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RESUMO 

Leveduras do gênero Candida são consideradas as principais causas de infecções fúngicas 

nosocomiais. Sua capacidade de formar biofilmes é um fator de virulência importante, 

estando relacionado com as taxas de mortalidade em pacientes com candidemia. Ao colonizar 

superfícies de cateteres e outros dispositivos médicos, os biofilmes podem causar infecções 

sistêmicas de difícil tratamento pelos antifúngicos convencionais. Portanto, existe uma grande 

necessidade da descoberta de novos agentes antifúngicos capazes de prevenir e erradicar 

biofilmes formados por espécies de Candida.  Óleos essenciais são excelentes fontes de 

compostos bioativos com potencial antifúngico, além de sua comprovada capacidade 

antibiofilme. Algumas espécies do gênero Vitex têm demonstrado atividade antifúngica contra 

Candida, contudo não existem relatos sobre a espécie Vitex gardneriana, encontrada no sertão 

do Nordeste brasileiro. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o 

potencial biotecnológico do óleo essencial de V. gardneriana quanto sua ação sobre em as 

formas planctônicas e biofilmes de espécies de Candida relacionadas a infecções. As 

leveduras foram submetidas a diferentes concentrações do óleo essencial (2,5% a 0,039%) e 

sua atividade antifúngica avaliada em relação ao crescimento planctônico, formação de 

biomassa e número de células viáveis dos biofilmes. Os resultados mostram que o óleo 

essencial foi capaz de reduzir significativamente o crescimento planctônico de C. albicans 

(71% a 9%) e de C. tropicalis (33% a 3%). Em relação aos biofilmes formados na presença do 

óleo essencial, todas as concentrações reduziram a biomassa de C. albicans, enquanto a 

biomassa de C. tropicalis foi inibida nas concentrações de 2,5% a 0,312%. O número de 

células viáveis de C. albicans não foi reduzido, porém todas as concentrações do óleo 

reduziram significativamente as unidades formadoras de colônia de C. tropicalis. Quanto aos 

biofilmes pré-formados, em C. albicans foi observada redução da biomassa na maioria das 

concentrações testadas, enquanto a biomassa de C. tropicalis foi reduzida nas concentrações 

2,5%, 1,25% e 0,625%. O óleo essencial reduziu o número de células viáveis dos biofilmes 

pré-formados de ambas as espécies em todas as concentrações testadas. Este é o primeiro 

relato da propriedade do óleo essencial de V. gardneriana de inibir as formas planctônicas e 

biofilmes de C. albicans e C. tropicalis. Deste modo, o estudo demonstrou que a ação do óleo 

afetou especialmente um dos principais fatores de virulência de Candida, podendo direcionar 

o desenvolvimento de novas drogas anti- Candida. 

Palavras-chave: Candida, biofilme, óleo essencial, Vitex, antifúngico. 
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ABSTRACT 

Candida species have been considered as important causes of nosocomial fungal infections. 

Their ability to form biofilms has been related to high mortality rates in patients with 

candidemia. Due to the capacity to colonize surfaces of catheters and other medical devices, 

Candida biofilms may play important roles in systemic infections, which are difficult to treat 

by conventional antifungal agents. Therefore, the discovery of new drugs useful in the 

prevention and eradication of Candida biofilms is of great interest. Essential oils are excellent 

sources of bioactive molecules with antifungal and antibiofilm potential. Some species of the 

genus Vitex have proven antifungal activity against Candida species. However, to this date, 

there are no reports on the antifungal activity exerted by Vitex gardneriana, which is found 

mainly in Brazil. This study aimed to evaluate the biotechnological potential of the essential 

oil from V. gardneriana in inhibiting Candida planktonic and biofilm forms. In order to 

assess the oil antifungal potential, Candida albicans and C. tropicalis planktonic cells and 

biofilms were treated with different oil concentrations and its action on cell growth, biomass 

formation and viability of biofilm-entrapped cells was determined. The essential oil was able 

in reducing significantly C. albicans (71% to 9%) and C. tropicalis (33% to 3%) planktonic 

growth. Regarding biofilm mass formed in the presence of the oil, all tested concentrations 

(2.5% to 0.039%) reduced C. albicans and C. tropicalis biomass. The same effect was not 

seen on the viability of C. albicans biofilm-entrapped cells, since no reduction was achieved. 

On the other hand, all tested concentrations reduced C. tropicalis viability. Concerning pre-

formed biofilms, C. albicans biomass was reduced in most of the concentrations evaluated, 

whereas C. tropicalis biomass was reduced at concentrations between 2.5% and 0.625%. For 

both species, the oil was able in reducing the number of viable cells of pre-formed biofilms in 

all tested concentrations. To the best of our knowledge, this is the first report describing the V. 

gardneriana essential oil ability in inhibiting C. albicans and C. tropicalis planktonic and 

biofilm forms. Thus, the study showed that the oil action affected a major virulence factor of 

Candida, which can direct the new anti-Candida drugs development. 

Key-words: Candida, biofilm, essential oil, Vitex, antifungal. 
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1. INTRODUÇÃO 

O gênero Candida possui centenas de espécies diferentes e sua maioria não 

representa risco à saúde humana. No entanto, infecções causadas por algumas linhagens de 

Candida podem ocorrer em nível superficial, afetando áreas mucosas, pele, cabelo e unhas, ou 

em nível sistêmico (SARDI et al., 2013a). Apesar da sua relação comensal com o corpo 

humano, é sabido que as espécies de Candida são as causas mais comuns de infecções 

fúngicas nosocomiais (SADATSAFAVI et al., 2016). Devido ao seu comportamento 

oportunista, estes agentes patogênicos estão envolvidos numa variedade de infecções, 

especialmente em pacientes com o sistema imunológico comprometido ou em condição de 

fragilidade, como num procedimento cirúrgico invasivo (BONNIN, 2012). Dentre as espécies 

apontadas como potencialmente prejudiciais para a saúde, Candida albicans e Candida 

tropicalis são recorrentes. Embora C. albicans represente ainda maior prevalência, C. 

tropicalis, é considerada a causa mais comum de candidemia entre as espécies de Candida 

não-albicans (BROWN et al, 2012; SARDI et al., 2013b). 

Um importante fator de virulência de Candida é a sua capacidade de formar 

biofilme, descrito como comunidades de micro-organismos associados à uma superfície, 

sendo rodeados por uma matriz extracelular polimérica. Este arranjo microbiano pode 

fornecer um ambiente de proteção que impede o acesso de células do sistema imunológico, 

bem como o desempenho de antibióticos comerciais (SARDI et al., 2014). A arquitetura dos 

biofilmes provavelmente oferece proteção celular de maneira multifatorial. De acordo com 

Williams et al. (2011), a matriz de polissacarídeo pode inibir a difusão de agentes 

antimicrobianos, enquanto que as taxas de crescimento celular podem ser geneticamente 

programadas para um fenótipo resistente. Além disso, transportadores de membrana das 

células poderiam assumir um mecanismo de bomba de efluxo para eliminar substâncias 

antifúngicas.  

Os biofilmes Candida podem colonizar superfícies de cateteres e outros 

dispositivos médicos, o que facilita o desenvolvimento da candidíase invasiva, oferecendo 

risco à vida do paciente. (RAJENDRAN et al., 2016). Os tratamentos com antifúngicos 

convencionais não tem obtido sucesso esperado quando estabelecida a infecção sistêmica 

causada por biofilmes de Candida (AKBARI; KJELLERUP, 2015). Portanto, novas 

estratégias para prevenir e erradicar os biofilmes de Candida são necessárias. 

