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dos seus seguidores, sementes da ética e do amor pela vida.           
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 simples alegria de viver...” 
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RESUMO 
 
 
 
 
As leveduroses, em especial as candidoses, vêm assumindo papel de grande relevância na patologia 
humana. O trato genital feminino pode ser acometido por processos inflamatórios e infecciosos, os 
quais são diagnosticados pela análise da secreção vaginal.  Diversas espécies de leveduras têm sido 
isoladas da vulva e da vagina, em casos normais e de vulvovaginite. Com o objetivo de 
caracterizar fisiologicamente, realizar a morfotipagem e analisar o perfil enzimático desses 
fungos e avaliar atividade antifúngica de própolis brasileiras (verde e vermelha), como 
também de lectinas de sementes de leguminosas do Brasil (Dviol, DRL, ConBr e LSL), 
foram utilizadas trinta amostras de  vinte e três espécies de leveduras isoladas de secreção 
vaginal de mulheres grávidas e não grávidas. Todas as culturas estão depositadas na Micoteca - 
URM, Departamento de Micologia da Universidade Federal de Pernambuco e foram submetidas a 
confirmação taxonômica de acordo critérios clássicos  os quais se baseiam em provas morfológicas e 
fisiológicas. A morfotipagem foi utilizada como método de diferenciação entre espécies. Foi 
verificado que dos 30 isolados, todos (100%) apresentaram crescimento a temperatura ambiente (TA 
= 28°C ± 1° C) e a 37°C e 17 (57%) cresceram a 42°C. Os morfotipos apresentaram diferenças 
significativas independente da espécie, presença ou ausência sintomática. Em relação à detecção da 
atividade enzimática, foi observada atividade proteásica em dois isolados (6,6%) Candida maritima 
URM 4976 e C. obtusa URM 4982. A atividade fosfolipásica foi detectada em 20 isolados (66,7%), 
utilizando como substrato à lecitina de soja, em diferentes temperaturas. Das 30 amostras de 
leveduras testadas, todas foram sensíveis à anfotericina B com CIMs variando de 0,06µg/mL a 
1µg/mL. Em relação ao fluconazol, seis amostras apresentaram resistência com CIMs, acima de 
64µg/mL. Das amostras de leveduras analisadas apenas três isolados foram susceptíveis ao extrato 
aquoso da própolis verde. O extrato alcoólico da própolis verde apresentou atividade antifúngica 
entre 2-1,024µg/mL. A atividade fungicida do extrato alcoólico da própolis vermelha foi verificada 
em todas as amostras analisadas, cuja média geométrica ficou entre 8-161,1µg/mL. Os dados 
obtidos demonstram que todas as amostras de leveduras isoladas de secreção vaginal foram 
sensíveis ao extrato alcoólico da própolis vermelha. O potencial antifúngico da própolis vermelha 
para essas espécies sugerem aplicações futuras como tratamento alternativo para leveduroses 
vaginais. As lectinas DRL, ConBr e DvioL, apresentam potencial antifúngico, frente a leveduras 
isoladas de secreção vaginal, formando assim, um campo promissor para elaboração de novas 
estratégias terapêuticas em relação as leveduroses vaginais e consequente promoção da saúde da 
mulher.  Assim a caracterização de leveduras isoladas de secreção vaginal, bem como a 
determinação de sua atividade enzimática, pode contribuir para o entendimento da epidemiologia 
das vulvovaginites e auxiliar no tratamento das pacientes. 
 
