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1. Resumo  

Nas últimas décadas atenção especial vem sendo dada às infecções fúngicas           

devido ao aumento do número de pacientes imunocomprometidos, bem como, pelo           

surgimento de cepas resistentes aos antifúngicos disponíveis no mercado. No          

entanto, o arsenal terapêutico antifúngico disponível ainda é limitado e o           

desenvolvimento de novas drogas não vem acompanhando o aumento exponencial          

dos casos de infecções fúngicas - especialmente as infecções fúngicas invasivas           

(IFIs), situações que tem estimulado a procura de opções terapêuticas aos           

antifúngicos utilizados na terapêutica. Tendo em vista estes fatos, e considerando o            

uso tradicional de preparações vegetais contendo compostos polifenólicos como         

taninos como componente principal no tratamento de doenças infecciosas em seres           

humanos, o presente projeto propôs-se a estudar a atividade antifúngica in vitro do             

ácido elágico, composto polifenólico presente em diferentes espécies vegetais,         

através do método de microdiluição em culturas de Candida albicans. Os resultados            

obtidos demonstraram atividade antifúngica do ácido elágico, apresentando valores         

de Concentração Inibitória Mínima (CIM) de 5mg/mL. Os resultados obtidos no           

presente estudo demonstraram o potencial antifúngico do ácido elágico em culturas           

de C. albicans. 

Palavras chaves: metabólitos secundários; taninos; antifúngico, Candida albicans,        

ácido elágico.  

 

  



2. Introdução 

A Candida  é um gênero de fungos patogênicos que podem causar doenças         

infecciosas, como por exemplo, a candidíase. A Candidíase é um dos tipos de            

infecção fúngica (popularmente conhecida como micose) causada pelas espécies da          

mesma. A sua forma mais comum é a infecção vaginal, chamada monilíase vaginal             

ou vulvovaginite por cândida (BRASIL, 2008).  

As infecções por este fungo, porém, não se restringem à região genital            

feminina, podendo também haver acometimento de outras áreas, tais como pele e            

vísceras. A candidíase expressa uma variedade de relações ocorridas entre          

hospedeiro e microbiota do indivíduo comprometido, indo do comensalismo à          

doença sistêmica fatal. A quantidade de apresentações da doença leva à           

necessidade de utilização de diferentes métodos diagnósticos e esquemas         

terapêuticos. O tratamento de infecções fúngicas inclui agentes tópicos e sistêmicos,           

sendo os mesmo utilizados de forma profilática (em imunodeprimidos) e de forma            

terapêutica (pacientes sadios - candidíase disseminada ou candidíase invasiva). Em          

infecções localizadas, os agentes tópicos são preferidos. Um exemplo disso é a            

candidíase oral, especialmente nas formas pseudomembranosa e eritematosa, com         

tratamento feito através de antissépticos bucais, como a nistatina. Em infecções           

generalizadas e mais graves, usam-se agentes sistêmicos (como o fluconazol, que           

trataremos mais à frente). O uso clínico de drogas como antibióticos de largo             

espectro também contribui para o aumento do risco das formas graves das infecções             

fúngicas, atualmente classificadas como Infecções Fúngicas Invasivas (IFIs) (KHAN         

et al., 2010). 

Infecções fúngicas invasivas são importantes causas de enfermidade e         

mortalidade em todo o mundo, particularmente em pacientes imunodeprimidos e          

entre as espécies de fungos com manifestações clínicas, o gênero Candida é o           

principal responsável por infecções associadas a fungemias hospitalares,        

principalmente em setores críticos, como as unidades de terapia intensiva (UTI’s). A            

identificação das características deste fungo é fundamental para localizar a fonte das            

infecções e monitorar o tratamento clínico. Este patógeno associa-se a internação           

prolongada, alta taxa de mortalidade (10% a 49%) e elevado custo hospitalar            

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fungo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candidiase


(MÍMICA et al, 2009). Em casos de infecção grave e sistêmica, a melhora ou até a                

sobrevivência do paciente depende da rápida identificação do patógeno e,          

consequentemente, da introdução precoce da terapia antifúngica. 

O aumento observado na incidência de IFIs vem acompanhado pelo          

surgimento de cepas resistentes aos antifúngicos disponíveis no mercado,         

resultando em falha terapêutica, fatos que tem estimulado a procura de opções            

terapêuticas aos antifúngicos utilizados na clínica médica. Quando comparados aos          

antibióticos antibacterianos, existe um número limitado de classes de drogas          

disponíveis contra infecções fúngicas (RAMANA et al., 2013). 