Extratos vegetais e óleos essenciais são excelentes candidatos como produtos 

naturais contra biofilmes de Candida. Tal atividade anti-Candida tem sido largamente 
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descrita na literatura científica (MARTINS et al, 2015a;. MARTINS et al, 2015b;. ORO et al, 

2015; CHINSEMBU, 2016). Os óleos essenciais são misturas complexas de compostos 

voláteis de baixo peso molecular, responsáveis por um amplo espectro de atividades 

antimicrobianas e outras propriedades medicinais (RAUT; KARUPPAYIL, 2014). 

O gênero Vitex pertence à família Verbenaceae, que é representado por arbustos 

arbóreos distribuídos mundialmente (RANI; SHARMA, 2013). Vitex gardneriana Schauer é 

um pequeno arbusto encontrado no Nordeste brasileiro. Popularmente conhecido como 

"Jaramataia", esta planta é usada tradicionalmente por suas propriedades anti-inflamatórias e 

analgésicas (SÁ-BARRETO et al., 2008). As atividades antifúngicas dos compostos bioativos 

obtidos a partir de espécies de Vitex têm sido demonstradas (SATHIAMOORTHY et al., 

2007; ŠVECOVÁ et al., 2013; ASDADI et al., 2015). Apesar dos relatos sobre o gênero 

Vitex, o potencial antifúngico da espécie Vitex gardneriana em inibir Candida nas formas 

planctônicas e biofilme se manteve inexplorado até este momento. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. O gênero Candida e sua importância médica 

O gênero Candida é composto por fungos leveduriformes cosmopolitas, capazes 

de viver em associação a vários seres vivos, como insetos e mamíferos. Estes micro-

organismos potencialmente patogênicos vivem numa relação de comensalismo na pele e 

mucosas do corpo humano. Ao menor sinal de alterações fisiológicas no organismo 

hospedeiro, como mudanças de pH, temperatura, deficiência de nutrientes e enfraquecimento 

do sistema imune, algumas espécies de Candida podem apresentar risco de infecções 

superficiais e sistêmicas (WEBSTER; WEBER, 2007; PEIXOTO et al., 2014).  

Segundo Peixoto et al. (2014), as manifestações clínicas da candidíase podem ser 

classificadas como cutâneas, mucocutâneas e sistêmicas. As infecções cutâneas são comuns 

em áreas com certa umidade, como nos espaços interdigitais, abaixo das unhas, nas regiões 

das mamas, axilas e virilhas. Já as candidíases mucocutâneas compreendem infecções na 

cavidade oral e demais áreas do trato gastrointestinal, além de regiões geniturinárias. A 

candidíase mais severa provoca infecção através do sistema sanguíneo, também denominada 

candidemia, podendo atingir diversos órgãos e levar o indivíduo à morte. 

De acordo com Martins et al. (2014), infecções causadas por Candida são 

oportunistas e se manifestam na presença de alguns fatores de predisposição: (a) 

imunossupressão, seja esta ocasionada por doenças que afetem o sistema imune (ex:. 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) ou por práticas que fragilizem o sistema 

imunológico, como quimioterapias, tratamentos pós-transplantes de órgãos e a permanência 

prolongada em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs); (b) uso recorrente e indiscriminado 

de antibióticos, os quais eliminam bactérias e demais micro-organismos benéficos que 

previnem o aumento no crescimento de Candida, além provocar a seleção de cepas 

patogênicas resistentes; (c) uso prolongado de drogas que favorecem o crescimento de C. 

albicans, como corticosteróides, contraceptivos orais e drogas anti-úlcera; (d) diminuição das 

secreções digestivas que atuam no controle do crescimento exacerbado de Candida no trato 

gastrointestinal; (e) injúrias hepáticas, causando mudanças nos mecanismos de desintoxicação 

e acúmulo de toxinas no organismo, o que pode estimular o crescimento de C. albicans; (f) 

desequilíbrio nutricional, pelo consumo exagerado de alimentos que propiciam crescimento 

das leveduras, ou pelo déficit de nutrientes essenciais que auxiliam no controle de micro-

organismos patogênicos; (g) alterações na flora intestinal, causadas como efeito colateral do 
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uso de medicamentos, aliado a uma nutrição imprópria, desequilíbrio hormonal 

(especialmente nas mulheres) e altos níveis de estresse.  

A maior parte dos estudos a cerca das doenças causadas por Candida tem como 

foco a espécie C. albicans, pela sua alta prevalência nos casos clínicos. Contudo outras 

espécies “não-albicans” são comumente isoladas de pacientes com candidíase, como C. 

tropicalis, C. glabrata, C. parapsilosis, C. dubliniensis e C. krusei (ARENDRUP, 2013). 

Dependendo da espécie, tais micro-organismos são encontrados na forma de pequenas e 

elípticas células, ou como leveduras mais alargadas de onde emergem hifas e/ou pseudohifas 

(Tabela 1). Esse dimorfismo apresentado por algumas espécies do gênero Candida, como C. 

albicans e C. tropicalis, pode ser um fator determinante no grau de patogenicidade e 

virulência (DIGNANI; SOLOMKIN; ANAISSIE, 2009; THOMPSON; CARLISLE; 

KADOSH, 2011). Contudo, vale salientar que a mudança morfogênica não é um pré-requisito 

para a virulência em espécies “não-albicans” como C. krusei, que mesmo não desenvolvendo 

hifas ou pseudohifas é capaz de causar candidíase invasiva em humanos (LIONAKIS; 

NETEA, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Infecções sistêmicas por Candida são causas significantes de morbidade e 

mortalidade em pacientes hospitalizados. A habilidade de responder rapidamente às mudanças 

ambientais, reconhecer e aderir-se ao tecido hospedeiro, secretar enzimas para o meio externo 

e formar biofilmes são fatores de virulência determinantes para estes patógenos (HAYNES, 

2001; KHAN et al., 2010). Em estudo realizado por Rajendran et al. (2016) foi relatado que, 

de 134 pacientes com candidemia acompanhados, 41% chegaram a óbito num intervalo de 30 

dias. Os autores consideraram a habilidade de Candida em formar biofilmes o fator de 

virulência mais associado ao índice de mortalidade encontrado. 

 

Tabela 1 – Morfologia de algumas espécies patogênicas de Candida 

Espécie Morfologia  
C. albicans........................... Levedura, pseudohifa e hifa 
C. tropicalis......................... Levedura, pseudohifa e hifa 
C. dubliniensis....................  Levedura, pseudohifa e hifa 
C. parapsilosis..................... Levedura, pseudohifa  
C. glabrata........................... Levedura, pseudohifa 
C. krusei.............................. Levedura 

Adaptado de Thompson, Carlisle e Kadosh (2011). 
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2.2. Biofilmes fúngicos: aspectos gerais 

Segundo Siqueira (2015), o termo “biofilmes” pode ser definido como 

comunidades microbianas formadas por micro-organismos aderidos firmemente a uma 

superfície, estando encapsulados numa matriz extracelular polimérica. Tais comunidades 

podem ser formadas por diferentes espécies microbianas, organizadas de acordo com a 

arquitetura do biofilme, levando em consideração a função de cada componente no ambiente 

que está sendo compartilhado. A matriz polimérica extracelular pode representar de 50-90% 

do total de matéria orgânica do biofilme, podendo ser composta de polissacarídeos (em sua 

maioria), proteínas, ácidos nucléicos, lipídios e demais substâncias. 

O modelo de formação do biofilme depende dos tipos de micro-organismos 

formadores, sejam estes bactérias, leveduras ou fungos filamentosos. Segundo Harding et al. 

(2009), biofilmes de leveduras são formados em cinco estágios: (1) firme adsorção de células 

numa superfície através de interações físico-químicas; (2) adesão, havendo agrupamento 

celular pela presença da matriz extracelular polimérica; (3) formação da camada basal de 

microcolônias, ocorrendo desenvolvimento de hifas e aumento na formação de matriz, 

levando ao estabelecimento de agregados em multicamadas; (4) maturação, quando há 

cobertura da superfície por numerosas microcolônias e presença de canais no biofilme; (5) 

dispersão, havendo liberação de células que poderão dar início a um novo ciclo de formação 

do biofilme (Figura 1). 