Palavras chave: Leveduras, leveduroses, patogenicidade, morfotipagem, própolis, lectinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 
 
 
 
The yeasts, especially the candidoses, are assuming a role of great importance in the human 
pathology. The female genital tract may be affected by infectious and inflammatory processes, 
which are diagnosed by examination of vaginal secretion. Several species of yeasts have been 
isolated from the vulva and vagina in normal cases and vulvovaginitis. Aiming to characterize 
physiologically, to perform morphotyping, examine the enzymatic profile of these fungi and assess 
antifungal activity of Brazilian propolis (green and red), as well as lectins from seeds of leguminous 
plants in Brazil (Dviol, DRL, ConBr and LSL), thirty samples from twenty-three yeasts species 
isolated from vaginal secretion of pregnant and  non pregnant women were used. All cultures are 
deposited in mycology collection - URM, Department of Mycology, Federal University of 
Pernambuco and were subjected to taxonomic confirmation according to the traditional criteria 
which  are based on morphological and physiological evidence. The morphotyping was used as a 
method of differentiation between species. It was found that from all the 30 isolates, all of them 
(100%) presented growth at room temperature (RT = 28 ° C ± 1 ° C) and at 37°C,  while 17 isolates 
(57%) grew at 42°C. The morphotypes showed significant differences regardless of species, 
symptomatic presence or absence. Concerning the detection of enzyme activity, proteasic activity 
was observed in two isolates (6´6%) Candida maritima URM 4976 and C. obtusa URM 4982. The 
phospholipasic activity was detected in 20 isolates (66,7%), using the soybean lecithin as substrate 
at different temperatures. From the 30 yeasts samples tested, all were sensitive to amphotericin B 
with CIMs ranging from 0,06 ug/mL to 1 ug/mL. In relation to fluconazole, six samples showed 
resistance with CIMs higher than 64 ug/mL. From the yeast samples analyzed,  only three isolates 
were susceptible to the aqueous extract of the green propolis. The alcoholic extract of the green 
propolis showed antifungal activity between 2-1,024µg/mL. The fungicidal activity of the alcoholic 
extract of the red propolis was found in all samples, the geometric mean was between 8 – 161,1 
g/mL. The data show that all yeasts samples isolated from vaginal secretion was sensitive to the 
alcohol extract of the red propolis. The antifungal potential of red propolis for these species suggest 
future applications as an alternative treatment for vaginal yeasts. The other lectins DRL, ConBr and 
DvioL, showed antifungal potential against yeast isolated from vaginal secretion. These findings 
offering offer a promising field of investigation to develop new therapeutic strategies against vaginal 
yeast infections, collaborating to improve women’s health. Thus, the characterization of yeasts 
isolated from vaginal secretion, and the determination of thier enzymatic activity may contribute to 
understanding the epidemiology of vulvovaginitis and assist in the treatment of patients. 
 

 

Keywords: Yeasts, pathogenicity, morphotyping, propolis, lectins. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Leveduras são fungos unicelulares que se reproduzem predominantemente por 

brotação e ou fissão. Estão amplamente distribuídas na natureza e têm sido isoladas do 

homem, outros animais, alimentos, vegetais, ar, solos e águas (LODDER, 1970; PHAFF 

et al., 1978; KREJER-VAN RIJ, 1984; BARNETT et al., 2000; FISCHER; COOK, 

2001; LACAZ et al., 2002).  

As leveduroses, em especial as candidoses, vêm assumindo papel de grande 

relevância na patologia humana. Diversas espécies de leveduras têm sido isoladas da 

vulva e da vagina, em casos normais e de vulvovaginite (LACAZ et al., 2002). 

O trato genital feminino pode ser acometido por processos inflamatórios e 

infecciosos, os quais são diagnosticados pela análise da secreção vaginal 

(GUIMARÃES; GUERRA, 1989). Wilkinson em 1840 demonstrou a presença de 

levedura na vagina, contudo, ainda se discute o papel que esses fungos desempenham na 

etiopatogenia das vulvovaginites uma vez que é comum a presença de espécies de 

Candida na secreção vaginal, mesmo sem corrimento (LACAZ et al., 2002).  

