterilizada, ajustando-se a turbidez de acordo com o padrão 5 da escala de 

MacFarland. O meio N foi fundido e estabilizado em banho Maria a 50
o
C.  Mil e duzentos µl 

da suspensão de leveduras foram adicionados a 20 mL do meio N e vertidos em placa de Petri 

de 90 x 15mm. Após a solidificação do meio, uma pequena alíquota da fonte de nitrogênio foi 

distribuída sobre o ágar. A placa foi incubada a 25 - 28
o
C, durante 24-96 horas. A leitura foi 

realizada diariamente, sendo a positividade observada através do surgimento de halo de 
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crescimento, ao redor da área correspondente a fonte de nitrogênio. A peptona foi utilizada 

como controle positivo (KURTZMAN; FELL, 1998). 

 

4.4 TRIAGEM FENOTÍPICA DE Candida albicans x Candida dubliniensis  

 

4.4.1 Caldo Sabouraud Hipertônico 

 

Alíquotas de 20 μL da suspensão padronizada (padrão 5 da escala de MacFarland) de 

cada levedura, foram adicionada a tubos contendo 1mL de Sabouraud em caldo suplementado 

com 6.5% de NaCl (Cloreto de sódio P.A., Vetec)  incubados por  96 h. As culturas foram 

examinadas visualmente para verificação de crescimento (turbidez) em intervalos de 24 h. As 

leveduras capazes de turvar o meio foram identificadas como C. albicans. Aquelas incapazes 

de provocar a turvação em até 96 horas, receberam identificação presuntiva de C. dubliniensis 

(ALVES et al., 2002).  

 

4.4.2 Crescimento à Temperatura de 42 ºC 

 

Uma unidade formadora de colônia (UFC) de cada isolado foi semeada em tubos com YPD 

(Yeast peptone dextrose), pela técnica de esgotamento.  Após incubação dos mesmos por 48 h 

à 42C, os isolados que não exibiram crescimento após o período de incubação foram 

considerados como suspeitos de C. dubliniensis. Cepas que exibiram crescimento visível 

foram identificadas como C. albicans (COLEMAN et al., 1997).  

 

4.5 ESTOQUE DOS ISOLADOS 

 

Com a finalidade de criar um banco de microrganismos próprio para este estudo, todas 

as amostras foram cultivadas em meio YPD (Yeast Peptone Dextrose) por 24 horas a 30 ºC, e 
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posteriormente estocadas em criotubos contendo 20% de glicerol e armazenadas em freezer a 

-80 ºC. 

 

4.6 IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR  

 

Os métodos moleculares para identificação das espécies crípticas C. dubliniensis e as 

espécies do complexo C. parapsilosis (C. parapsilosis, C. orthopsilosis e C. metapsilosis) 

foram realizados da seguinte maneira: 

 

4.6.1 Extração de DNA 

 

Células de C. albicans foram semeadas em meio YPD (“Yeast Peptone Dextrose”; 

extrato de levedura 10 g/L; dextrose 20g/L; peptona 20g/L) líquido e incubadas a 30°C, 200 

rpm, “overnight”. Transferiu-se 250 µL da cultura para microtubos de 1,5 mL estéreis. Após 

centrifugação em microcentrífuga (Eppendorf, 5424 R), utilizando-se a velocidade máxima 

(13000 rpm) por 2 minutos, o sobrenadante foi removido e desprezado, restando apenas o 

“pellet”. Foram adicionados 25 μL do reagente PrepMan® Ultra (Applied Biosystems)  ao 

microtubo contendo o “pellet” e, após agitação mecânica vigorosa por 5 minutos, os 

microtubos foram incubados em banho-maria (Quimis, Q334M) à 100°C por 10 min., sendo 

posteriormente centrifugados à velocidade máxima (13000 rpm), por 2 minutos, em 

microcentrífuga (Eppendorf, 5424 R). Alíquota de 25 μL do sobrenadante foram transferidos 

para microtubos de 1,5mL estéreis e o DNA extraído foi armazenado à -20°C, segundo as 

recomendações do fabricante. 

 

 

 

 



49 
 

4.6.2 Quantificação do DNA  

 

O DNA extraído foi quantificado em espectrofotômetro específico (Thermo Scientific, 

NanoDrop 2000), utilizando apenas 2 µL da amostra de DNA e água milli-Q estéril como 

branco.  

As absorbâncias a 260 nm (DO 260 nm) e a 280 nm (DO 280 nm) de comprimento de 

onda foram determinadas. Segundo Sambrook et al. (1989), a absorbância a 260 nm igual a 1, 

contém uma concentração de  50 g/mL de DNA dupla fita, 40 g/mL de DNA fita simples e 

~ 20 g/mL de oligonucleotídeos de fita simples. A absorbância a 280 nm de comprimento de 

onda é utilizada para verificar a contaminação da amostra de DNA com proteínas. A razão 

entre as leituras DO260 nm/DO280 nm permite uma estimativa da pureza do DNA, que deve 

apresentar valores entre 1,8 e 2,0. A razão abaixo de 1,6 indica grande quantidade de 

contaminantes e proteínas e, na sua ocorrência, a extração deve ser realizada novamente. 

 

4.6.3 Diferenciação entre Candida albicans e Candida dubliniensis  

Com a finalidade de confirmação da identificação presuntiva de C. dubliniensis, os 

isolados previamente identificados pelos métodos fenotípicos como C. dubliniensis foram 

identificados por genotipagem ABC. Para tanto, os “primers” CA-INT-L (5′-ATA AGG GAA 

GTC GGC AAA ATA GAT CCG TAA-3′) e CA-INT-R (5′-CCT TGG CTG TGG TTT CGC 

TAG ATA GTA GAT-3′) foram utilizados (MCCULLOUGH; CLEMONS; STEVENS, 

1999). As reações de PCR foram adicionadas em microtubos de 0,2 mL os seguintes 

componentes: 12,5 µL de PCR Master Mix 2X, PROMEGA [Taq DNA polimerase 50 U/mL; 

deoxinucleotídios (dATP, dGTP, dCTP, dTTP, 400 µM cada); MgCl2 3mM], 1 µL de cada 

oligonucleotídio (“primer”) na concentração inicial de 10 pmol/µL; 1 µL do DNA genômico 

diluído a 40 ng/µL e 9,5 µL de água milli-Q estéril livre de nucleases (PROMEGA), 
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totalizando um volume de 25 µL. O DNA foi amplificado utilizando um termociclador 

(Amplitherm, TX 96, Brasil). Foram utilizados os seguintes ciclos de PCR: ciclo de 

desnaturação inicial a 94°C por 3 minutos; seguido de 30 ciclos a 94° C – 1 minuto 

(desnaturação); 60°C – 1 minuto (hibridização); 72° C- 2 minutos (extensão); e ciclo de 

extensão final, utilizando a temperatura de 72°C por 5 minutos. 

 

4.6.4 Diferenciação das espécies pertencentes ao complexo Candida parapsilosis 

 

Para diferenciar as espécies crípticas pertencentes ao complexo C. parapsilosis, 

utilizou-se o “primer” RPO2 (5’-GCGATCCCCA-3’) por RAPD, validado através de 

sequenciamento de DNA por Ge et al. (2012). Para as reações de RAPD utilizou-se 1,0 µL de 

DNA 40 ng/µL, 2,5 µL de 10x PCR “buffer” (100 mM Tris–HCl, pH 8,3, 500mM KCl, 

3,5mM MgCl2), 5 µL de dNTPmix (100 mM cada dNTP; Invitrogen Corporation, CA, USA), 

1,0 µL do “primer” RPO2 (50 pmol/µL), 0,13 µL de Tween 20 e 1,0 µL de Taq DNA 

polimerase (5 U/µL; Invitrogen Corporation, CA, USA)  foram adicionados até o volume 

final de 25 µL. As amplificações foram realizadas em termociclador (Amplitherm, TX 96, 

Brasil) com a seguinte programação: 2 min a 94°C seguido de 45 ciclos de 1 min a 94°C, 1 

min a 36°C, 75 s a 72°C  e então 10 min a 72°C.  Os produtos de PCR foram separados por 

tamanho das bandas através de eletroforese em gel de agarose (Ultra Pure Agarose-Invitrogen 

Corporation, CA, USA) a 100V durante 30 min, seguido de 55 V durante 5,5 horas em 

tampão Tris-acetato-EDTA (TAE) [tris base – 2-amino-2-hidroximetil-propano-1,3-diol 2M 

(4,84 g); ácido acético glacial (1,14 mL); EDTA 0,5M pH 8,0 (2 mL), água milli-Q 98 mL]. 

O gel foi corado em solução de Brometo de etídio 0,5 µg/mL durante 10 min e descorado em 

água destilada duas vezes durante 15 min. Os padrões de bandas contidos no gel foram 
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visualizados em um transiluminador de raios UV (Spectroline
®

 Ultraviolet Transilluminator). 

A imagem gerada foi capturada e armazenada no formato JPEG para análises posteriores. 