 

Figura 1 – Etapas de formação do biofilme de leveduras com base na descrição de Harding et 

al. (2009). 

  

Fonte: Elaborado pela autora.  
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De acordo com Fanning e Mitchell (2012), as células que compõem os biofilmes 

possuem características singulares que proporcionam a formação e a manutenção desta forma 

de crescimento microbiano, considerada a mais crítica para o desenvolvimento de infecções 

clínicas. Fatores genéticos são determinantes para a formação de biofilmes fúngicos e as 

células do biofilme apresentam fenótipos distintos das células livres. Ainda que algumas 

células do biofilme possam permanecer dormentes, outras continuam a expressar proteínas 

como um recurso para o próprio biofilme. Além disso, caso as células do biofilme estejam 

com acesso limitado a nutrientes, a expressão gênica pode ser direcionada para otimizar a 

reciclagem de constituintes celulares. Alguns fatores de transcrição podem desempenhar papel 

fundamental na regulação positiva ou negativa na formação de hifas e proteínas de superfície 

celular responsáveis pela aderência dos fungos. Muitos genes responsáveis pelo 

desenvolvimento de parede celular são induzidos no biofilme, podendo também contribuir 

para a formação de matriz extracelular. 

Biofilmes de Candida são comumente associados a infecções nosocomiais 

sistêmicas, principalmente pelo fato de se desenvolverem na superfície de aparatos médicos, 

como cateteres intravasculares. A infecção se inicia quando os patógenos presentes na pele do 

paciente se aderem ao interior do cateter no momento de sua inserção. Após o 

desenvolvimento do biofilme, os micro-organismos são dispersos na corrente sanguínea, 

causando quadro infeccioso. As estratégias de tratamento são limitadas por três principais 

fatores: pelo baixo nível de redução da infecção com uso de antimicrobianos comerciais; pela 

capacidade do biofilme em se reestruturar, mesmo após sofrer danos devido à ação dos 

antifúngicos; e ainda pela ocorrência de linhagens resistentes, que permanecem dispersas no 

hospedeiro (AKBARI; KJELLERUP, 2015). 

Ramage et  al. (2012) discutem quais mecanismos são responsáveis pela 

resistência dos biofilmes à ação dos antifúngicos. A matriz extracelular polimérica e seus 

constituintes são considerados um dos mais significantes e regulados fatores de resistência 

utilizados pelo biofilme, oferecendo proteção físico-química à ação de células do sistema 

imune e agentes antifúngicos. A presença de células “persistentes”, variantes dormentes e 

altamente tolerantes a antibióticos, também é um importante mecanismo de resistência em 

infecções crônicas. O aumento considerável de bombas de efluxo (transportadores de 

membrana) facilita a “expulsão” de antimicrobianos das células, desempenhando papel 

fundamental para a resistência do biofilme, especialmente em seus primeiros estágios de 

desenvolvimento.  
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A mudança na expressão dos principais alvos dos antifúngicos é outra alternativa 

para resistência do biofilme. Os azóis são drogas antifúngicas que tem como alvo a 

biossíntese de ergosterol. Neste sentido, algumas células de C. albicans possuem menor 

quantidade de ergosterol quando em biofilme maduro. A densidade celular presente no 

biofilme é importante, tanto por contribuir com a robustez total do biofilme, quanto em 

relação à comunicação celular. A relação entre as células individuais mediadas pelo quorum 

sensing possibilita a coordenação célula-célula através da secreção de moléculas 

sinalizadoras. Esta via de comunicação é capaz de direcionar mudanças comportamentais nas 

células em favor da manutenção do biofilme. O estado fisiológico das células bem como suas 

vias metabólicas em resposta ao estresse (ex.: alterações de pH, temperatura, disponibilidade 

de oxigênio, nutrientes), são considerados fatores que provavelmente influenciam na 

formação e manutenção do biofilme, provocando resistência a antifúngicos. Considerando os 

mecanismos descritos anteriormente, percebe-se que a resistência dos biofilmes a 

antimicrobianos compreende uma série de eventos e vias metabólicas, que juntos regulam o 

desenvolvimento do biofilme e sua homeostase (Figura 2). 

Figura 2 – Esquema ilustrando a visão geral dos mecanismos de resistência dos biofilmes 

fúngicos. 

 

Fonte: Adaptado de Ramage et al. (2012). 

 

2.3. Formação de biofilme por Candida sp. 

O modelo de formação de biofilme por C. albicans é similar ao descrito por 

Harding et al. (2009). De acordo com Gulati e Nobile (2016), há quatro estágios principais 
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para formação de biofilme em C. albicans. Inicialmente, as células são aderidas a uma 

superfície sólida e o início da fase de aderência ocorre após 60-90 minutos, formando uma 

camada basal de leveduras. Na fase de iniciação, as células aderidas começam a se proliferar e 

há início da formação de hifas. A maturação do biofilme acontece em seguida, quando 

células, hifas e pseudohifas estão arranjadas numa complexa teia microbiana circundada por 

uma matriz extracelular. Neste estágio, o biofilme assume uma aparência mais espessa e 

possui robustez suficiente para proteger-se de injúrias químicas e físicas. Finalmente ocorre a 

fase de dispersão, quando as células se desprendem do biofilme, estando aptas a se fixar em 

outra superfície. A formação desses biofilmes tem implicações clínicas importantes, visto que 

podem se estabelecer em cateteres, próteses, implantes, válvulas cardíacas, dentre outros 

aparatos médicos, além de se desenvolver naturalmente em várias regiões do organismo 

hospedeiro (Figura 3). 

Figura 3 – Infecções comumente associadas a biofilmes de C. albicans. Infecções decorrentes 

do uso de aparatos médicos colonizados por biofilmes (azul) e infecções locais ou sistêmicas 

causadas por biofilmes (vermelho). 

 

Fonte: Adaptado de Gulati e Nobile (2016). 

 

Ainda que doenças causadas por C. albicans liderem as pesquisas e relatos 

clínicos, infecções hospitalares causadas por espécies “não-albicans” são cada vez mais 

recorrentes. A espécie C. tropicalis é considerada a primeira ou segunda espécie não-albicans 
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mais frequentemente isolada em pacientes que requerem tratamento com uso de cateteres e de 

antibióticos de largo espectro de ação (NEGRI et al., 2012). 

Os mecanismos de resistência dos biofilmes de Candida a drogas antifúngicas 

apresentados por Taff et al. (2013) corroboram com os fatores descritos anteriormente: 

presença de bombas de efluxo que expulsam os antimicrobianos das células; diferença na 

produção de esteróis que seriam alvo de antimicrobianos; densidade celular e quorum sensing, 

induzindo a modulação de expressão gênica a favor do biofilme; a presença de células 

persistentes, que se encontram nas camadas mais profundas do biofilme e exibem tolerância a 

várias drogas; a influência de resposta a estresse, que promovem a resistência; além do papel 

crucial desempenhado pela matriz extracelular. 

De fato, a matriz extracelular das espécies de Candida apresenta particularidades 

quanto aos seus constituintes que podem influenciar na resistência a antifúngicos. Em estudo 

realizado por Zarnowski et al. (2014), foi constatado que o biofilme de C. albicans possui 

55% do seu conteúdo total formado de proteínas, revelando mais de 450 atividades distintas; 

25% de carboidratos, predominantemente α-1,6-mananas e β-1,6-glucanas; 15% de lipídeos, 

sendo a maioria glicerolipídeos neutros, glicerolipídeos polares e esfingolipídeos; e 5% de 

ácidos nucléicos com sequências não codificantes. Os autores afirmam que os múltiplos 

componentes da matriz são necessários para proteção do biofilme, formando uma rede que 

previne o acesso de antimicrobianos. A matriz extracelular de C. tropicalis também 

desempenhou papel fundamental na proteção contra anfotericina B. A presença do antifúngico 

no biofilme impulsionou uma expressiva produção de matriz, pelo aumento significante no 

conteúdo de carboidratos e proteínas (FERNANDES; SILVA; HENRIQUES, 2015). 