 As vulvovaginites recorrentes apresentam frequência significativa, mas de difícil 

quantificação, pois as portadoras costumam trocar frequentemente de médicos, por não 

ser doença de notificação compulsória, e pela resistência a drogas antifúngicas. Além 

disso, a vulvovaginite constitui-se no grupo de difícil controle, tanto em relação ao 

diagnóstico quanto ao tratamento, sendo sempre razão de preocupação para a mulher e 

para o profissional da área de saúde (LINHARES et al., 1994). 

A morfotipagem de espécies de Candida, pelo método de Phongpaichit et al. 

(1987) é capaz de distinguir mais de 100 morfotipos. O código é simples e conveniente 

para expressar características morfológicas numericamente, fixando pontos de 

referência. Pela simplicidade e reprodutividade, é um valioso instrumento para estudos 

epidemiológicos da ocorrência de Candida e candidoses.  

A capacidade de certos fungos, crescerem a 37°C e a habilidade de produzirem 

enzimas como proteases, fosfolipases e urease, permitem estabelecer uma relação com a 

patogenicidade. Entretanto, o crescimento a 37°C, assim como a 42°C permitem 

delimitar espécies. (MAGO, 1990; NEDER, 1992; MACDONALD; ODDS, 1993; 

HANEL et al., 1995; TRABULCI et al., 2005). 

De acordo com Fisher; Cook, (2001) a temperatura influencia na atividade dos 

fungos, sendo esta característica, um dos parâmetros mais importantes, que predominam 
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sobre todas as atividades dos microrganismos. O crescimento de microrganismos a 37ºC 

revela a capacidade dos mesmos de se desenvolverem no organismo humano, sendo um 

fator de grande importância em estudos que visam a produção de novas drogas 

antifúngicas (SILVEIRA et al., 2006). 

Outros determinantes de patogenicidade, específicos para leveduras têm sido 

levantados, com a finalidade de futuras estratégias terapêuticas, entre esses a atividade 

enzimática (MAYSER et al., 1996; FUSAKAWA; KAGAYA, 1997). Neste contexto 

destacam-se as fosfolipases, enzimas hidrolíticas que degradam os fosfolipídeos, os 

quais são freqüentemente encontrados fazendo parte da estrutura da membrana celular 

de animais, plantas e células de microrganismos (PRICE; CAWSON, 1977). 

É provável que enzimas como fosfolipases e proteases tenham a capacidade de 

participar ativamente da invasão na célula hospedeira. Estudos de microscopia 

eletrônica revelam que estas enzimas estão significativamente envolvidas em processos 

de crescimento e invasão do fungo através da membrana celular do hospedeiro 

(MAYSER et al., 1996). 

Com o aumento da resistência a compostos antimicrobianos existentes e fatores 

de patogenicidade envolvidos com a infecção, tem-se utilizado, visando novas formas 

de terapia, produtos obtidos de fontes naturais. Os produtos naturais, precisamente os 

constituintes derivados de plantas, têm sido uma rica fonte de drogas e sabe-se que 

grande parte, 30 a 40% dos medicamentos utilizados na medicina moderna são direta ou 

indiretamente derivados da natureza. (AQUINO et al., 2003).  

Com base no conhecimento da produção de compostos antifúngicos pela 

natureza, atenção especial tem se voltado para derivados naturais (GURGEL et al., 

2005). Com o passar do tempo, produtos naturais como própolis estão sendo cada vez 

mais utilizados na medicina (ACKERMANN, 1991; PARK et al., 1998). 

A própolis é um material resinoso de coloração e consistência variada, de 

composição química complexa e elaborado por abelhas a partir da coleta de exsudatos 

de diversas partes das plantas (BANKOVA et al., 2002; CASTALDO; CAPASSO, 

2002; BANKOVA, 2005a, BANKOVA, 2005b; FERNANDES JUNIOR et al., 2006).  