 

4.7 VIABILIDADE DOS ISOLADOS DE Candida spp. NA PRESENÇA DO EXTRATO 

DE Eugenia uniflora  

 

Alíquotas dos inóculos padronizados (5 X 10
6
 células de Candida/mL) de cada isolado 

(previamente crescidos na ausência e na presença de 1000 μg/mL  do extrato de E. uniflora 

diluído no próprio meio de cultura)  foram  diluídas serialmente (1:10, 1:100, 1:1000) em PBS 

(“Phosphate buffered saline”). Em seguida, 100 μl de cada diluição foram semeados, com 

auxílio de uma alça de Drigalski, em meio ASD. Após 48h de incubação a 37°C, o número de 

unidades formadoras de colônias (UFC) de cada isolado foi determinado.  

 

4.8 ANÁLISE FENOTÍPICA DE Candida spp. QUANTO AOS FATORES DE 

VIRULÊNCIA 

 

4.8.1 Caldo NGY para Padronização do Inóculo 

 

Para a caracterização fenotípica dos diferentes isolados, as amostras foram 

inicialmente crescidas em meio NGY (0,1% Neopeptona [Difco], 0,4% glicose e 0,1% extrato 

de levedura [Difco]). Quando as células são inoculadas por “wet looping” neste meio (com 

uma alça em anel carregada por um filme de suspensão de leveduras rapidamente imersa no 

meio e removida) e incubadas por 18-24 h em “shaker” a 30 °C, 200 rpm, um inóculo de 

aproximadamente 2 x 10
8
 células/mL é produzido (CHAVES et al., 2007). Para os 

experimentos em presença do extrato de E. uniflora, uma concentração de 1000 μg/mL do 



52 
 

referido extrato foi adicionada ao NGY e as cepas foram incubadas sob as mesmas condições 

previamente descritas. 

 

4.8.2 Ensaio de Aderência de Candida spp. a Células Epiteliais Bucais Humanas  

 

Células de Candida spp. foram crescidas “overnight” em NGY. Amostras de células 

epiteliais bucais humanas (CEBH) foram coletas dos mesmos voluntários saudáveis, com 

“swab” estéril friccionado por 2 min na cavidade oral e transferidos para tubos cônicos 

contendo 5 mL de PBS (Phosphate Buffered Saline; NaCl 8 g/L; KCl 0,2 g/L; Na2HPO3 1,44 

g/L, KH2PO4 0,24 g/L, pH 7,2) e mantidas refrigeradas até o momento de experimentação. 

Suspensões de Candida spp. e CEBH foram centrifugadas (Excelsa
®

4, MOD 280R) a 1200 g , 

a 4 °C por 5 min e lavadas três vezes com PBS. O inóculo foi padronizado para 5x10
6
 

células/mL (Candida spp.) e 5x10
5
 células/mL de CEBH. Os dois tipos de células foram 

misturados em iguais proporções (100 µl de cada suspensão), em triplicata e, em seguida, 

foram incubados a 37 °C, 200 rpm, por 1 h. Subsequentemente, as células foram fixadas em 

formalina (solução de formaldeído a 10% em PBS) e o número de células de Candida spp. 

aderidas em 150 CEBH determinado após contagem em microscópio óptico (Olympus CX21) 

com objetiva de 40x (BATES et al., 2006).  

 

4.8.3 Capacidade de Adesão a Células Epiteliais Bucais Humanas após Ensaio de Inativação 

pelo Calor  

 

Células de Candida (C. albicans ATCC 90028) crescidas “overnight” em NGY, 

como previamente descrito (item 4.8.1), foram submetidas a uma temperatura de 100ºC, por 

1h em banho-maria (KIMURA; PEARSALL, 1978). Após realização do ensaio da capacidade 

de adesão (item anterior), as células foram coradas com azul de Trypan e o número de células 
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de Candida spp. aderidas por cada CEBH determinado. Pelo menos 150 CEBH foram 

contadas em microscópio óptico com objetiva de 40x. 

 

4.8.4 Capacidade de Formação de Biofilme por Candida spp. 

 

Para a indução de biofilme, seguiu-se o protocolo de Jin et al. (2003) com algumas 

modificações. Células de Candida spp. foram cultivadas em ASD a 37ºC por 18 horas. Os 

isolados foram inoculados em 5 mL do meio YNB (“Yeast Nitrogen Base”, Difco
TM

) 

acrescido de 50 mM de glicose (D-glucose monohidratada P.A., Cinética) e incubados 

“overnight” durante 18 horas a 200 rpm. Após o período de incubação, as amostras foram 

centrifugadas a uma velocidade de 5000 rpm por 5 minutos à temperatura ambiente, sendo o 

“pellet” formado lavado duas vezes em 5 mL de PBS (Phosphate Buffered Saline; NaCl 8 

g/L; KCL 0,2 g/L; Na2HPO3 1,44 g/L, KH2PO4 0,24 g/L, pH 7,2), em iguais condições de 

centrifugação. O “pellet” celular foi ressuspenso em 5 mL de PBS e a concentração celular foi 

ajustada para 10
7 

céls/mL em uma densidade óptica (DO) de 0,38 a 520 nm 

Subsequentemente, para a fase de adesão, a suspensão de células de C. albicans foi transferida 

para placas de microtitulação de poliestireno com 96 poços estéreis. Para cada poço da placa 

foram adicionados 100 L da suspensão, sendo a mesma incubada por 1,5 h a 37º C sob 

agitação mecânica de 75 rpm. Após a fase de adesão, a suspensão de células não aderidas foi 

removida, sendo os poços lavados duas vezes com 150 L de PBS. Imediatamente, um total 

de 100 L de meio YNB acrescido de 50 mM de glicose foi adicionado em cada um dos 

poços e a placa incubada por 66 horas a 37º C sob agitação de 75 rpm. Para o ensaio na 

presença do extrato de E. uniflora,  100 L de YNB acrescido de 50 mM de glicose e uma 

concentração de 1000 µg/mL do extrato de E. uniflora foram adicionados a cada um dos os 

poços após a fase de adesão, e a placa incubada por 66 horas a 37º C sob agitação de 75 rpm. 

Todos os ensaios foram realizados em quintuplicata. Como controle negativo, oito poços 
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foram tratados de maneira idêntica, excluindo-se os conteúdos celulares. A quantificação do 

biofilme foi realizada utilizando-se coloração pelo cristal violeta. 

 

4.8.4.1 Coloração do biofilme pelo cristal violeta 

 

 Após a indução de biofilme, o meio YNB foi removido, sendo cada poço da placa 

lavado duas vezes com 150 µL de PBS. Após remoção do PBS, a placa foi mantida por 45 

minutos à temperatura ambiente para secagem. Em seguida, foram adicionados 110 µL de 

solução aquosa de cristal violeta 0,4 % (Sigma Chemical Corporation, St Louis, MO, EUA) 

em cada poço com incubação por 45 minutos.  Sequencialmente, os poços foram lavados três 

vezes com 300 µL de água milli-Q estéril; adicionando-se, em seguida, 200 µL de etanol 

(Álcool Etílico Abosoluto P.A., Vetec) 95 % em cada poço com incubação por 45 minutos. 

Após esse período, 100 µL da solução descorante foram transferidos para uma nova placa 

estéril, quantificando-se em leitor espectrofotométrico de microplacas (Epoch™), com filtro 

de 570 nm. Para normalização dos resultados, os valores de absorbância dos controles 

negativos foram subtraídos das amostras teste. O teste foi realizado em quintuplicata. 

 

4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 

 

Os dados estão apresentados com média ± desvio-padrão, e para comparação entre os 

isolados quanto aos fatores de virulência em diversas situações, aplicou-se o teste t não 

paramétrico de Mann-Whitney e o teste t de Student, utilizando o GraphPad Prim
 

5.0
 

(GraphPad Software, USA). 

Em todos os testes estatísticos, considerou-se diferença significativa quando p<0,05. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 OBTENÇÃO DAS CEPAS   

 

Este estudo compreendeu a análise de 42 amostras clínicas de Candida spp. obtidas da 

cavidade oral de pacientes transplantados renais em duas regiões do Brasil, sendo 34 cepas 

pertencentes ao banco de leveduras do LMMM e 8 cepas cedidas pelo Laboratório de 

Micologia da Universidade Estadual de Maringá, Paraná.   

Todos os isolados clínicos selecionados para o presente estudo mostraram-se viáveis 

após semeadura em meio YPD.  

A verificação da pureza observada através da coloração dos isolados no meio 

cromogênico, bem como das estruturas micromorfológicas em Agar Fubá com Tween 80 

(Fig. 1), além da identificação fenotípica pela metodologia clássica (Fig. 2) encontram-se 

apresentadas nas Tabelas 1 e 2. 

No meio cromogênico CHROMagar, as amostras exibiram coloração verde, com tons 

variando em intensidade, sugestiva de C. albicans ou de C. dubliniensis, além das colorações 

azul (sugestiva de C. tropicalis), lilás (sugestiva de C. glabrata) e rosa, característico de 

outras espécies de Candida (Tabelas 1 e 2).  

Com relação às estruturas micromorfológicas esperadas para C. albicans/ 

C.dubliniensis, foi observada a presença de blastoconídios, pseudo-hifas, hifas verdadeiras e 

clamidoconídios. Contudo, foi observado que os clamidoconídios apresentaram-se pouco 

característicos. Nos isolados que apresentaram coloração lilás em meio cromogênico 

(CHROMagar), foi observada a presença apenas de blastoconídios, morfologia sugestiva de 

C. glabrata. Por sua vez, nos isolados que apresentaram coloração azul no referido meio de 

cultura, foi observada a presença de hifas verdadeiras, pseudo-hifas e blastoconídios, 
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morfologia sugestiva de C. tropicalis. Já nos isolados que apresentaram coloração rosa, foi 

observada morfologia sugestiva de espécies do complexo C. parapsilosis (Tabela 1).  