Devido à resistência multifatorial exercida pelos biofilmes de Candida contra 

antifúngicos convencionais, é importante que novos agentes antifúngicos sejam identificados 

e novas drogas desenvolvidas, não somente com o intuito de agir em nível celular, como 

também nos diversos fatores que proporcionam a sobrevivência e virulência do patógeno. 

Neste cenário, os recursos naturais vegetais, como extratos e óleos essenciais, são excelentes 

candidatos à bioprospecção de moléculas antifúngicas.  

2.4. Produtos naturais 

É sabido que a natureza provém diversas substâncias terapêuticas, as quais podem 

ser obtidas de micro-organismos, animais e plantas, presentes em diversos ecossistemas 

terrestres, aquáticos e aéreos (JABEEN et al., 2014). Segundo Cragg e Neuman (2013), desde 

os tempos antigos a humanidade faz uso de elementos da natureza para tratar doenças. Na 
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Mesopotâmia, mais de 1000 substâncias vegetais eram utilizadas por suas propriedades 

curativas. No Egito Antigo, centenas de drogas extraídas de plantas foram documentadas e 

empregadas para fins terapêuticos. Já na medicina chinesa há relatos que descrevem milhares 

de prescrições e substâncias medicinais. Na Índia, a medicina tradicional Ayurveda tem 

relatos de 1000 anos a.C. Muitos ensinamentos Greco-Romanos sobre farmacologia e ervas 

medicinais influenciaram outras civilizações, como a Arábica. No Brasil, a medicina 

tradicional indígena faz uso de plantas e demais recursos naturais para tratar, diagnosticar e 

prevenir enfermidades (FERREIRA, 2013). 

Os compostos bioativos produzidos na natureza podem ser classificados em dois 

grupos: metabólitos primários e metabólitos secundários. Os metabólitos primários 

constituem as classes de biomoléculas indispensáveis à vida: proteínas, carboidratos, ácidos 

nucléicos e lipídios. Já os metabólitos secundários conferem propriedades que contribuem 

para o desenvolvimento dos seres vivos e sua relação com outros organismos, como aromas, 

hormônios, pigmentos, resistência a doenças e comunicação inter e intracelular (BRAZ 

FILHO, 2010; JABEEN et al., 2014). Na Figura 4 estão esquematizadas algumas substâncias 

naturais produzidas no metabolismo primário e secundário de plantas. 

Figura 4– Substâncias naturais produzidas pelo metabolismo primário e secundário. 

 

Fonte: Adaptado de Braz Filho (2010). 
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De acordo com Atanasov et al., (2015), muitos medicamentos encontrados no 

mercado possuem princípios ativos originados de produtos naturais, tais como artemisinina, 

princípio ativo derivado de Artemisia annua L. usado no tratamento de malária; colchicina, 

isolada de Colchicum spp. e utilizada no tratamento de gota; canabidiol, que tem como fonte a 

Cannabis sativa L., é empregada no tratamento de dores neuropáticas crônicas; galantamina, 

extraída de Galanthus caucasicus (Baker) Grossh., sendo usada no tratamento de demência 

associada à doença Alzheimer; e o paclitaxel, oriundo de Taxus brevifolia Nutt. e utilizado no 

tratamento de câncer (quimioterapia).  Khumar et al. (2014) descrevem a glicirrizina, extraída 

das raízes de Glycyrrhiza glabra, como princípio ativo para formulação de antimicrobianos.  

Por suas impressionantes e diversas atividades biológicas, produtos naturais 

podem ser utilizados no desenvolvimento de novas drogas. Neste cenário, óleos essenciais 

extraídos de plantas podem ser importantes fontes de bioativos com propriedades 

farmacológicas. 

  

2.5. Óleos essenciais 

O termo “óleo essencial” advém da expressão “óleo quintessencial”. Segundo a 

linha de pensamento Aristoteliana, a quintessência seria o quinto elemento da matéria, 

representando seu espírito ou força vital. Assim, os processos de destilação e evaporação eram 

utilizados para extrair a “força vital” das plantas em forma de óleo quintessencial (SELL, 

2010).  

Na verdade, óleos essenciais são misturas altamente complexas de compostos 

químicos presentes em diversas espécies vegetais, dentre estes os metabólitos secundários. 

Estes óleos podem ser extraídos de diferentes regiões da planta: folhas, galhos, raízes, frutos, 

sementes, flores, dentre outros. Algumas estruturas vegetais são anatomicamente 

especializadas para acumular e secretar componentes dos óleos essenciais, como idioblastos 

secretores, ductos e tricomas glandulares. No organismo vegetal, os óleos essenciais 

desempenham diversas funções ecológicas, agindo como mensageiros internos, substância de 

defesa contra predadores e como atrativo de agentes polinizadores (FRANZ; NOVAK, 2010). 

Os constituintes dos óleos essenciais são compostos voláteis, como 

hidrocarbonetos, álcoois, ácidos, aldeídos, cetonas, lactonas, fenóis, óxidos e ésteres, os quais 

podem ser classificados em terpenos e fenilpropanóides (DJILANI; DICKO, 2012). Os 

terpenos são considerados os mais numerosos e estruturalmente diversos produtos naturais 

vegetais. Sua nomenclatura é baseada na quantidade de unidades de isoprenos (2-metil-1,3-
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butadieno) que apresentam (TONGNUANCHAN; BENJAKUL, 2014). A estrutura do 

isopreno está representada na Figura 5.  

 

Figura 5 – Representação da estrutura do isopreno (C5H8). 

 
Fonte: PubChem (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov) 

 

Uma unidade de isopreno é composta por cinco carbonos e compreende a classe 

mais básica de terpenos, os hemiterpenos. Quando duas unidades de isopreno estão ligadas, o 

composto é denominado monoterpeno, sendo também considerado como uma unidade de 

terpeno. Os sesquiterpenos possuem três unidades de isopreno. Demais denominações estão 

representadas na Tabela 2, de acordo com Zwenger e Basu (2008). 

 

Tabela 2 - Sistema de nomenclatura dos terpenos  

Nomenclatura Unidades de isoprenos 
Nº de átomos 
de carbono 

Isopreno 1 5 
Monoterpeno 2 10 
Sesquiterpeno 3 15 
Diterpeno 4 20 
Triterpeno 6 30 
Tetraterpeno 8 40 
Politerpeno > 8 >40 
Fonte: Elaborada de acordo com Zwenger e Basu (2008). 

 

Devido suas propriedades aromáticas e terapêuticas, os óleos essenciais 

constituem o maior grupo de “agro-produtos” da indústria, sendo utilizados na produção de 

alimentos e bebidas, perfumes, cosméticos e na área farmacêutica. Os países que lideram a 

produção de óleo essencial são Brasil, China, Estados Unidos, Indonésia, Índia e México, 

tendo como principais consumidores os Estados Unidos, Japão e países da Europa como 

Alemanha, Reino Unido e França (DJILANI; DICKO, 2012). 
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2.5.1. Potencial biotecnológico de óleos essenciais 

Os óleos essenciais apresentam um amplo espectro de propriedades medicinais. 

De acordo com Raut e Karuppayil (2014), diversos óleos essenciais podem apresentar 

atividade antibacteriana, antifúngica, antiviral e antiprotozoária, possuem propriedades 

capazes de prevenir o desenvolvimento de câncer e demais mutações genéticas, apresentam 

potencial antidiabético, podendo ainda exercer atividade anti-inflamatória.  