É utilizada pelas abelhas para proteger a colméia de insetos e microrganismos 

invasores, pelo emprego de uma fina camada que reveste tanto a entrada como o interior 

da colméia. Também é utilizada para selar rachaduras, manter asséptico o ambiente 

interno da colméia, preparar locais assépticos para a postura da abelha rainha e 
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embalsamar invasores (BANKOVA et al., 2000; SAWAYA et al., 2002; KOC et al., 

2005; FUNARI; FERRO, 2006). 

A própolis verde do Brasil é nativa da região central do país e elaborada pelas 

abelhas Apis mellifera a partir da coleta de exsudatos de Baccharis dracunculifolia 

D.C., comumente conhecida como alecrim-do-campo ou vassourinha (PARK et al., 

2002a, PARK et al., 2002c; ALENCAR et al., 2005a; BANKOVA, 2005a; BANKOVA, 

2005b). É nativa da região central do Brasil, mas pode ser encontrada em qualquer outra 

região do país (KUMAZAWA et al., 2003).  

A própolis vermelha foi recentemente encontrada em colméias localizadas no 

caule de arbustos de manguezais como também ao longo da costa dos rios e mar dos 

Estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia (Brasil). Foi observado que 

as A. mellifera coletavam o exsudato vermelho da superfície e dos buracos no tronco de 

Dalbergia ecastophyllum (L.) Taub. conhecida como rabo-de-bugio, assumindo ser essa  

a origem botânica da própolis vermelha (TRUSHEVA et al., 2006; DAUGSCH et al., 

2007). 

Própolis apresenta diversas propriedades biológicas como antifúngica, 

antimicrobiana, antiviral, antiinflamatória, antitumoral, cicatrizante, antioxidante, 

imunoestimulatória, hepatoprotetora, entre outras (BANKOVA et al., 2000; KOO et al., 

2000; MARCUCCI et al., 2001; MURAD et al., 2002; KUMAZAWA et al., 2004; 

CUSHNIE; LAMB, 2005; BANKOVA, 2005a; BANKOVA, 2005b). Por isso, vem 

sendo utilizada pelo homem e a partir da década de 60 tornou-se objeto de intensos 

estudos farmacológicos e químicos (BANKOVA et al., 2000; CASTALDO; 

CAPASSO, 2002; BANKOVA, 2005a; BANKOVA, 2005b).  

A ação antifúngica e antibacteriana estão entre as mais estudadas (MARCUCCI, 

1995; BURDOCK, 1998). A ação antifúngica da própolis já foi verificada em leveduras 

do gênero Candida (KUJUMGIEV et al., 1999; OTA et al., 2001; SAWAYA et al., 

2002; SANTOS et al., 2005), em espécies de dermatófitos dos gêneros Microsporum e 

Trichophyton (SOARES; CURY, 2001; KOC et al., 2005; SIQUEIRA, 2008), em 

Paracoccidioides brasiliensis (MURAD et al., 2002) Cryptococcus neoformans 

(FERNANDES et al., 2007) e em outros fungos filamentosos como espécies de 

Aspergillus, Penicillium e Cladosporium (ZHENG et al., 1996; AFOLAYAN; MEYER, 

1997). A combinação de drogas antifúngicas com própolis aumenta ainda mais a 

atividade sobre os fungos (HEGAZI et al., 2000; SOARES; CURY, 2001). 
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Recentemente foi demonstrado o potencial antifúngico da própolis vermelha em 

Microsporum canis, M. gypseum e Trichophyton rubrum, sendo este último também 

sensível à própolis verde, sugerindo assim, aplicações futuras como tratamento 

alternativo para dermatofitoses (SIQUEIRA, 2008). 

Além da própolis, as lectinas têm sido investigadas pela sua participação em 

diversas atividades biológicas. Estas são proteínas ou glicoproteínas não pertencentes ao 

sistema imunológico, que se ligam especificamente e reversivelmente a mono e 

oligossacarídeos livres ou na forma de glicoconjugados (glicoproteína e glicolipídeo). 