Todas as cepas analisadas apresentaram auxanograma e zimograma conclusivos para a 

espécie de Candida ao qual pertencem, conforme exposto anteriormente, inclusive as 

amostras sugestivas de C. albicans/C.dubliniensis que exibiram clamidoconídios pouco 

característicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - (A) Prova de fermentação de açúcares (zimograma) de cepa de Candida albicans, apresentando 

fermentação após incubação a 30oC por 28 dias, com produção de gás, dos açúcares dextrose, maltose, sacarose e 

galactose. (B) Prova de assimilação de fontes de carbono (auxanograma) de cepa de Candida albicans, 

apresentando assimilação após incubação a 30oC por 24-96 horas, visualizada pela presença de halo de 

crescimento, dos açúcares dextrose, sacarose, maltose, xilose e galactose. Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura 1 - (A) Coloração no meio cromogênico CHROMagar Candida® após 72h de incubação (cepa de 

Camdida albicans ATCC 90028) (B) Aspecto micromorfológico de Candida albicans/Candida dubliniensis no 

Ágar Fubá com Tween 80 após incubação a 30ºC, 72h (400 x de magnificação).  A seta preta representa um 

clamidoconídio, a seta verde representa uma hifa verdadeira e a seta branca representa um aglomerado de 

blastoconídios. Fonte: Acervo pessoal.  
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Tabela 1 - Características macro e micromorfológicas das cepas clínicas isoladas da cavidade 

oral de pacientes transplantados renais oriundas de Natal-RN.  

 

      Tabela 2 - Características macro e micromorfológicas das cepas clínicas isoladas da    

cavidade oral de pacientes transplantados renais oriundas de Maringá-PR. 

 

  CEPAS   
 

 

IDENTIDADE 

METODOLOGIA 

CLÁSSICA 

 

COR NO 

CHROMagar 

48h 37°C 

 

ASPECTO 

MICROMORFOLÓGICO 

 

62,63,64, 66,74,76,80,83V,88,89,92,99,100, 

102,105,108,112,115,116 e 118. 

 

 

Candida albicans 

 

 

 

Verde, com tons 

variando em 

intensidade 

 

 

Blastoconídio, pseudo-hifa, 

hifa verdadeira e 

clamidoconídio 

 

19 e 68 

 

Candida dubliniensis 

 

Verde, com tons 

variando em 

intensidade 

 

Blastoconídio, pseudo-hifa, 

hifa verdadeira e 

clamidoconídio 

 

43,49 e 77 

 

 

Candida tropicalis 

 

Azul 

 

Blastoconídio, pseudo-hifa e 

hifa verdadeira 

 

33 e 48 

 

 

Candida glabrata 

 

Lilás 

 

Blastoconídio 

 

29, 47,79,83R, 84, 97 e 101 

 

 

Complexo Candida 

parapsilosis 

 

Rosa 

 

Blastoconídio e pseudo-hifa 

 

 CEPAS    
 

 

IDENTIDADE 

METODOLOGIA 

CLÁSSICA 

 

COR NO 

CHROMagar  

48h 37°C 

 

ASPECTO 

MICROMORFOLÓGICO 

 

19L, 20L, 21A, 30A,  

32A e 33A 

 

Candida albicans 

 

Verde, com tons 

variando em 

intensidade 

 

Blastoconídio, pseudo-hifa, hifa 

verdadeira e clamidoconídio 

 

30LA 

 

Candida tropicalis 

 

Azul 

 

Blastoconídio, pseudo-hifa e 

hifa verdadeira 

 

30LR 

 

 

Candida glabrata 

 

Lilás 

 

Blastoconídio 
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5.2 TRIAGEM FENOTÍPICA DE Candida albicans x Candida dubliniensis  

 

5.2.1 Caldo Sabouraud Hipertônico e Crescimento à Temperatura de 42 ºC 

 

Dentre os 42 isolados caracterizados fenotipicamente neste estudo, obtivemos dois 

isolados com características sugestivas de C. dubliniensis. Ao realizarmos a triagem 

fenotípica, as cepas 19 e 68 não apresentaram turvação em caldo Sabouraud hipertônico e 

crescimento à temperatura de 42 ºC. Portanto, os mesmos receberam identificação presuntiva 

de C. dubliniensis (Figs. 3 e 4). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATCC C. albicans  
90028 

CBS C. dubliniensis  
7987 

 

Isolado 19 
 
 

Isolado 68 

Figura 3 - Suspensões de levedura em Caldo Sabouraud hipertônico após incubação por 96h. Os isolados 19 e 

68 não apresentaram turvação (sugestivo de Candida dubliniensis). Candida albicans ATCC 90028: controle 

positivo.  Candida dubliniensis CBS 7987: Controle negativo. 

ATCC C. albicans  
90028 

CBS C. dubliniensis  
7987 

 

Isolado 
19 

 
 

Isolado 
68 

Figura 4 - Crescimento a temperatura de 42 °C, em meio YPD, após incubação por 48h. Os isolados 19 e 68 

não apresentaram crescimento (sugestivo de Candida dubliniensis). Candida albicans ATCC 90028: 

controle positivo Candida dubliniensis CBS 7987: Controle negativo. 
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5.3 IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR  

 

5.3.1 Diferenciação entre Candida albicans e Candida dubliniensis 

 

O método de genotipagem descrito por McCullough, Clemons e Stevens (1999) 

discrimina as cepas de C. albicans em três genótipos (A, B e C), assim como permite 

identificar C. dubliniensis (genótipo D), espécie fenotipicamente indistinguível de C. 

albicans, baseando-se em tamanhos distintos dos produtos de amplificação de um íntron 

presente no gene 26 S do  rRNA, que varia entre os diversos genótipos.  

A identificação molecular é baseada no padrão de bandas exibido em gel de 

eletroforese. O tamanho das bandas dos produtos de PCR esperados para os isolados de C. 

albicans  são de 450 pb para o genótipo A, uma banda de 840 pb para o genótipo B e duas 

bandas de 450 pb e 840 pb, respectivamente para o genótipo C.  O genótipo D que 

corresponde a  C. dubliniensis  apresenta uma banda de produto de PCR de 1080 pb.  

As duas cepas, oriundas de Natal-RN, identificadas presuntivamente como C. dubliniensis 

exibiram genótipo tipo D, característico desta espécie, confirmando a identificação destes 

isolados por este método molecular (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Genotipagem A, B, C de isolados clínicos de Candida spp.. PM = Peso molecular (2072 pb); C1= 

Candida albicans ATCC 90028; C2 = SC5314; C3 = C. dubliniensis CBS 7987 B = controle negativo. Os 

números correspondem ao número de registro no banco de micro-organismos do LMMM. As letras em amarelo 

correspondem ao genótipo determinado. 

 
              PM      C1       C2         C3         67         13         63         19        74         76         B        PM 

1500pb 

 

600pb 

100pb 

                        A         A           D          A           C          A          D          A         A 
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5.3.2 Diferenciação dos isolados pertencentes às espécies do complexo Candida parapsilosis 

 

Para a identificação molecular das espécies do complexo C. parapsilosis entre os 

isolados clínicos do presente estudo foi realizada a genotipagem por RAPD (“Random 

Amplification of Polymorphic DNA”) utilizando o “primer” RPO2 (Ge et al., 2012). Esse 

método de genotipagem gerou um padrão de bandas característico de cada espécie que 

compõe o complexo C. parapsilosis, sendo estas: C. parapsilosis stricto sensu, C. 

metapsilosis e C. orthopsilosis, apresentando suficiente poder discriminatório (Fig. 6). 

O “primer” RPO2 gerou 9 bandas de alta intensidade situadas entre 200 e 1400 pares 

de base para C. parapsilosis stricto sensu, 8 bandas de alta intensidade entre 300 e 900 pares 

de base para C. orhtopsilosis e para C. metapsilosis o primer gerou 7 bandas de alta 

intensidade entre 300 e 800 pares de base. As cepas clínicas correspondentes a cada uma das 

espécies do complexo apresentaram o mesmo padrão de bandas de alta intensidade que as 

respectivas cepas de referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Genotipagem por RAPD dos isolados clínicos do complexo Candida parapsilosis 

 PM = Marcador de peso molecular (2072 pb). CP = Candida parapsilosis ATCC 22019; CO = Candida 

orthopsilosis ATCC 96139; CM = Candida metapsilosis ATCC 96143. Os números correspondem ao número de 

registro no banco de micro-organismos do LMMM. As cores destacam as cepas das diferentes espécies do 

complexo: Candida parapsilosis (verde); Candida orthopsilosis (vermelho); Candida metapsilosis (Azul).  