Em estudo realizado por Miladi et al. (2016), foi comprovada ação dos óleos 

essenciais de Satureja montana L. e Thymus vulgaris L. contra a formação de biofilme de 

diferentes linhagens Salmonella, um importante patógeno causador de infecções alimentares. 

Com o advento de novas biotécnicas para conservação de alimentos, os autores afirmam que 

os óleos essenciais testados podem ser aplicados na indústria como conservantes naturais.  

O óleo essencial de Daucus carota subsp. gummifer apresentou significante 

atividade contra fungos dermatófitos e Cryptococcus neoformans, além de demonstrar 

atividade anti-inflamatória e perfil toxicológico seguro para células de mamíferos 

(VALENTE et al., 2015). Assim, este óleo essencial foi considerado uma impressionante 

fonte de bioativos naturais, que podem ser usados no desenvolvimento de novas estratégias 

terapêuticas para o tratamento de dermatofitoses e/ou doenças inflamatórias. 

De acordo com Civitelli et al. (2014), o óleo essencial de Mentha suaveolens e seu 

princípio ativo (óxido de piperitenona) apresentaram atividade contra o vírus da herpes 

simples tipo 1 (HSV-1), especialmente após o vírus adentrar à célula. Os autores sugerem que 

o óleo essencial e seu princípio ativo podem ser considerados bons candidatos para o 

desenvolvimento de novas estratégias de tratamento contra HSV-1. 

O óleo essencial de Ferula communis, espécie encontrada no norte da Tunísia, 

possui atividade antileishmanial, ainda apresentando pouca citotoxicidade. Devido à 

importância médica da leishmaniose (especialmente em regiões Mediterrâneas, África, 

América Latina e Ásia) e de sua difícil prevenção e tratamento, o óleo essencial de Ferula 

communis configura-se como uma fonte promissora de bioativos a serem empregados como 

alternativa ao tratamento de leishmaniose (ESSID et al.,2015). 

De acordo com os relatos citados anteriormente, óleos essenciais são potenciais 

fontes naturais de moléculas bioativas, que podem servir como insumo biotecnológico para o 

desenvolvimento de drogas contra patógenos de importância médica. 
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2.5.2. Potencial antifúngico de óleos essenciais 

Vários trabalhos confirmam a atividade anti-Candida de óleos essenciais. Em 

trabalho realizado por Pozzatti et al. (2010), óleos essenciais de sete espécies vegetais foram 

capazes de inibir o crescimento de C. albicans e C. dubliniensis, além de interferirem na 

formação do tubo germinativo das leveduras. Já o estudo realizado por Agarwal, Lal e Pruthi 

(2010) demonstrou alta eficiência dos óleos essenciais de eucalipto e hortelã-pimenta no 

combate a C. albicans. O óleo essencial extraído das folhas de murta (Myrtus communis) foi 

capaz de inibir o crescimento de nove linhagens de C. albicans (MAHBOUBI; BIDGOLI, 

2010). Óleos essenciais de diferentes espécies vegetais de origem colombiana foram testados 

quanto sua atividade anti-Candida (TANGARIFE-CASTAÑO et al., 2011). Dentre as 74 

plantas testadas, Piper bredemeyeri Jacq e Lippia origanoides Kunth atingiram os menores 

valores de concentração mínima inibitória (CIM) para três linhagens de C. albicans. O 

trabalho realizado por Gavanji et al. (2015) provou a ação fungicida e fungistática do óleo 

essencial de Zataria multiflora Boiss.  

Alguns óleos essenciais ainda são capazes de inibir a formação de biofilme de 

Candida e até causar danos no biofilme pré-formado (TAWEECHAISUPAPONG et al., 

2012; KHAN; AHMAD, 2012b; PALMEIRA-DE-OLIVEIRA et al., 2012). Tendo em vista o 

impressionante potencial anti-Candida e antibiofilme de óleos essenciais, Grumezescu (2013) 

propôs a utilização de nanotecnologia para desenvolver superfícies funcionalizadas com 

nanopartículas de óleos essenciais, com intuito de impedir a colonização microbiana e 

formação de biofilme em dispositivos médicos. 

A biodiversidade brasileira é vasta e compreende diversas espécies vegetais cujos 

óleos essenciais apresentam propriedades antimicrobianas. Duarte (2005) demonstrou 

atividade de óleos essenciais extraídos de 13 espécies brasileiras contra C. albicans, sendo 

estas: Aloysia triphylla, Anthemis nobilis, Cymbopogon martini, Cymbopogon winterianus, 

Cyperus articulatus, Cyperus rotundus, Lippia alba, Mentha arvensis, Mikania glomerata, 

Mentha piperita, Mentha sp., Stachys byzantina, e Solidago chilensis. Contudo, algumas 

espécies vegetais, especialmente do bioma Caatinga, ainda permanecem pouco estudadas 

quanto ao seu potencial biotecnológico. O gênero Vitex tem sido investigado quanto as suas 

propriedades terapêuticas, despertando interesse sobre a capacidade antifúngica e 

antibiofilme. 
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2.6. O gênero Vitex e suas atividades biológicas 

Conforme descrito por Rani e Sharma (2013), o gênero Vitex compreende o maior 

gênero da família Verbenaceae, com mais de 250 espécies arbóreas distribuídas ao redor do 

mundo, ainda que as espécies medicinais descritas sejam originárias predominantemente de 

países da Europa e Ásia. A espécie V. agnus-castus L. está associada ao tratamento de 

desordens menstruais, insuficiência de corpo lúteo, hiperprolactinemia, infertilidade, 

menopausa, condições inflamatórias e demais condições relacionadas ao organismo feminino. 

Já a espécie V. negundo (Linn.) é utilizada como tônico, vermífugo e no controle de febre. Os 

frutos de V. rotundifolia têm sido usados para dores de cabeça, bronquite, asma, infecções 

gastrointestinais, dentre outras doenças. Além do tratamento de reumatismo e dores de 

cabeça, a espécie V. trifolia ainda é usada como agente anti-tripanossomal e anti-câncer. 

Várias outras espécies foram testadas quanto as suas propriedades farmacológicas, como V. 

gardneriana, V. ferrugenia, V. cannabifolia, V. doniana, V. polygama, V. leucoxylon, V. 

pinnata, V. scabra, V. mollis, V. altissima, V. glabrata, V. megapotamica e V. quinata. 

Algumas espécies de Vitex também foram apontadas como fonte de antifúngicos 

naturais. A espécie V. negundo inibiu o crescimento dos fungos Trichophyton mentagrophytes 

e Cryptococcus neoformans, além de apresentar discreta ação antifúngica contra Candida 

(SATHIAMOORTHY et al., 2007). O extrato de V. agnus-castus L. demonstrou atividade 

antifúngica contra Pythium ultimum (ŠVECOVÁ et al., 2013), enquanto seu óleo essencial 

apresentou inibição de espécies de Candida (ASDADI et al., 2015; KATIRAEE et al., 2015). 

 

2.6.1. Vitex gardneriana  

Segundo Sá-Barreto (2004), V. gardneriana Schauer, popularmente conhecida 

como “jaramataia”, é uma das únicas espécies de Vitex do sertão Nordestino, podendo ser 

encontrada nos leitos de rios situados nos estados da Paraíba, Recife e Ceará. Seu hábito de 

crescimento é arbusto, alcançando 6 a 7 metros de altura. Possui folhas simples e 

inflorescências de cor roxa claro. Seu fruto é tipo drupa carnosa, de formato ovóide e 

coloração verde oliva (Figura 4). 