Dentre as substâncias de origem vegetal com potencial antifúngico estão os           

taninos, que tem demonstrado, através da obtenção de extratos e frações           

semi-purificadas de plantas ricas em ácido elágico (figura 1), como a Lafoensia            

pacari, resultados que apresentaram atividade antifúngica in vitro frente a Candida           

spp e Saccharomyces cerevisiae, com valores de MIC (concentração inibitória          

mínima) entre 250-1000 μg/mL. Isso indica que o ácido elágico pode ser o principal              

composto antifúngico de Lafoensia pacari, sugerindo que o modo de ação          

antifúngico desses extratos, o ácido elágico, poderia estar associado à inibição da            

parede celular fúngica. (SILVA-JÚNIOR et al.,2010).  

O ácido elágico é um composto polifenólico e está presente em diferentes            

espécies vegetais, tais como Punica granatum (“romã”) e Terminalia catappa          

(“chapéu-de-sol”) (PUBCHEM, 2017).  

 

Figura 1. Estrutura química do ácido elágico. 

Fonte: PUBCHEM, 2017. 



O ácido elágico adquirido comercialmente também apresentou atividade        

antifúngica frente diferentes espécies de Candida spp, obtendo-se valores de MIC           

entre 12,5-100 μg/mL para C. albicans e C. tropicalis (LI et al., 2015). Neste mesmo               

estudo, o potencial antifúngico do ácido elágico também foi testado in vitro e in vivo               

frente ao Trichophyton spp, obtendo-se valores de MIC 6,25-50 μg/mL. 

Neste contexto, o presente projeto propõe-se a estudar a atividade antifúngica           

do ácido elágico em culturas de Candida albicans. 

3. Objetivo 

Avaliar a susceptibilidade in vitro de culturas de Candida albicans ao ácido            

elágico em diferentes concentrações, através do método de microdiluição.  

4. Metodologia 

Para realização dos testes de susceptibilidade para a avaliação do efeito           

antifúngico do ácido elágico em culturas de C. albicans foi utilizado o método de              

microdiluição, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo documento CSLI          

M27 A-3 (2008) com modificações.  

5. Desenvolvimento  

5.1 Cultura de fungos  

Leveduras de C. albicans foram cultivados em meio líquido (caldo          

Sabouraud-dextrose) e suas culturas mantidas a 37º C em estufa. 

5.2 Preparo do inóculo  

Leveduras de Candida albicans foram cultivadas em caldo        

Sabouraud-dextrose em temperatura de 37ºC, com ao menos três repiques          

sucessivos de 24 horas previamente ao experimento. Para a realização dos ensaios            

de susceptibilidade in vitro ácido elágico, no dia do experimento as leveduras foram             

contadas e a suspensão do inóculo foi ajustada para 2,5 x 103 céls/mL em caldo               

Sabouraud-dextrose. 



5.3 Testes de susceptibilidade in vitro de leveduras de Candida albicans.  

Para realização dos testes de susceptibilidade para a avaliação do efeito           

antifúngico do ácido elágico foi utilizado o método de microdiluição, de acordo com             

os parâmetros estabelecidos pelo documento CSLI M27 A-3 (2008) com          

modificações.  

O ácido elágico (Sigma-Aldrich), foi testado em concentrações que variam de           

1,25 a 10 mg/mL e as microplacas foram incubadas a 37º C por 24h. A menor                

concentração capaz de inibir o crescimento do microrganismo nos poços foi           

identificada como a Concentração Mínima Inibitória (CIM) da substância para este           

microorganismo.  

Para a obtenção da Concentração Fungicida Mínima (CFM), inóculos de 10uL           

de poços que não apresentaram crescimento aparente foram semeados em ágar           

Sabouraud-dextrose. As placas foram então incubadas a 37º C por 48-72h. CFM            

sendo definido como a menor concentração que permitiu o crescimento de 3 ou             

menos colônias (RODRIGUES et al. 2014).  

Os experimentos foram realizados em triplicata e repetidos 5 vezes, sendo           

realizados controles com os diluentes dos inibidores (controle-inóculo) em suas          

concentrações finais. Adicionalmente, para cada ensaio, foram realizados controles         

com fluconazol (64 μg/mL). 

6. Resultados 

Os resultados demonstraram que existe potencial antifúngico (fungistático) in         

vitro do ácido elágico em leveduras de Candida albicans (figura 2), sendo definida             

como a Concentração Inibitória Mínima (CIM) 5mg/mL.  

Ao inocular as mesmas amostras em meio ágar Sabouraud-Dextrose, para          

análise de atividade fungicida, houve crescimento de colônias (>5 colônias) em           

todas as réplicas dos ensaios (figura 3), não sendo possível determinar a            

Concentração Fungicida Mínima (CFM) para Candida albicans. 



 

Figura 2. Resultado das análises da atividade antifúngica (fungistática) do          

ácido elágico. A seta vermelha indica a Concentração Inibitória Mínima (CIM).  