 

    PM       CP      CO      CM     79      83R      47       97      101       P M      B 
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5.3.3 Perfil Microbiológico 

 

 No presente estudo foram analisadas 42 cepas de Candida spp. isoladas a partir da 

cavidade oral de pacientes transplantados renais, sendo as mesmas distribuídas da seguinte 

forma: Vinte e seis isolados pertenciam à C. albicans (61,9%), enquanto que 16 isolados 

(38,1%) corresponderam a espécies de CNCA, como C. tropicalis (4 cepas; 9,5%), C. 

parapsilosis (3 cepas; 7,1%), C. glabrata (3 cepas; 7,1%), C. orthopsilosis (2 cepas; 4,8%), C. 

metapsilosis (2 cepas; 4,8%) e C. dubliniensis (2 cepas; 4,8%; Fig. 7). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 VIABILIDADE DOS ISOLADOS DE Candida spp. NA PRESENÇA DO EXTRATO 

DE Eugenia uniflora 

   

 Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do extrato de E. uniflora sobre 

alguns fatores de virulência de espécies de Candida. Em estudo anterior, Ferreira et al. (2013) 

realizaram uma triagem de atividade antifúngica em plantas medicinais da região Nordeste do 

Brasil, incluindo 30 diferentes extratos vegetais e revelaram o extrato de E. uniflora como o 

Figura 7 - Distribuição dos isolados analisados no estudo em espécies do gênero Candida. 

  

(n=26) 
(n=4) 

(n=3) 

(n=3) 

(n=2) 
(n=2) 

(n=2) 
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mais ativo, com uma concentração inibitória mínima em 62,25 µg/mL. Com base nos 

resultados encontrados neste estudo prévio, esse extrato vegetal foi selecionado e utilizou-se 

uma concentração de 1000 µg/mL para realizar a avaliação de uma provável interferência do 

extrato na expressão dos atributos de virulência “in vitro”. Esta concentração foi escolhida em 

experimento piloto devido ao fato de não inviabilizar todas as células, quando cultivadas em 

meio NGY, a 30 °C, 200 rpm na presença do extrato. 

 Com a finalidade de avaliar a viabilidade celular das Candida spp. após o 

crescimento em contato com o extrato de E. uniflora e eliminar a hipótese de que uma 

possível interferência na plena expressão dos fatores de virulência avaliados (adesão a CEBHs 

ou a formação de biofilme) aconteceu devido ao fato de todas as células estarem inviáveis, foi 

determinado o número de UFC crescidas em ASD de ambos: experimento teste (presença do 

extrato) e experimento controle (ausência do extrato). 

 Comparando-se os resultados da média entre as contagens de UFC para todos os 

isolados de Candida spp. crescidos na presença do extrato de E. uniflora versus o grupo 

controle (sem tratamento) foi observada uma redução estatisticamente significativa no número 

de UFC para a maioria dos isolados. Entretanto, não houve inibição completa do crescimento, 

sendo observada uma inibição de até 50% para a maioria dos isolados (Tabela 3; Figs. 8 e 9).  
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  Nº de Unidades Formadoras de Colônia 

(UFC) 

 Ausência de EEu** vs. Presença de EEu** 

  

Todas Candida spp.  

(N= 42 cepas) 

 

174 ± 59 vs. 130 ± 58* 

  

Candida albicans 

(N = 26 cepas) 

 

169 ± 60 vs. 133 ± 60* 

 

Candida não-Candida 

albicans spp. 

(N= 16 cepas) 

 

180 ± 58 vs. 126 ± 61* 

Figura 8 - Efeito do extrato de Eugenia uniflora sobre a viabilidade dos isolados de Candida albicans. Número de 

unidades formadoras de colônia (UFC) determinadas após 48h de incubação em ASD a 37 °C. *p<0,005 (teste t de 

Mann-Whitney comparando-se o número de UFC na ausência e na presença de 1000 µg/mL do extrato).  

 

 

Tabela 3 – Efeito do extrato de Eugenia uniflora sobre a viabilidade de Candida spp., 

apresentado como média ± desvio padrão do número de Unidades Formadoras de Colônia (UFC) 

das espécies de Candida obtidas da cavidade oral de pacientes transplantados renais após 

incubação em ASD, a 30°C, 48 h. 

  

*P<0.05, **EEu: Extrato de Eugenia uniflora (1000 µg/mL).
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5.5 ANÁLISE FENOTÍPICA DE Candida spp. QUANTO AOS DIFERENTES FATORES 

DE VIRULÊNCIA 

 

 Após a verificação da viabilidade das células de Candida  spp. crescidas na presença 

do extrato de  E. uniflora (contagem de UFC), subsequentemente, o inóculo das leveduras foi 

ajustado de forma que nos ensaios dos fatores de virulência  tanto o experimento teste  ( na 

presença do extrato), quanto no experimento controle (na ausência do extrato) houvesse a 

mesma quantidade de células viáveis. 

 

5.5.1 Capacidade de Adesão de Candida spp. às Células Epiteliais Bucais Humanas 

 

A habilidade dos isolados de Candida spp. em aderir a CEBH foi determinada pelo 

número de blastoconídios de cada cepa aderidos a 150 CEBH observados em microscopia 

óptica (Fig. 10).  

 

 

 

Figura 9 - Efeito do extrato de Eugenia uniflora sobre a viabilidade dos isolados das espécies de Candida não-

Candida albicans.  Número de unidades formadoras de colônia (UFC) determinadas após 48h de incubação em 

ASD a 37 °C. *p<0,005 (teste t de Mann-Whitney comparando-se o número de UFC na ausência e na presença 

de 1000 µg/mL do extrato).   
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Os 42 isolados avaliados apresentaram capacidade de adesão com uma média de 172 

células de Candida spp./150 CEBH. Quando comparamos a capacidade de adesão às CEBH 

dos isolados de C. albicans versus das espécies de CNCA, observamos que os isolados de C. 

albicans apresentaram-se mais aderentes (Média de 209 células de Candida/150 CEBH) que 

os de CNCA (Média de 125 células de Candida/150 CEBH).  Além disso, de forma geral, foi 

observada uma grande variabilidade na capacidade de aderência entre os isolados estudados, 

com amplitude de 39 células de Candida spp./150 CEBH a 355 células de Candida spp./150 

CEBH (Figs. 11 e 12). 

Em relação às cepas de referência de C. albicans SC5314 e ATCC 90028, as quais 

apresentaram, respectivamente, capacidade de aderência de 102 e 229 células de C. 

albicans/150 CEBH, a maioria dos isolados clínicos pertencentes à mesma espécie 

apresentaram uma maior capacidade de expressão deste fator de virulência (Fig. 11). 

 

 

 

Figura 10 - Aderência de Candida albicans a CEBH após incubação de 1h, 37 ºC, 200 rpm. A seta preta representa 

a célula epitelial bucal humana (CEBH), enquanto que as brancas, os blastoconídios aderidos à mesma. Microscopia 

óptica (400 x de magnificação). 
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Em relação aos isolados de C. dubliniensis, apenas o isolado 19 (oriundo de Natal-RN) 

apresentou uma maior capacidade de adesão, quando comparado à cepa padrão (C. 

dubliniensis CBS 7987) que teve uma média de 115 células de Candida/150 CEBH.  Todos os 

isolados de C. glabrata (33 e 48 oriundos de Natal-RN e 30LR oriundo de Maringá-PR) 

apresentaram uma maior capacidade de adesão, quando comparados à cepa padrão (C. 

glabrata ATCC 2001; média de 65 células de Candida/150 CEBH; Fig. 12).  

Para os isolados de C. tropicalis, dois isolados (43 e 30LA) apresentaram uma maior 

capacidade de adesão estatisticamente significativa, quando comparados à cepa padrão (C. 

tropicalis ATCC 13082) que teve uma média de 96 células de Candida/150 CEBH. Todos os 

isolados de C. metapsilosis (47 e 97) apresentaram uma maior capacidade de adesão, quando 

comparados à cepa padrão (C. metapsilosis ATCC 96143; média de 47 células de 

Candida/150 CEBH). Em relação aos isolados de C. orthopsilosis, somente o isolado 79 

apresentou uma maior aderência que a cepa de referência (C. orthopsilosis ATCC 96139, 

média de 89 células de Candida/150 CEBH; Fig. 12). 

Figura 11 - Aderência dos isolados de Candida albicans às CEBH após período de incubação de 1 h a 37 C°, 

200 rpm. Cada barra representa a média ± DP da triplicata obtida para cada isolado. T = Desvio padrão. 

*p<0,005 (Teste t de Student comparando-se a adesão da triplicata de cada isolado da mesma espécie, relativa à 

triplicata da cepa de referência). 
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Finalmente, dentre todos os isolados de C. parapsilosis avaliados, apenas o isolado 29 

(oriundo de Natal-RN), não apresentou uma maior capacidade de adesão quando comparado à 

cepa padrão (C. parapsilosis ATCC 22019, média de 38 células de Candida/150 CEBH; Fig. 

12). 

  

 

 

 

 

Dentre todos os isolados de CNCA pertencentes às duas regiões do Brasil, foi 

observado que, de forma geral, os isolados de C. glabrata apresentaram uma média da 

capacidade de adesão aumentada (Média de 155 células de Candida/150 CEBH) em relação 

às outras espécies, seguido por C. metapsilosis (Média de 150 células de Candida/150 

CEBH), C. tropicalis (Média de 136 células de Candida/150 CEBH), C. dubliniensis (Média 

de 130 células de Candida/150 CEBH), C. orthopsilosis (Média de 103 células de 

Candida/150 CEBH) e C. parapsilosis (Média de 74 células de Candida/150 CEBH; Fig. 13).  