Poucos relatos mostram suas atividades biológicas. Foi demonstrado que os 

extratos de folhas e cascas de caule de V. gardneriana apresentam atividade moluscicida em 

embriões de Biomphalaria glabrata (SÁ-BARRETO et al., 2007). Em trabalho realizado por 

Monteiro et al. (2015) foi relatada atividade larvicida do extrato etanólico de V. gardneriana 
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sobre as larvas de Aedes aegypti. Já seu extrato metanólico não demonstrou atividade 

antifúngica contra C. albicans (SÁ-BARRETO et al., 2008). 

 

Figura 6 – Exemplar de V. gardneriana. Detalhe para inflorescência e fruto. 

 

 Fonte: Vale (2015).  

 

O potencial antimicrobiano que apresentam algumas espécies de Vitex e a 

inexistência de dados na literatura que comprovem a atividade antimicrobiana de V. 

gardneriana Schauer foram motivações para a extração e análise do óleo essencial desta 

espécie por Vale (2015). Como resultados, foram identificados 12 (doze) compostos, em sua 

maioria sesquiterpenos. Os componentes majoritários foram: Cis-Calameneno (28,15%), 

Isoledeno (13,07%), α-copaeno (9,28%) e E-Cariofileno (6,45%). No mesmo estudo, foi 

comprovada atividade antibacteriana nas formas planctônicas e em biofilme, além apresentar 

atividade antioxidante. 

Ainda que a ação antibacteriana do óleo essencial de V. gardneriana Schauer 

tenha sido comprovada, até então não há relatos que demonstrem sua atividade contra fungos 

de importância médica, como C. albicans e C. tropicalis. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral: 

Avaliar o potencial biotecnológico do óleo essencial de Vitex gardneriana na 

prevenção e controle de biofilmes de espécies de Candida de importância clínica. 

3.2. Objetivos específicos: 

 Avaliar a capacidade do óleo essencial de V. gardneriana em inibir ou 

interferir no crescimento planctônico de Candida albicans e Candida tropicalis; 

 Verificar a ação do óleo essencial de V. gardneriana na formação de biomassa 

dos biofilmes de C. albicans e C. tropicalis; 

 Avaliar a interferência do óleo essencial de V. gardneriana sob o número de 

células viáveis dos biofilmes formados por C. albicans e C. tropicalis; 

 Verificar a ação do óleo essencial de V. gardneriana sob a biomassa dos 

biofilmes pré-formados de C. albicans e C. tropicalis; 

 Avaliar a atividade óleo essencial de V. gardneriana sob o número de células 

viáveis presentes nos biofilmes pré-formados de C. albicans e C. tropicalis.  

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Obtenção e análise do óleo essencial  

A extração e análise dos óleos essenciais do material biológico da espécie V. 

gardneriana foram realizadas como descritas por Vale (2015). Folhas de V. gardneriana 

foram adicionadas a 2 litros de água e foram fervidas durante 2 horas. Em seguida, a mistura 

de água/óleo resultante foi separada pelo método de partição usando éter etílico. A fase 

orgânica foi seca com sulfato de sódio anidro (Na2SO4). O conteúdo final foi concentrado sob 

baixa pressão e o óleo essencial foi obtido. 

4.2. Micro-organismos e condições de cultivo 

Os micro-organismos utilizados neste trabalho foram C. albicans ATCC5314 e C. 

tropicalis ATCC750. O cultivo seguiu a metodologia descrita por Vasconcelos et al. (2014). 

As leveduras foram cultivadas em Sabouraud Dextrose Agar (SDA) (Himedia, Índia) e 

incubadas a 37°C por 24 horas. Após crescimento, colônias isoladas foram inoculadas em 10 
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mL de Sabouraud Dextrose Broth (SDB) (Himedia, Índia) e incubadas a 37°C por 18 horas 

em agitador horizontal. As células crescidas em meio líquido foram levadas à centrifugação 

por 10 minutos a 4°C, numa rotação de 8000 x g. O sobrenadante foi retirado, seguido da 

adição de 20 mL de SDB. A concentração do inoculo final foi então ajustada 2x106 

células.mL-1 utilizando câmara de Neubauer. 

4.3. Atividade do óleo essencial sob o crescimento planctônico 

A avaliação da interferência sob o crescimento planctônico das leveduras foi 

realizada de acordo com o teste de microdiluição, em placas estéreis de 96 poços de 

poliestireno com fundo chato (VASCONCELOS et al., 2014, com algumas modificações). 

Em placa, o óleo essencial foi diluído em SDB com 10% de Tween 20 (v/v), para 

concentrações que variam entre 0,039% e 2,5%. Foram adicionados 100 µL de SDB em cada 

poço contendo as diferentes concentrações do óleo. Em seguida foram adicionados 100 mL de 

leveduras (ajustadas previamente a 2 x 106 células.mL-1), obtendo um volume final de 200 µL 

com 106 células.mL-1. Nos poços correspondentes ao controle negativo, foram adicionados 

somente 100 µL meio de cultura e 100 µL leveduras, na ausência de óleo. As placas foram 

incubadas a 37°C por 24 horas, sob agitação constante. Por fim a densidade ótica de cada 

poço foi mensurada a 620 nm utilizando leitor automático de microplacas (SpectaMax I3, 

Áustria). 

4.4. Ação do óleo sob a formação dos biofilmes 

Para este ensaio, as microplacas foram preparadas de forma semelhante à 

descrição anterior para avaliação do crescimento planctônico, utilizando as mesmas 

concentrações do óleo essencial e de leveduras. Para verificar o desenvolvimento do biofilme 

na presença do óleo essencial, as placas foram incubadas a 37°C por 24 horas, sob agitação 

constante. Para o controle negativo, os micro-organismos cresceram na ausência de óleo 

essencial. 

4.4.1. Quantificação de biomassa 

A quantificação da biomassa foi determinada pela metodologia de coloração com 

cristal violeta. Para fixar o biofilme, 200 μL de metanol (99%) (Labsynth, Brasil) foram 

adicionados em cada poço por 15 minutos. Posteriormente o metanol foi removido, seguido 

da adição de 200 μL de cristal violeta (CV) a 1% (Química Contemporânea, Brasil). Após 5 

minutos, o excesso do corante foi retirado e as placas lavadas com água esterilizada. Para 
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dissolver o cristal violeta, foram adicionados 200 μL de ácido acético (33%, v/v) (Vetec, 

Brasil). Por fim a densidade ótica foi mensurada a 595 nm, cujos valores foram proporcionais 

à quantidade de biomassa formada na presença do óleo (VASCONCELOS et al., 2014). 

4.4.2. Contagem do número de células viáveis 

Após as 24 horas de exposição dos biofilmes ao óleo essencial, o conteúdo dos 

poços foi retirado. Com o objetivo de remover as células fracamente aderidas, os biofilmes 

foram lavados por duas vezes com 200 µL de água destilada esterilizada em cada poço 

(VASCONCELOS et al., 2014). Após a lavagem, foram adicionados 200 µL de água 

destilada esterilizada em cada poço e as placas foram colocadas em banho ultrassônico 

(Cristófoli, China) por 90 segundos a 42 kHz.  A partir das suspensões obtidas, foram 

realizadas diluições seriadas decimais, as quais foram inoculadas em placas de Petri com 

SDA, incubadas a 37°C por 18 horas. Após crescimento, foi realizada a contagem do número 

de unidades formadoras de colônia referente a cada concentração do óleo essencial e os 

resultados expressos em termos de unidades formadoras de colônia por mL (UFC.mL-1) . 

4.5. Ação do óleo sobre biofilmes pré-formados 

No caso dos biofilmes pré-formados, as leveduras não foram expostas à ação do 

óleo nas primeiras 24 horas. Somente após o crescimento, o sobrenadante do biofilme pré-

formado foi retirado e 200 µL meio de cultura contendo as diferentes concentrações do óleo 

essencial foram adicionados, permanecendo por mais 24 horas. Para o controle negativo, os 

micro-organismos cresceram na ausência de óleo essencial. Os ensaios de contagem de 

número de células viáveis e quantificação de biomassa foram realizados como descrito 

anteriormente.  