 

 

Figura 3. Resultado das análises da atividade antifúngica (fungicida) do ácido           

elágico. A, incubação prévia na concentração de 5 mg/mL de ácido elágico; B,             

incubação prévia na concentração de 2,5 mg/mL de ácido elágico; C, controle            

meio-inóculo.  



7. Considerações Finais 

Conforme proposto e pesquisado, o projeto visou a comprovação da eficácia           

no uso de taninos hidrolisáveis presentes na planta Terminalia catappa. E no caso             

deste projeto específico, visou-se a comprovação da eficácia do princípio ativo           

purificado - Ácido elágico - que está presente na mesma, obtendo-se a CIM de              

5mg/mL. 

Os resultados obtidos no presente estudo demonstraram o potencial         

antifúngico do ácido elágico em culturas de Candida albicans. 

  



8. Fontes Consultadas 

OLIVEIRA, L M L. 2016 “Punica granatum: quantificação de polifenóis de extratos e             

potencial antifúngico contra Candida albicans”. Disponível em       

<https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/148644/oliveira_lml_dr_araca.p

df?sequence=3&isAllowed=y> 

SILVA JUNIOR, Iberê F. et al . Evaluation of the antifungal activity and mode of               

action of Lafoensia pacari A. St.-Hil., Lythraceae, stem-bark extracts, fractions and           

ellagic acid. Rev. bras. farmacogn., Curitiba ,  v. 20, n. 3, p. 422-428,  2010 .  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos          

Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos.        

Formulário terapêutico nacional 2008: Rename 2006. Brasília : Ministério da Saúde,           

2008.  

 

CSLI, CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE. Reference Method        

for Broth Dilution Antifungal Susceptibility Testing of Yeasts, approved standard,          

M27-A3, 3rd ed. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute, 2008. 

COCCARO, P. Avaliação das atividades antifúngica in vitro, fitoquímica e          

ecotoxicologica da fração acetato de etila obtida a partir das folhas de Terminalia             

catappa L. (Combretaceae). Dissertação de Mestrado (Pós-Graduação).       

Universidade Santa Cecília, Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Santos, São          

Paulo, 2014. 

JOHANN S, OLIVEIRA, V.L., PIZZOLATTI, M.G., SCHRIPSEMA, J., BRAZ-FILHO,         

R., BRANCO A., SMÂNIA, A. Antimicrobial activity of wax and hexane extracts from             

Citrus spp. Peels. Mem Inst Oswaldo Cruz; 102: 681-685, 2007.  

KHAN MSA, AHMAD I, AQIL F, OWAIS M, SHAHID M, MUSARRAT J. Virulence and              

Pathogenicity of Fungal Pathogens with Special Reference to Candida albicans. In           

Combating Fungal Infections, Ahmad et al. (eds.),DOI       

10.1007/978-3-642-12173-9_2, # Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010. 



LI ZJ, GUO X, DAWUTI G, AIBAI S. Antifungal Activity of Ellagic Acid In Vitro and In                 

Vivo. Phytother Res. ;29:1019-25, 2015.  

 

MIMICA, et al. . Diagnóstico de infecção por Candida: avaliação de testes de             

identificação de espécies e caracterização do perfil de suscetibilidade. J. Bras. Patol.            

Med. Lab. 45, 1, 2009.  

 

PUBCHEM, OPEN CHEMISTRY DATABASE. Ellagic acid. Disponível em        

< https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5281855#section=Top >. Acesso em     

22.04.2017. 

RAMANA, K V, SABITHA KANDI, VENKATA BHARATKUMAR P, CH V SHARADA,           

RATNA RAO, RATNA MANI, AND SANJEEV D RAO. Invasive Fungal Infections: A            

Comprehensive Review. American Journal of Infectious Diseases and Microbiology         

1, (4): 64-69, 2013.  

 

RODRIGUES AM, DE HOOG GS, DE CASSIA PIRES D, BRIHANTE RSN, DA            

COSTA SIDRIM JJ, GADELHA MF, COLOMBO AL, DE CAMARGO ZP. Genetic           

diversity and antifungal susceptibility profiles in causative agents of sporotrichosis.          

BMC Infect Dis 14:219, 2014.  

SILVA-JÚNIOR IF, RAIMONDI M, ZACCHINO S, CECHINEL- FILHOV, NOLDIN VF,          

RAO VS, LIMA JCS, MARTINS DOT. Evaluation of the antifungal activity and mode             

of action of Lafoensia pacari A. St.-Hil., Lythraceae, stem-bark extracts, fractions and            

ellagic acid. Brazilian Journal of Pharmacognosy 20: 422-428, 2010.  

 

SULEIMAN M.M., MCGAW L.J. , NAIDOO V., ELOFF, J.N. (2010). Detection of            

antimicrobial compounds by Bioautography of different extracts of leaves of selected           

South African tree species. Afr. J. Trad. CAM 7 (1): 64 - 78 

 