Figura 12 - Aderência dos isolados de Candida não-Candida albicans às CEBH após período de incubação de 1 h a 

37 C°, 200 rpm. Cada barra representa a média ± DP da triplicata obtida para cada isolado. T = Desvio padrão. 

*p<0,005 (Teste t de Student comparando-se a adesão da triplicata de cada isolado da mesma espécie, relativa à 

triplicata da cepa de referência). 
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Entretanto, diferenças estatísticas significantes só foram observadas entre: C. albicans versus 

C. tropicalis, C. dubliniensis, C. orthopsilosis, e C. parapsilosis (Fig. 13).  

 

 

 

 

 

5.5.2 Ensaio de Aderência de Candida spp. às Células Epiteliais Bucais Humanas na Presença 

do Extrato de  Eugenia uniflora 

 

A capacidade de adesão às CEBH foi determinada através da quantificação do número 

de blastoconídios de cada isolado capaz de aderir a 150 CEBH observados em microscópio 

óptico. Neste ensaio, verificamos que os isolados de C. albicans e CNCA foram capazes de 

aderir mesmo quando cultivados na presença do extrato de E. uniflora. Candida albicans 

mostrou-se como a espécie mais aderente (média de adesão de C. albicans 209 ± 75 versus 

média de adesão NCAC 125 ± 76; p <0,05), no entanto, observou-se que a adesão das 

leveduras às CEBH foi fortemente reduzida na presença do extrato (Tabela 4). 

Figura 13 - Aderência das espécies de Candida às CEBH após período de incubação de 1 h a 37 C°, 200 rpm. 

Cada barra representa a média ± DP do valor médio de aderência das cepas que compõem cada espécie. T = 

Desvio padrão. *p<0,005 (teste t de Mann-Whitney comparando-se a média da adesão entre as espécies). 
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Uma grande variação quanto à redução da aderência na presença do extrato foi 

observada para todos os isolados.  No entanto, a comparação dos valores médios do número 

de células de Candida aderidas a 150 CEBHs revelou uma redução estatisticamente 

significativa, tanto para as cepas de C. albicans, quanto para as cepas de CNCA quando 

avaliadas separadamente e cultivadas na presença do extrato (Tabela 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando foi avaliado o percentual de redução na adesão em cada grupo de espécies de 

Candida separadamente, com relação ao respectivo experimento controle (ausência do extrato 

de E. uniflora), C. metapsilosis apresentou a maior redução (64%), seguida de C. tropicalis 

(57%), C. orthopsilosis (53%), C. albicans (46% ) C. glabrata (45%), C. parapsilosis (41%) e 

C. dubliniensis (25%; Fig. 14). 

 

 

  Nº de Células Aderidas 

 a 150 CEBH 

 Ausência de EEu** vs. Presença de EEu** 

  

Todas Candida spp.  

(N= 42 cepas) 

 

172 ± 86 vs. 87 ± 51* 

  

Candida albicans 

(N = 26 cepas) 

 

209 ± 75 vs. 108 ± 51* 

 

Candida não-Candida 

albicans spp. 

(N= 16 cepas) 

 

125 ± 76 vs. 61 ± 39* 

*P<0.05, **EEu: Extrato de Eugenia uniflora (1000 µg/mL).
 

 

 

 

Tabela 4 – Aderência das espécies de Candida às CEBH.  Média ± Desvio Padrão do 

número de células de Candida spp. aderidas a 150 CEBH após período de incubação de 1 h a 

37 C°, 200 rpm. Ensaio realizado na presença do extrato de Eugenia uniflora. (Cepas 

testadas em triplicata). 
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Comparando-se os resultados da capacidade de adesão dos isolados de Candida spp. 

crescidos na presença do extrato de E. uniflora com o grupo controle (sem tratamento), 

observou-se uma redução estatisticamente significativa na adesão da maioria dos isolados 

(Figuras 15 e 16). Destacamos também a cepa 79 pertencente à espécie C. orthopsilosis, com 

o maior percentual de redução na capacidade de adesão (86%; Fig. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 -  Percentual de redução na capacidade de adesão das espécies de Candida às CEBH após período de 

incubação de 1 h a 37 C°, 200 rpm. Ensaio realizado na presença de 1000 µg/mL do extrato de Eugenia 

uniflora. Cada barra representa a média ± DP do valor médio de aderência das cepas que compõem cada 

espécie.  
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Figura 15 -  Aderência dos isolados de Candida albicans às CEBH após período de incubação de 1 h a 37 C°, 200 

rpm. Cada barra representa a média ± DP da triplicata obtida para cada isolado. T = Desvio padrão. *p<0,005 

(teste t de Mann-Whitney comparando-se a adesão na ausência e na presença de 1000 µg/mL do extrato).  

 

 

Figura 16 - Aderência dos isolados de Candida não-Candida albicans às CEBH após período de incubação de 1 h a 

37 C°, 200 rpm. Cada barra representa a média ± DP da triplicata obtida para cada isolado.  Destacado em vermelho 

a cepa com maior percentual de redução da capacidade de adesão. T = Desvio padrão. *p<0,005 (teste t de Mann-

Whitney comparando-se a adesão na ausência e na presença de 1000 µg/mL do extrato). 
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5.5.3 Capacidade de Adesão às Células Epiteliais Bucais Humanas após Ensaio de Inativação 

pelo Calor 

 

Com o objetivo de se excluir a hipótese de que algumas das células de Candida 

poderiam não ter aderido, quando previamente crescidas na presença do extrato, por estarem 

inviáveis, realizou-se o ensaio de adesão (com células cultivadas em NGY na ausência do 

extrato), sendo as mesmas inativadas pelo calor posteriormente. Como resultado, observamos 

com o auxílio da coloração com azul de trypan que as células de Candida, mesmo depois de 

inativadas, ainda eram capazes de aderir às células epiteliais (Fig. 17).  Portanto, pode-se 

demonstrar que o extrato interfere diretamente na expressão deste fator de virulência 

específico, porque as células não viáveis foram ainda capazes de aderir as CEBHs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 -  Adesão da cepa Candida albicans ATCC 90028 inativada pelo calor a CEBHs após incubação durante 

1 h a 30 °C, 200 rpm e coloração com azul de Tripan, previamente cultivada em meio de NGY durante 24 h. As 

setas brancas representam as células de levedura não viáveis aderidas a uma CEBH (setas pretas). Microscópio 

óptico (aumento de 400X). 
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5.5.4 Capacidade de Formação de Biofilme por Candida spp.  

 

Todas as espécies de Candida analisadas foram capazes de produzir biofilme, 

apresentando uma média de 0,130 (DP= ± 0,37). Houve grande variabilidade na capacidade 

de formação de biofilme dos isolados em estudo, com amplitude de 0,01 a 2,0 (DO 570nm; Figs. 

18 a 20).  

As cepas de referência de C. albicans SC5314 e ATCC 90028 apresentaram baixa 

capacidade de produção de biofilme (DO570nm de 0,09 e 0,0; respectivamente), a maioria dos 

isolados do presente estudo pertencentes a essa espécie apresentaram uma capacidade de 

formação de biofilme igual ou superior a estes micro-organismos controle (Fig. 18).  

 

 

 

 

 

 

 Quanto aos isolados de CNCA, as cepas do estudo pertencentes à espécie C. 

dubliniensis apresentaram uma capacidade de formação de biofilme igual à cepa de referência     

(C. dubliniensis CBS 7987) (DO 570nm média 0,02; DP ± 0,02).  Dentre os isolados de C. 

Figura 18 - Formação de biofilme dos isolados de Candida albicans inclusos no estudo após período de 

incubação em YNB por 66 h, a 37 C°, 75 rpm. Cada barra representa a média ± DP da triplicata obtida para cada 

isolado. T = Desvio padrão. *p<0,005 (Teste t de Student comparando-se a formação de biofilme da triplicata de 

cada isolado da mesma espécie, relativa à triplicata da cepa de referência). 
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glabrata apenas a cepa 30LR foi maior produtora de biofilme, quando comparada à cepa 

padrão (C. glabrata ATCC 2001; DO 570nm média de 0,03 ± 0,00;  Fig. 19) .  

Todos os isolados das espécies do complexo C. parapsilosis apresentaram uma maior 

produção de biofilme em relação as suas respectivas cepas de referência (C. parapsilosis 

22019, C. metapsilosis ATCC 96143 e C. orthopsilosis ATCC 96139, Fig. 19).  

 

 

 

 

 

 

 

Para os isolados de C. tropicalis, somente a cepa 49 não foi capaz de produzir maior 

quantidade de biofilme que a cepa de referência (C. tropicalis ATCC 13082).  Entretanto, as 

cepas dessa espécie apresentaram a maior média de produção de biofilme (DO570nm média = 

1,04 ± 0,09), destacando-se duas  destas cepas  (77 e 30LA), consideradas altamente 

produtoras de biofilme (DO570nm média= 1,82 ± 0,21 e 2,00 ± 0,13; Fig. 20). 