4.6. Análise estatística 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa GraphPad 

PRISM®, versão 6.01. Para todos os dados obtidos, foi realizada comparação por análise de 

variância (ANOVA), com teste Bonferroni post-hoc, considerando significativo p < 0,05. 

 

5. RESULTADOS 

5.1. Efeito do óleo essencial no crescimento planctônico 

Ambas as espécies de Candida tiveram seu crescimento planctônico diminuído 

pelo óleo essencial de V. gardneriana (Figura 7). Apesar de não ter sido observado CIM 
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(concentração mínima inibitória), o óleo foi capaz de reduzir o crescimento fúngico em 

praticamente todas as concentrações testadas para ambas as espécies.  Em relação a C. 

albicans, houve 71% de inibição pela maior concentração de óleo (2,5%). Para a concentração 

seguinte (1,25%), o crescimento foi inibido em 44%. Com 0,625% de óleo essencial, houve 

22% de inibição no crescimento planctônico. A 0,312%, o óleo foi capaz de inibir 14%, 

enquanto que nas duas concentrações seguintes, a inibição foi de 11%. Na menor 

concentração (0,039%), o óleo demonstrou atividade antifúngica e inibição de 9% no 

crescimento de C. albicans. Para C. tropicalis, a ação do óleo não foi tão eficiente quanto para 

C. albicans, porém a atividade antifúngica foi observada. Houve diminuição de crescimento 

na maior concentração de óleo. Sucessivamente, houve inibição de 23%, 16%, 11%, 6% e 3% 

no crescimento fúngico. A concentração 0,039% de óleo essencial não inibiu o crescimento de 

C. tropicalis. 

Figura 7 – Porcentagem de inibição do crescimento planctônico na presença de diferentes 

concentrações do óleo essencial de V. gardneriana. Biofilmes de (a) Candida albicans 

ATCC5314 e (b) Candida tropicalis ATCC750. 

 

5.2. Efeito do óleo essencial na formação de biofilmes 

As figuras 8 e 9 representam os resultados da redução de biomassa e do número 

de células viáveis nos biofilmes formados na presença do óleo essencial de V. gardneriana. A 

formação de biomassa por C. albicans e C. tropicalis foi inibida após tratamento por 24 horas 

com o óleo essencial. Todas as concentrações foram capazes de reduzir de forma expressiva a 

biomassa de C. albicans quando comparado ao controle negativo. Contudo, a biomassa de C. 

tropicalis foi inibida significativamente nas concentrações de 2,5% a 0,312%. 

Em relação ao ensaio de enumeração de CFU, o número de células viáveis de C. 

albicans não foi reduzido pelo óleo essencial de V. gardneriana. Porém, todas as 

concentrações testadas reduziram as unidades formadoras de colônia dos biofilmes de C. 

tropicalis. 
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Figura 8 - Avaliação quantitativa da inibição na formação de biomassa. Biofilmes de (a) 

Candida albicans ATCC5314 e (b) Candida tropicalis ATCC750. *Significativamente 

diferente (p< 0,05) comparado com o grupo controle. 

 

Figura 9 - Avaliação quantitativa da inibição do número de células viáveis. Biofilmes de (a) 

Candida albicans ATCC5314 e (b) Candida tropicalis ATCC750. *Significativamente 

diferente (p< 0,05) comparado com o grupo controle. 

 

 

5.3. Efeito do óleo essencial sobre os biofilmes pré-formados 

Com relação aos resultados obtidos sobre a biomassa e o número de células 

viáveis em biofilmes pré-formados, em geral houve redução significante para ambas as 

espécies testadas na presença do óleo essencial (Figuras 10 e 11). A diminuição da biomassa 

em biofilmes pré-formados de C. albicans foi observada na maioria das concentrações 

testadas. Todavia, a biomassa do biofilme de C. tropicalis foi reduzida nas concentrações 

2,5%, 1,25% e 0,625% do óleo essencial. Interessantemente, o óleo essencial de V. 

gardneriana foi capaz de reduzir o número de células viáveis dos biofilmes pré-formados de 

C. albicans e C. tropicalis em todas as concentrações testadas. 
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Figura 10 - Avaliação quantitativa da biomassa em biofilmes pré-formados. Biofilmes de (a) 

Candida albicans ATCC5314 e (b) Candida tropicalis ATCC750. *Significativamente 

diferente (p< 0,05) comparado com o grupo controle. 

 

 

Figura 11 - Avaliação quantitativa do número de células viáveis nos biofilmes pré-formados. 

Biofilmes de (a) Candida albicans ATCC5314 e (b) Candida tropicalis ATCC750. 

*Significativamente diferente (p< 0,05) comparado com o grupo controle. 

 

 

6. DISCUSSÃO 

Infecções hospitalares são fatores de grande risco para os pacientes, especialmente 

se estes apresentam quadro de imunossupressão ou fragilidade. As espécies de Candida são as 

mais recorrentes dentre os fungos causadores de infecções nosocomiais. Devido à dificuldade 

de tratamento de candidemias por antifúngicos convencionais, a descoberta de novos 

bioativos com atividade antifúngica é importante para a prevenção e tratamento de doenças 

causadas por espécies de Candida (AKBARI; KJELLERUP, 2015). 

Os resultados apresentados neste trabalho revelam uma inédita atividade anti-

Candida pelo óleo essencial de Vitex gardneriana. Óleos essenciais de várias espécies 

vegetais têm demonstrado atividade anti-Candida, agindo não somente sobre o crescimento 
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celular, como também nos fatores de virulência (DUARTE et al., 2005; POZZATTI et al., 

2010; TANGARIFE-CASTAÑO et al., 2011; PALMEIRA-DE-OLIVEIRA et al., 2012; 

FEKRAZAD et al., 2015). Sookto et al. (2013) demonstraram a ação do óleo essencial de 

Salvia officinalis L. contra três linhagens de C. albicans, com concentração inibitória mínima 

(CIM) e concentração letal mínima (CLM) de 2,79 g/L. As linhagens ainda tiveram sua 

capacidade de adesão celular diminuída, característica a ser considerada no desenvolvimento 

de produtos tipo “cleanser”, que impeçam a aderência das leveduras em dentaduras, reduzindo 

o risco de estomatites em pacientes que usam próteses dentárias.  Khan et al. (2014) 

mostraram o potencial do óleo essencial de Ocimum sanctum em inibir fatores de virulência 

de C. albicans, inibindo a transição morfológica entre levedura e hifa, além de diminuir a 

secreção de proteinases e fosfolipases.  

Espécies de Vitex tem se mostrado como fonte de compostos bioativos. 

Sathiamoorthy et al. (2007) demonstraram atividade antifúngica de um glicosídeo flavonóide 

extraído de Vitex negundo (Linn.), capaz de inibir Trichophyton mentagrophytes e 

Cryptococcus neoformans com CIM de 6,25 µg/mL. No mesmo estudo, diferentes frações do 

extrato mostraram menos efetividade para C. albicans e C. parapsilosis, com valores de CIM 

entre 50µg/mL ≥ 500µg/mL. De acordo com Švecová et al. (2013), o extrato de V. agnus-

castus L. mostrou atividade contra Pythium ultimum, um patógeno do solo, a uma 

concentração de 0,2%.  

O óleo essencial de V. agnus-castus foi testado por Katiraee et al. (2015) 

demonstrou CIM igual a 6,3 µg/mL e concentração fungicida mínima (CFM) de 3,1 µg/mL 

para C. albicans, C. tropicals e C. parapsilosis. Em estudo realizado por Asdadi et al. (2015), 

o óleo essencial de V. agnus-castus afetou o crescimento de 30 isolados de Candida, com 

valores de CIM entre 0,13 µg/mL a 2,13 µg/mL. Os autores afirmam que, para os valores de 

CIM, as linhagens de C. albicans foram mais susceptíveis do que as linhagens não-albicans 

testadas. Esta afirmação corrobora com os resultados obtidos pelo presente trabalho, visto que 

para o crescimento planctônico, C. albicans se mostrou mais susceptível que C. tropicalis 

frente à ação do óleo essencial de V. gardneriana.   