Dessa forma, combinam-se com moléculas e estruturas biológicas que contem esses 

açúcares sem alterar a estrutura covalente das ligações glicosídicas nos sítios de ligação 

(CAVADA et al., 1998, DAMICO et al., 2003; CHEN et al., 2005; 

CHUMKHUNTHOD et al., 2006; WONG et al., 2006). Promovem reações celulares 

como o reconhecimento celular e comunicação entre as células (DE SOL et al., 2005).  

Algumas são metaloproteínas, necessitando de Ca2+, Mn2+ e Mg2+ para completo 

funcionamento (CAVADA et al., 1998). 

São encontradas em ampla variedade em espécies de animais, plantas, fungos, 

bactérias e vírus (CAVADA et al., 1998; NGAI; NG, 2004; XIA; NG, 2005; 

CHUMKHUNTHOD et al., 2006), entretanto estão presentes em maior quantidade em 

grãos de leguminosas e gramíneas (RAMOS et al., 1996; CAVADA et al., 1998; INA et 

al., 2005). 

As lectinas são estudadas por sua participação em diversas atividades biológicas 

como antiproliferativa (WONG; NG, 2003), antitumoral (WANG et al., 2000; NGAI; 

NG, 2004), imunomodulatória (RUBINSTEIN et al., 2004), estimulação de macrófagos, 

acumulação de leucócitos (RODRIGUEZ et al., 1992), indução da produção de 

interferon por linfócitos humanos (BARRAL-NETTO et al., 1992), liberação de 

histamina (GOMES et al., 1994), efeitos edematogênicos e migração celular (BENTO et 

al., 1993), antifúngica (YE et al., 2001; DAMICO et al., 2003; TRINDADE et al., 

2006), antibacteriana (AYOUBA et al., 1994), anti HIV (OOI et al., 2000; YE et al., 

2001; WONG; NG, 2003; BARRIENTOS; GRONENBORN, 2005; WONG; NG, 

2005), anti-inseto (PEUMANS; VAN DAME, 1995), armazenamento e transporte de 

carboidratos e proteínas, armazenamento de nitrogênio, defesa da planta (RÜDIGER, 

1997; NOMURA et al., 1998), entre outras. 

Lectinas com propriedades antifúngicas têm sido isoladas de sementes de 

leguminosas como feijão, ervilha e amendoim (GOZIA et al., 1993). A inibição do 
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crescimento de fungos pela ação de lectinas tem sido observada em espécies de 

Saccharomyces, Candida, Rhodotorula e Schizosaccharomyces (VIARD et al., 1993), 

Aspergillus flavus (FAKHOURY; WOLOSHUK, 2001), Fusarium oxysporum (YE et 

al., 2001).  

Dados epidemiológicos da levedurose vulvovaginal referentes aos fatores de 

risco e mecanismos de patogenicidade continuam sendo inadequadamente estudados e, 

além disso, critérios de cuidados e terapia continuam indefinidos. Na literatura 

disponível não foram encontrados trabalhos correlacionando variáveis epidemiológicas 

como morfotipagem, características fisiológicas e sensibilidade a lectinas e própolis 

frente a leveduras isoladas de secreção vaginal de mulheres grávidas e mulheres não 

grávidas.  

Tendo em vista a importância em saúde pública que as leveduroses vaginais vem 

assumindo, torna-se valiosa a busca de novas alternativas para seu tratamento. Portanto 

faz-se necessário analisar de forma correlacionada esses parâmetros em busca de 

antifúngicos potentes, que posam no futuro ser usados para a produção de fármacos 

eficientes, seguros e estáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEVERO GOMES, B. Morfotipagem, Caracterização Fisiológica de Leveduras Isoladas de Secreção Vaginal... 23 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 LEVEDURAS 

 

As primeiras observações microscópicas de leveduras foram feitas por Antonie 

van Leeuwenhoek em 1680, analisando fermentação de cerveja.  Cagniard de la Tour, 

Kiitzing e Schwann em 1826 demonstraram que as leveduras de cerveja e vinho 

apresentavam capacidade de reprodução por gemulação. Mais tarde, Pasteur 

demonstrou que as leveduras possuíam habilidade respiratória e fermentativa, e 

introduziu métodos de obtenção de culturas puras. Assim mesmo, Emil Christian 

Hansen descreveu características morfológicas e fisiológicas de leveduras, 

estabelecendo o primeiro sistema de identificação em 1896, que abordou a 

caracterização de um grande número de espécies, muitas das quais reconhecidas até 

hoje (PHAFF et al., 1978). 