 

Figura 19 - Formação de biofilme dos isolados de espécies de  Candida não- C. albicans inclusos no estudo após 

período de incubação em YNB por 66 h, a 37 C°, 75 rpm. Cada barra representa a média ± DP da triplicata obtida 

para cada isolado. T = Desvio padrão. *p<0,005 (Teste t de Student comparando-se a formação de biofilme da 

triplicata de cada isolado da mesma espécie, relativa à triplicata da cepa de referência). 
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As cepas das espécies de CNCA foram capazes de produzir biofilme, em sua maioria 

em níveis maiores ou iguais às cepas de C. albicans. Dentre todos os isolados de CNCA, foi 

observado que, de forma geral, os isolados de C. tropicalis apresentaram uma maior produção 

de biofilme (DO570nm média = 1,04 ± 0,09) em relação às outras espécies, seguido por C. 

orthopsilosis (DO570nm média = 0,11 ± 0,02), C. metapsilosis (DO570nm média = 0,08 ± 0,03), 

C. parapsilosis (DO570nm média = 0,07 ± 0,03), C. glabrata (DO570nm média = 0,05 ± 0,01)  e 

C. dubliniensis (DO570nm média = 0,02 ± 0,02).  

 

 

 

 

Figura 20 - Formação de biofilme dos isolados de Candida tropicalis inclusos no estudo após período de 

incubação em YNB por 66 h, a 37 C°, 75 rpm. Cada barra representa a média ± DP da triplicata obtida para cada 

isolado. T = Desvio padrão. *p<0,005 (Teste t de Student comparando-se a formação de biofilme da triplicata de 

cada isolado da mesma espécie, relativa à triplicata da cepa de referência). 
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5.5.5 Capacidade de Formação de Biofilme por Candida spp.  na Presença do Extrato de 

Eugenia uniflora 

 

Todas as cepas foram capazes de formar biofilme na ausência do extrato (DO570nm 

média das cepas C. albicans 0,05 ± 0,05 vs DO570nm média das cepas de CNCA DO570nm 0,24 

± 0,54).  Ao final deste ensaio detectamos que entre os 42 isolados clínicos, 36% (16 cepas) 

apresentaram uma redução estatisticamente significativa em relação à capacidade de formação 

de biofilme (Figs. 21 e 22). 

A maioria dos isolados que mostraram uma redução significativa na formação de 

biofilme pertencem a C. albicans (Fig. 21). No entanto, alguns isolados de C. dubliniensis, C. 

glabrata, C. tropicalis, e C. metapsilosis também mostraram uma formação de biofilme 

alterada na presença do extrato de E. uniflora (Fig. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Formação de biofilme dos isolados de Candida albicans inclusos no estudo após período de 

incubação em YNB por 66 h, a 37 C°, 75 rpm. Cada barra representa a média ± DP da triplicata obtida para 

cada isolado. T = Desvio padrão. *p< 0,005 (teste t de Mann-Whitney comparando-se a formação de biofilme 

na ausência e na presença de 1000 µg/mL do extrato).  
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Torna-se importante destacar, duas cepas de C. tropicalis que apresentaram a maior 

formação de biofilme entre todos os isolados e mostraram uma redução muito expressiva para 

este fator de virulência na presença do extrato de E. uniflora  (Cepa 77: DO570nm 1,82 ± 0,21 

vs 0,27 ± 0,10;  Cepa 30LA DO570nm 2,00 ± 0,13 vs DO570nm 0,47 ± 0,02; Fig. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Formação de biofilme dos isolados de Candida não-Candida albicans  inclusos no estudo após 

período de incubação em YNB por 66 h, a 37 C°, 75 rpm. Cada barra representa a média ± DP da triplicata 

obtida para cada isolado. T = Desvio padrão. *p< 0,005 (teste t de Mann-Whitney comparando-se a formação de 

biofilme na ausência e na presença de 1000 µg/mL do extrato).  
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No entanto, através da análise da ação do extrato para todos os isolados de C. albicans 

e de CNCA, não foi possível detectar uma redução estatisticamente significativa na 

capacidade de formação de biofilme na presença e na ausência de extrato (Tabela 5). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Formação de Biofilme 

(DO 570 nm) 

 Ausência de EEu** vs. Presença de EEu** 

  

Todas Candida spp.  

(N= 42 cepas) 

 

0.13 ± 0.37 vs. 0.06 ± 0.08 

  

Candida albicans 

(N = 26 cepas) 

 

0.05 ± 0.05 vs. 0.04 ± 0.02 

 

Candida não-Candida 

albicans spp. 

(N= 16 cepas) 

 

0.24 ± 0.54 vs. 0.09 ± 0.12 

Figura 23 – Formação de biofilme dos isolados de Candida tropicalis inclusos no estudo após período de 

incubação em YNB por 66 h, a 37 C°, 75 rpm.  (A) Isolados com média e baixa produção de biofilme. (B) 

Isolados altamente produtores de biofilme. Cada barra representa a média ± DP da triplicata obtida para cada 

isolado. T = Desvio padrão. *p< 0,005 (teste t de Mann-Whitney comparando-se a formação de biofilme na 

ausência e na presença de 1000 µg/mL do extrato). 

 

Tabela 5 – Capacidade de formação de biofilme das espécies de Candida obtidas da 

cavidade oral de pacientes transplantados renais após período de incubação em YNB por 66 

h, a 37 C°, 75 rpm, na presença e ausência do extrato de Eugenia uniflora. 

  

*P<0.05, **EEu: Extrato de Eugenia uniflora (1000 µg/mL).
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6. DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho teve como principal objetivo avaliar a expressão os fatores de 

virulência, com ênfase na capacidade de aderência e formação de biofilme, em isolados 

clínicos obtidos da cavidade oral de pacientes transplantados renais, na presença e ausência do 

extrato de E. uniflora. Além disso, verificou-se a viabilidade e características fenotípicas 

dessas cepas pertencentes a um banco de micro-organismos, além da realização da 

caracterização molecular das espécies crípticas pertencentes ao complexo C. parapsilosis, 

assim como das espécies C.albicans e C. dubliniensis. 

Traçando o perfil microbiológico das cepas pertencentes a este trabalho obtivemos 

61,9% dos isolados pertencentes à espécie C. albicans, enquanto que 38,1% dos isolados 

corresponderam a espécies de CNCA, compreendendo: C. tropicalis, C. glabrata, C. 

dubliniensis, C. parapsilosis, C. orthopsilosis e C. metapsilosis. Várias espécies do gênero 

Candida foram previamente descritas como isoladas da cavidade oral de humanos, sendo C. 

albicans a principal espécie relacionada à infecção; embora C. tropicalis, C. dubliniensis, C. 

krusei, C. glabrata e espécies do complexo C. parapsilosis, além de outras, também estejam 

se tornando comuns em certas populações, como os pacientes receptores de transplante renal 

(JUNQUEIRA et al., 2011; MUZYKA; EPIFANIO, 2013; OLCZAK-KOWALCZYK et al., 

2010). 

Corroborando os nossos resultados,  Silva-Rocha et al. (2014) isolaram da cavidade oral 

de pacientes transplantados renais de duas regiões brasileiras cepas de C. albicans, C. 

dubliniensis, C. glabrata, C. tropicalis, C. metapsilosis e C. orthopsilosis, sendo C. albicans a 

espécie mais predominante, correspondendo a 86,4% dos isolados. Em estudo realizado com 

pacientes infectados pelo HIV e indivíduos controles, Maurya et al. (2013) isolaram da 

cavidade oral dos mesmos, cepas de C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei e C. 

kefyr, onde somente nos pacientes infectados pelo HIV foram isoladas as espécies de CNCA.  
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O extrato de E. uniflora [acetona: água (7:3, v/v)], conhecida popularmente como 

pitangueira, foi utilizado neste trabalho com a finalidade de se avaliar uma provável interação 

com as células de Candida spp. possivelmente interferindo na expressão dos fatores de 

virulência previamente descritos. 

Em estudo anterior, Ferreira et al. (2013) realizaram uma triagem de atividade 

antifúngica em plantas medicinais da região Nordeste do Brasil, incluindo 30 diferentes 

extratos vegetais e revelando o extrato de E. uniflora [acetona: água (7:3, v/v)], obtido das 

folhas, como o mais ativo. 

A adesão de espécies de Candida a superfícies mucosas do hospedeiro é considerada 

um fator predisponente importante tanto para a colonização quanto para a infecção 

(MONTEIRO et al., 2014). Em relação à capacidade de aderir às CEBHs os nossos resultados 

mostraram que os isolados de C. albicans cultivados na ausência do extrato de E. uniflora 

(grupo de controle) tiveram uma maior capacidade de adesão em relação às outras espécies 

estudadas, sendo seguidos por C. glabrata, C. metapsilosis,  C. tropicalis, C. dubliniensis, C. 

orthopsilosis e C. parapsilosis. Estes resultados concordam com outros estudos da literatura 

que relatam a maior capacidade de C. albicans em aderir às células CEBHs do que as outras 

espécies de Candida (COSTA et al., 2010; DALLE et al., 2010).  