Ainda que o gênero Vitex represente uma fonte promissora de substâncias 

antifúngicas, a espécie V. gardneriana permanece pouco explorada. Os dados obtidos no 

presente estudo mostram um potencial de redução do crescimento de Candida. Além disso, o 

óleo essencial foi capaz de inibir a formação de biofilme e causar danos ao biofilme pré-

formado de Candida. Este é o primeiro relato da capacidade de óleo essencial de V. 

gardneriana de inibir formas planctônicas e biofilmes de C. albicans e C. tropicalis. No 
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trabalho realizado por Sá-Barreto et al. (2008), o extrato metanólico das folhas e caules de V. 

gardneriana não foi capaz de suprimir o crescimento de C. albicans e tinha baixa atividade 

contra C. krusei.  

Segundo estudo realizado por Vale (2015), foram identificados 12 constituintes do 

óleo essencial de V.  gardneriana, em sua maioria sesquiterpenos (66,34%). Os componentes 

majoritários foram Cis-calameneno (28,15%), isoledeno (13,07%), α-copaeno (9,28%) e E-

cariofileno (6,45%). O óleo essencial das sementes de V. agnus-castus apresentou grande 

quantidade de sesquiterpenos e monoterpenos, mostrando atividade antifúngica contra C. 

albicans e outras sete espécies não-albicans, dentre estas C. tropicalis (ASDADI et al., 2015). 

Os autores conferem a atividade antifúngica do óleo essencial de V. agnus-castus à presença 

de 1,8-cineol,  α-pineno, β-carofileno e óxido de cariofileno, afirmando que estes 

componentes majoritários já tiveram sua atividade antifúngica comprovada na literatura. Teke 

et al. (2013) mostrou atividade anti-Candida do óleo essencial de Cupressus lusitanica Mill, o 

qual possui Cis-calamaleno como componente majoritário. O extrato de Mundulea sericea, 

constituído por 29% de isoledeno, demonstrou atividade contra C. albicans (MAZIMBA et 

al., 2012). O óleo essencial de Piper hispidum teve sua atividade antifúngica descrita e 

componentes voláteis identificados, tendo α-copaeno como um dos compostos majoritários 

(SILVA et al., 2014). Ainda que estes componentes tenham sido identificados em óleos 

essenciais com potencial antifúngico, não é possível predizer qual é o maior responsável para 

inibição fúngica exercida pelo óleo essencial de V. gardneriana ou assumir que alguns desses 

compostos agem de maneira sinérgica. O isolamento de cada componente se faz necessário 

para investigar sua efetividade.  

Alguns autores relatam a ação sobre os biofilmes exercida por óleos essenciais em 

concentrações menores que a CIM. Os resultados descritos por Taweechaisupapong et al. 

(2012) mostram atividade antibiofilme do óleo essencial de Cymbopogon citratus em 

concentrações sub-inibitórias, afetando a formação de biofilme de C. albicans e C. krusei. O 

trabalho realizado por Khan e Ahmad (2012b) descreve o mesmo fenômeno: biofilmes pré-

formados de C. albicans foram afetados pelos óleos essenciais de C. citratus e Syzygium 

aromaticum em concentrações sub-inibitórias. Os autores atribuem esta atividade antibiofilme 

à redução da aderência celular causada pelo óleo sobre o biofilme 

(TAWEECHAISUPAPONG et al., 2012), interferência na membrana das células sésseis e à 

habilidade dos componentes hidrofóbicos e voláteis em penetrar a matriz extracelular através 

dos polissacarídeos carregados que a compõe (KHAN; AHMAD, 2012b). Esses achados 

podem sugerir diferentes alvos da ação antifúngica dos óleos essenciais, considerando que a 
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integridade da membrana, capacidade de aderência celular e a proteção oferecida pelos 

polissacarídeos da matriz extracelular são fatores importantes para a sobrevivência das 

leveduras e consequente manutenção do biofilme. 

Ainda que o óleo essencial de V. gardneriana não tenha apresentado CIM para C. 

albicans e C. tropicalis, nossos dados mostram sua atividade antibiofilme. Resultados 

similares foram descritos por Xie et al. (2015), quando testaram nove sesquiterpenos de 

Carpesium macrocephalum e nenhum mostrou atividade antifúngica contra o crescimento 

planctônico de C. albicans, enquanto três compostos inibiram a formação de biofilme e outros 

quatro conseguiram impedir a transição morfogenética entre levedura e hifa. De acordo com 

Gauwerky, Borelli e Korting (2009), é importante considerar fatores de virulência como alvos 

para o desenvolvimento de novos agentes antifúngicos. Na busca de agentes anti-Candida 

ideais, Wong, Samaranayake e Seneviratne (2014) apontam a formação de biofilme e o 

dimorfismo levedura/hifa como um novo paradigma para o descobrimento de novas drogas. 

Pierce e Lopez-Ribot (2013) ainda afirmam que focar em mecanismos como a formação de 

biofilmes é uma alternativa atrativa para o desenvolvimento de antimicóticos, tanto para o 

tratamento preventivo (formação do biofilme) quanto terapêutico (biofilmes pré-formados) de 

doenças causadas por Candida. 

 De acordo com Rajput e Karuppayil (2013), a capacidade de afetar fatores de 

virulência de Candida demonstrado por alguns bioativos vegetais pode ser uma característica 

promissora, considerando que este efeito pode prevenir o surgimento de linhagens de Candida 

resistentes, uma vez que não eliminam os patógenos diretamente, como ocorre com os 

antifúngicos convencionais.  

Além disso, o potencial antibiofilme demonstrado pelo óleo de V. gardeneriana 

pode futuramente ser considerado numa associação com substâncias fungicidas contra 

biofilmes de Candida. De fato, um efeito sinérgico foi obtido por Mahboubi e Bidgoli (2010) 

ao utilizarem uma combinação de anfotericina B e o óleo essencial de Myrtus communis sobre 

isolados clínicos de C. albicans. O efeito sinérgico dos fitocompostos eugenol e cinamaldeído 

com o antifúngico fluconazol também foi observado, apresentando atividade contra biofilmes 

pré-formados de isolados e clínicos e linhagens referência de C. albicans (KHAN e ARMAD, 

2012a). Esses estudos confirmam a possibilidade de utilizar produtos naturais e agentes 

antifúngicos para combater patógenos de importância clínica em nível celular e em biofilme. 

Neste contexto, o presente trabalho pode direcionar o desenvolvimento de novas drogas e 

terapias anti-Candida, devido à atividade antibiofilme do óleo essencial de V. gardneriana.  
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7. CONCLUSÃO 

 O óleo essencial de V. gardneriana, um arbusto encontrado no Nordeste brasileiro, 

teve sua atividade anti-Candida avaliada pela primeira vez. O óleo essencial de V. 

gardneriana foi considerado um promissor agente antifúngico devido sua habilidade de afetar 

o crescimento planctônico e os biofilmes de C. albicans e C. tropicalis. Os resultados indicam 

que o óleo essencial em estudo pode ser usado para prevenção da formação de biofilme e para 

desestabilizar biofilmes pré-formados de duas espécies de Candida, as quais estão 

etiologicamente relacionadas a infecções. Contudo, novos estudos devem ser realizados para 

elucidar o mecanismo de ação do óleo essencial e identificar os possíveis compostos 

responsáveis pela sua ação, assegurando o potencial biotecnológico do óleo de V. gardneriana 

contra infecções causadas por Candida. 
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