Carmo de Souza (1969) mostrou que leveduras dependem de fontes de carbono 

orgânico para seu crescimento e obtenção de energia, sendo os carboidratos os 

nutrientes de maior importância, alguns açúcares simples que são assimilados por várias 

espécies (PHAFF, 1990). 

Quanto à composição química das leveduras, estas apresentam de 68% a 83% de 

água além de substâncias nitrogenadas, carboidratos, lipídios, vitaminas, minerais entre 

outros. Assim como qualquer forma de vida, as leveduras necessitam de fatores físicos e 

químicos importantes indispensáveis para seu crescimento e reprodução. Alguns 

elementos são basicamente necessários, como água, fontes de carbono e nitrogênio, 

oxigênio e minerais (TORTORA et al., 2002). 

A parede celular de leveduras é formada por uma camada de mananaproteínas 

que sobrepõe a camada de glucana, o que explicaria a resistência das células vivas de 

leveduras ao ataque das misturas enzimáticas elaboradas por alguns microrganismos 

(BACON et al., 1969; ANDREWS; ASENJO, 1987). 

A parede celular também apresenta funções como, proteção física, estabilidade 

osmótica, suporte de enzimas, adesão célula/ célula e barreira de permeabilidade 

seletiva (STRATFORD, 1994). Além disso, promove rigidez e transporte de nutrientes 

para o citoplasma, proporcionando a integridade, o metabolismo e o crescimento 

celular. Constituem cerca de 15 a 25% da massa seca da célula e não é uma estrutura 
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estática e sim, uma estrutura em constante crescimento e mudança. Os componentes da 

parede celular são sintetizados e unidos entre si; estruturas especializadas, como os 

septos são formados em sincronia com o crescimento e divisão celular (CABIB et al., 

1997). 

Sendo uma estrutura dinâmica ajustável durante o ciclo celular e em resposta às 

condições ambientais como nutrientes e disponibilidade de O2, temperatura e pH, 

perturbações na parede celular de leveduras desencadeiam mecanismos de reparo que 

reorganizam toda a estrutura molecular, para preservar a integridade da célula 

(KAPTEYN et al., 1999; LAGORCE et al., 2003). 

A camada de mananaproteínas tem função de proteger a célula contra fatores 

externos e é responsável pela porosidade da parede celular, enquanto que a camada de 

glucana é responsável pela estrutura da parede celular perante choques mecânicos e 

desequilíbrios osmóticos (ZLOTNIK et al., 1984; CABIB et al., 1997). 

Manners et al. (1973) descreveram a β-1,3 glucana insolúvel em álcali contendo 

3–6% de ramificações β-1,6 como o principal componente estrutural da parede celular 

de leveduras. 

A quitina é um polímero de N-acetilglicosamina com ligações β-1,4 encontrada 

em carapaças de insetos, parede celular de fungos e crustáceos (MAJETI; KUMAR, 

2000). Na maioria dos fungos a quitina é o maior componente estrutural da parede 

celular, sendo, portanto, susceptível a inúmeras espécies de bactérias, actinomicetos, 

extratos naturais e vegetais ou até mesmo outros fungos que podem agir como 

antagonistas devido à produção de enzimas quitinolíticas (SAHAI; MANOCHA, 1993). 