Em um estudo sobre a capacidade de adesão de 112 isolados de Candida spp. oriundos 

da cavidade oral, sangue e catéter de pacientes hospitalizados infectados pelo HIV à CEBHs, 

Costa, et al. (2010), observaram que cepas de C. albicans isoladas da cavidade oral e de 

catéter também foram mais aderentes à CEBH que isolados de CNCA. Esta elevada 

capacidade  de adesão expressa por C. albicans pode estar diretamente relacionada com o fato 

de esta espécie ser a mais virulenta do  gênero Candida (MAVOR; THEWES; HUBE, 2005; 

SILVA et al., 2012). 
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Lima-Neto et al. (2011), realizaram um estudo com cepas de C. albicans e C. 

parapsilosis  oriundas de vários sítios corporais, dentre eles a cavidade oral, correlacionando a 

capacidade de adesão entre essas duas espécies à CEBHs. Os resultados obtidos por estes 

autores demonstraram, de maneira geral, uma maior capacidade de adesão dos isolados de C. 

albicans em relação aos de C. parapsilosis. 

A maior capacidade de adesão de C. albicans quando comparada às espécies de CNCA 

também foi verificada em estudo anterior por Chaves et al. (2013), onde isolados de Candida 

spp. oriundos da cavidade oral foram analisadas em relação a capacidade de adesão, 

observando-se que os isolados de CNCA foram estatisticamente menos aderentes do que os 

isolados de C. albicans.  

Além de uma variação inter-específica, também foi observado em nosso estudo uma 

variação intra-específica na capacidade dos isolados em aderir às CEBH. Costa et al. (2011), 

reportaram que essa variação na capacidade de adesão pode estar ligada a diferenças inerentes 

a cada isolado, fato que também pode ser visualizado em outros fatores de virulência.  

Panagoda, Ellepola e Samaranayake (2001) avaliando a capacidade de adesão in vitro 

de cepas de C. albicans e C. parapsilosis, observaram uma variação intra-específica 

significativa na adesão dos isolados de C. parapsilosis à CEBH, achado esse que não ocorreu 

entre os isolados de C. albicans.  Um fenômeno análogo foi observado por Samaranayake et 

al. (1995), onde uma variação intra-especifica significativa  na capacidade de adesão à CEBH 

de 20 isolados de C. krusei foi demonstrada.  

Segundo Karkowska-Kuleta, Rapala-Kozik e Kozik (2009), a aderência de células de 

C. albicans é mediada por proteínas e polissacarídeos encontrados na parede celular e é 

variável entre as cepas de Candida de uma mesma espécie. Além disso,  polimorfismos 

presentes na sequência de DNA da família de genes ALS (“agglutinin-like sequence”), 
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envolvida em aderência determinam enormes variações dentre as diferentes cepas da mesma 

espécie de Candida (HOYER et al., 2001, 2008). 

Estudos de investigação sobre a atividade antifúngica dos óleos essenciais obtidos a 

partir das folhas e frutos de E. uniflora (JOHANN et al., 2008; LAGO et al., 2011; LIMA et 

al., 2006), bem como do extrato bruto e frações da folha dessa planta tem sido realizados 

(RODRIGUES et al., 2013). No entanto, não há investigações na literatura que relatam uma 

diminuição da capacidade de adesão de Candida spp.  às CEBH devido a ação do extrato de 

E. uniflora. Os nossos resultados mostraram uma tendência de uma notável redução na adesão 

das espécies de Candida, quando cultivadas a uma concentração de 1000 µg/ml de extrato no 

meio líquido NGY, que, além de reforçar a inibição do crescimento, este produto natural pode 

interferir na adesão ao epitélio oral por Candida spp. 

Não existem muitos estudos na literatura que descrevam a avaliação da interferência 

na expressão dos fatores de virulência de Candida spp. causada por produtos naturais. Alguns 

estudos relatam inibição da formação de hifa em C. albicans na presença de produtos naturais 

(CHEVALIER; MEDIONI; PRÊCHEUR, 2012; TAWEECHAISUPAPONG et al., 2005). 

Estudo recente realizado por Silva-Rocha et al. (2015) investigou a ação do extrato 

bruto [acetona: água (7:3, v/v)], obtido das folhas de E. uniflora sobre dois fatores de 

virulência: morfogênese e secreção de enzimas hidrolíticas (fosfolipases e proteases) 

expressos por cepas de Candida albicans  originadas da cavidade oral de pacientes 

transplantados renais. Os mesmos verificaram que o extrato bruto de E. uniflora foi capaz de 

interferir na expressão destes fatores de virulência, inibindo a formação de hifas em todos os 

meios testados, bem como impedindo a produção de enzimas hidrolíticas.    

Alguns autores relatam efeitos anti-adesão de produtos naturais em espécies de 

Candida. Johann et al. (2008) avaliaram o papel dos extratos etanólicos e frações de Schinus 

terebinthifolius Raddi (Anacardiaceae), Piper regnellii CDC (Piperaceae), Rumex acetosa L. 
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(Polygonaceae) e Punica granatum L. (Punicaceae) na adesão de isolados de C. albicans a 

CEBHs. Os autores reportaram que as frações acetato de etila obtidas a partir de folhas de P. 

granatum e S. terebinthifolius, além do extrato bruto obtido a partir de folhas de P. regnellii 

foram capazes de inibir a adesão de isolados clínicos de C. albicans a células epiteliais bucais.  

Taweechaisupapong et al. (2005) demonstraram que o extrato etanólico obtido a partir 

das folhas de Strebulus asper interferiu na capacidade de C. albicans em aderir a CEBHs, a 

uma concentração de 1250 µg/ml. Lopes et al. (2013) demonstraram também que florotaninos 

da alga castanha Fucus spiralis inibiram a morfogênese de cepas C. albicans, levando à 

formação de pseudo-hifas com capacidade reduzida de aderir às células epiteliais. 

No presente estudo, ainda foi observado que células de Candida inativadas pelo calor 

mantiveram a sua capacidade de aderir a CEBHs. Por conseguinte, a redução na adesão  

observada nos isolados cultivados na presença do extrato não ocorreu devido à inviabilização 

das células de Candida causada por uma ação fungicida do referido produto natural, 

ressaltando uma provável possibilidade de que o extrato atue efetivamente interferindo nos 

componentes da estrutura celular fúngica quando cultivadas em caldo NGY, influenciando 

assim o processo de adesão de Candida spp. às CEBHs. De fato, outros autores relataram que 

processo de inativação pelo calor pode reduzir, mas não eliminar a capacidade das células de 

Candida spp. em aderir às células epiteliais (KIMURA; PEARSALL, 1978; POLACHECK et 

al., 1995).  

No que diz respeito à investigação da formação de biofilme, a literatura indica que os 

isolados de C. albicans, espécies do complexo C. parapsilosis, C. tropicalis, C. dubliniensis e 

C. glabrata são capazes de formar biofilmes; sendo que sua presença durante a infecção tem 

sido associada com taxas de mortalidade mais elevadas em comparação com os isolados 

incapazes de formar biofilmes (KATRAGKOU et al., 2011; SILVA et al., 2009). Estes 
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achados corroboram os nossos resultados, onde todos os isolados clínicos foram capazes de 

formar biofilme. 

Muitas investigações têm avaliado a capacidade de Candida spp. formarem biofilme 

em superfícies abióticas como: silicone, poliestireno, poliacrilamato, entre outros. Em 

trabalho realizado por Silva et al. (2009) mostrou-se que todas as espécies de Candida 

estudadas foram capazes de formar biofilmes sobre superfícies de poliestireno, embora em 

diferentes graus, dependendo da espécie e da cepa. Estes resultados estão de acordo com os de 

outros autores, que relataram que a formação biofilme por espécies de Candida ocorre em um 

número de superfícies abióticas, incluindo poliestireno (PARAHITIYAWA et al., 2006; 

SENEVIRATNE; JIN; SAMARANAYAKE, 2008), corroborando os achados do presente 

estudo. 

Uma variabilidade intra e inter-específica na formação de biofilme, também foi 

verificada em nosso estudo. Essa variação pode ser devido às características próprias de cada 

isolado analisado (COSTA et al., 2012). Em estudo realizado por Villar-Vidal et al. (2011), 

com isolados oriundos da cavidade oral e do sangue, todos os isolados de C. albicans e C. 

dubliniensis analisados foram capazes de formar biofilme em poliestireno. No entanto, de 

forma similar aos resultados encontrados em nosso estudo, foi verificada uma grande 

variabilidade na expressão deste fator de virulência em ambas as espécies. 

Tavanti et al. (2005) descreveram duas novas espécies pertencente ao complexo  C. 

parapsilosis, sendo elas: C. metapsilosis e C. orthopsilosis. Estudos têm indicado que essas 

duas espécies representam cerca de 1-10 % das infecções/colonizações atribuídas a C. 

parapsilosis pelos testes de identificação convencionais (BONFIETTI et al., 2012; ROMEO 

et al., 2012).  

Corroborando os resultados encontrados no presente trabalho, Lattif et al. (2010) 

analisando 10 cepas de cada uma das espécies do complexo C. parapsilosis, oriundas do 
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sangue e provenientes de várias partes do mundo, demonstraram que todas as cepas foram 

hábeis em formar biofilme e apresentaram variação intra-específica na atividade metabólica 

do biofilme formado.  Melo et al. (2011) analisando a formação de biofilme por sete cepas de 

C. parapsilosis, oito de C. orthopsilosis, e cinco de C. metapsilosis, também verificaram a 

formação de biofilme por todas as cepas do complexo C. parapsilosis.  

Em contrapartida,  Tosun et al. (2013) demonstraram em estudo que analisou 38 cepas 

de C. parapsilosis, 3 cepas de C. metapsilosis, e uma cepa C. orthopsilosis, isoladas do 

sangue, que todas os isolados de C. parapsilosis  foram capazes de formar biofilme, porém os 

isolados das duas duas espécies de Candida recentemente identificadas (C. orthopsilosis e C. 

metapsilosis) não apresentaram essa habilidade.   

Em contraste aos estudos que relatam uma maior capacidade de formação de biofilme 

por C. albicans, Mane, Kulkarni e Risbud (2013), verificaram uma maior capacidade de 

produção de biofilme entre os isolados de CNCA do que entre os isolados de C. albicans. 

Resultados semelhantes também foram encontrados por Sánchez-Vargas et al. (2013), onde os 

mesmos relataram que embora C. albicans tenha sido a espécie mais isolada entre as cepas da 

cavidade oral analisadas no estudo, uma maior produção de biofilme foi verificada entre os 

isolados de C. glabrata, seguida por C. tropicalis, C. albicans e C. krusei.  

Em nosso estudo obtivemos duas cepas de C. tropicalis altamente produtoras de 

biofilme. Esses achados estão de acordo com outros estudos, como o realizado por Silva et al. 

(2009), que caracterizando a formação de biofilme através da coloração por cristal violeta, de 

cepas de C. glabrata, C. parapsilosis e C. tropicalis, oriundas de vários sítios corporais entre 

eles o trato oral, obtiveram isolados de C. tropicalis com alta produção de biofilme com 

destaque para uma cepa de C. tropicalis considerada altamente produtora de biofime (DO 

570nm média 2,65 ; DP ± 0,13).  
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Outros estudos ainda têm relatado a alta produção de biofilme por isolados clínicos de 

C. tropicalis oriundos de vários sítios corporais. Bhatt et al. (2015), analisando 34 cepas de 

Candida spp. de hemocultura, observaram uma maior produção de biofilme pelos isolados de 

C. tropicalis e  C. parapsilosis, enquanto que os isolados de C. albicans e C. krusei 

produziram pouco biofilme. Negri et al. (2010), analisaram 7 cepas de C. tropicalis, isoladas 

da urina, do sangue e de catéter venoso central, e obtiveram isolados clínicos altamente 

produtores de biofilme em superfície de silicone.   

Não há relatos na literatura da ação do extrato de E. uniflora sobre biofilmes formados 

por Candida spp.. No entanto, Oliveira et al. (2008) demonstraram que o extrato 

hidroalcoólico das folhas, de frutas e infusos de E. uniflora tem atividade antibacteriana 

contra bactérias formadoras de biofilmes.  

Outros autores também relatam a redução na formação de biofilme por Candida spp. 

quando cultivadas na presença de produtos naturais. Taweechaisupapong et al. (2010),  

analisando a ação do óleo e do extrato etanólico a 95% dos rizomas de Boesenbergia 

pandurata e das folhas de Piper sarmentosum contra quatro patógenos orais, encontraram que 

o óleo de Boesenbergia pandurata possui uma potente ação anti-biofilme sobre biofilmes 

formados por C. albicans.  Mandal et al. (2011), demonstraram que um peptídeo isolado dos 

frutos de Trapa natans possui atividade sobre biofilme formado por C. tropicalis em 

poliestireno, afetando inclusive a expressão de genes como MDR1 e ERG11. 

Pires, Lucarini e Mendes-Giannini (2012), investigaram a ação do ácido usínico, um 

metabólito secundário dos líquens, sobre o biofilme formado por isolados do complexo C. 

parapsilosis e verificaram  uma redução de 80% na atividade metabólica das células sésseis. 

Vários estudos tem relatado o alto grau de resistência antifúngica encontrada nas 

células sésseis presentes nos biofilmes. Fanning e Mitchell (2012) relataram biofilmes de C. 

albicans e C. parapsilosis resistentes à fluconazol, anfotericina B, nistatina, voriconazol, entre 
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outros, bem como Mitchell et al. (2013) relataram biofilmes de C. glabrata, C. parapsilosis e 

C. tropicalis com níveis de resistência antifúngica comparados aos apresentados por C. 

albicans.  Esses achados reforçam a necessidade de busca por novas alternativas terapêuticas 

que atuem especificamente nas células de Candida spp. que compõem o biofilme.  

Quando o extrato de E. uniflora foi adicionado durante a formação de biofilme, houve 

uma redução desse fator de virulência em 16 cepas de Candida. Curiosamente, encontramos 

uma notável redução da formação de biofilme nas duas cepas de C. tropicalis, que foram 

altamente produtoras de biofilme, provando que o extrato vegetal pode de alguma forma 

interferir com este fator de virulência específico.  

Este achado é de grande importância, porque assim como a capacidade de adesão a 

formação de biofilme é um fator de virulência potente nas Candida spp., o qual confere 

resistência às terapias com antifúngicos, limitando a penetração das substâncias através da 

matriz extracelular (LAGO et al., 2011) e aumentando a expressão de genes relacionados à 

resistência , como CDR, e MDR (MANDAL et al., 2011).  

O presente estudo demostrou que o extrato de folhas de E. uniflora agiu de uma forma 

mais eficiente na redução da adesão às CEBHs quando comparada a formação de biofilme. 

Trata-se, portanto, de um achado interessante, porque muitos autores detectaram que vários 

genes (principalmente aqueles pertencente à família ALS) e fatores de transcrição são 

necessários para a expressão de ambos os fatores de virulência com vias de sinalização em 

comum (DE GROOT et al., 2013; LI et al., 2007; NAGLIK et al., 2011; SAMARANAYAKE 

et al., 2013; WÄCHTLER et al., 2011).  

Outra possível explicação é que alguns isolados foram produtores muito baixos de 

biofilme. De fato, algumas leituras podem realmente refletir problemas relacionados com o 

limite de detecção da técnica.  Esta hipótese é reforçada devido ao fato de os isolados de C. 
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tropicalis (cepas 77 e 30LA) altamente produtores de biofilme  apresentarem uma formação 

de biofilme extremamente reduzida na presença do extrato de E. uniflora. 

O extrato de E. uniflora utilizado em nosso estudo mostrou em sua caracterização 

química consideráveis quantidades de compostos fenólicos, como taninos hidrolisáveis e 

flavonoides (dados não publicados). Similar aos azólicos, taninos derivados de vegetais 

possuem como alvo os lipídios de membrana das células hospedeiras (ISHIDA et al., 2006). 

Além disso, os compostos fenólicos prejudicam o crescimento e formação de biofilmes em C. 

albicans possivelmente por meio da supressão de genes responsáveis pela adesão e 

morfogênese (SHAHZAD et al., 2014). A presença de compostos fenólicos no extrato de E. 

uniflora pode ter levado a uma redução da capacidade de aderir à CEBHs e a formação de 

biofilme em algumas das cepas testadas. Desta forma, o referido extrato, além de diminuir o 

crescimento de Candida spp, também apresentou interferência com dois importantes fatores 

de virulência dos isolados testados: capacidade de adesão ao epitélio bucal e formação de 

biofilme em materiais plásticos.  
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7. CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos neste trabalho permitem as seguintes conclusões: 

 

 Candida albicans foi a espécie mais prevalente entre os isolados de Candida spp. 

oriundos da cavidade oral de pacientes transplantados renais analisados neste trabalho. 

 Todos os isolados de Candida pertencentes a este estudo apresentaram-se viáveis após a 

reativação, bem como características sugestivas de cada espécie re-identificada.  

 Cepas identificadas presuntivamente como Candida dubliniensis foram confirmadas 

como pertencentes a esta espécie através da genotipagem ABC. 

 Cepas identificadas como pertencentes ao complexo Candida parapsilosis foram 

diferenciadas através da genotipagem por RAPD, identidicando-se cepas das três espécies 

que compõem o complexo Candida parapsilosis. 

 A viabilidade dos isolados de Candida spp. verificada após inativação pelo calor reforça 

a hipótese de que a ação do extrato de Eugenia uniflora diretamente sobre fatores de 

virulência analisados. 

 Os isolados de Candida albicans tiveram uma maior capacidade de aderência às CEBHs 

do que os isolados de Candida não-Candida albicans. 

 Todos os isolados de Candida spp. analisados foram capazes de formar biofilme em 

superfície de poliestireno. 

 Os isolados de Candida tropicalis apresentaram uma maior capacidade de formar 

biofilme quando comparado às demais espécies de Candida, com destaque para duas 

cepas altamente produtoras de biofilme;  

 O extrato de Eugenia uniflora interferiu na capacidade de adesão dos isolados de 

Candida spp., reduzindo a expressão in vitro deste fator de virulência. 
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 A capacidade de formar biofilme foi reduzida para algumas cepas quando na presença do 

extrato de Eugenia uniflora, dentre elas as duas cepas de Candida tropicalis altamente 

produtoras de biofilme. 

 O referido extrato vegetal poderá ser utilizado como modelo alternativo futuro em 

quadros de candidíase oral.    
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