Em leveduras, a quitina é encontrada predominantemente em septos primários e 

em volta do círculo de constrição entre a célula mãe e a jovem. Cerca de 90% da quitina 

está localizada na cicatriz de brotamento e o restante, na parede celular (HARTLAND et 

al., 1994). 

As leveduras possuem sistemas para sentir e responder às condições de estresse. 

Tanto o dano provocado pelo estresse quanto à resposta da levedura ao mesmo, depende 

do tipo e grau do estresse e o estado de desenvolvimento que se encontra a levedura no 

momento do estímulo. Em geral, as condições adversas que as leveduras enfrentam 

afetam principalmente as estruturas celulares, como as membranas, e as diferentes 

macromoléculas, especialmente os lipídios, proteínas e ácidos nucléicos, os quais 

sofrem modificações estruturais que afetam seu funcionamento (FOLCH-MALLOL et 

al., 2004). 
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Para a identificação são utilizados, estudos bioquímicos, nutricionais e 

morfológicos. Diferenças na fermentação e assimilação de compostos de carbonos são 

critérios importantes na taxonomia e identificação de leveduras, pois estes 

microrganismos apresentam uma variação na habilidade de fermentação de açúcares 

(MATIENZO, 2002).  

Tradicionalmente as leveduras são identificadas por critérios morfológicos e 

fisiológicos (MENDLING; SEEBACHER, 2003; SCHALLER, 2006). Vários sistemas 

têm sido desenvolvidos como um sistema rápido para identificação de leveduras, 

entretanto, são direcionados principalmente para diagnose clínica (ESTEVE– 

ZARZOZO et al., 1999). 

 

2.2 LEVEDUROSES VAGINAIS 

 

Historicamente as vulvovaginites são conhecidas desde a época de Hipócrates 

(400 a.C), e desde então foram consideradas um agravo à saúde genital das mulheres. 

Muitos estudos foram desenvolvidos para enfocar os aspectos microbiológicos desta 

afecção, contudo ainda hoje pouco se conhece sobre outros fatores coadjuvantes que 

poderiam favorecer ou dificultar a sua instalação (LINHARES, 1998). 

As vaginites infecciosas são causadas, principalmente, por bactérias, leveduras e 

Trichomonas vaginalis (GEVA et al., 2006). Leveduras podem colonizar as mucosas ou 

estar associadas a quadros de vulvovaginites, especialmente leveduras do gênero 

Candida. Estes microrganismos são detectados em cerca de 10% das mulheres em pré-

menopausa, 5 a 10% na menopausa e 30% das gestantes, sem necessariamente terem 

ligação com quadros de vaginites fúngicas (MENDLING; SEEBACHER, 2003; 

SCHALLER, 2006). 

A levedurose vulvovaginal é um processo infeccioso e/ou inflamatório do trato 

geniturinário inferior feminino relevante na medicina devido ao acentuado número de 

atendimentos em consultórios de ginecologia (FERRER, 2000) (Figura 1). 

A vagina saudável é limpa diariamente pelas secreções que lubrificam o trato 

vaginal. O corrimento vaginal normal, referido como leucorréia, consiste de 

aproximadamente 1,5 ml do fluído diário vaginal, que é sem odor, claro ou branco e 

viscoso. Este corrimento fisiológico consiste de muco endocervical, soro transudato dos 

canais capilares vaginais, microbiota vaginal endógena e células epiteliais. Um aumento 
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nas secreções é normal durante a ovulação, durante a gravidez, seguindo a menstruação 

e com o excitamento sexual ou alterações emocionais (SHIMP, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A secreção vaginal é, portanto uma resposta fisiológica do organismo feminino. 

Quando não existe processo patológico envolvido é composta de líquidos cervicais, 

podendo variar na quantidade e no aspecto, dependendo do período do ciclo menstrual. 

No entanto, quando algum processo infeccioso ou inflamatório encontra-se presente, as 

características da secreção modificam-se, caracterizando o corrimento vaginal (SHIMP, 

2002; BATES, 2003). 

A vagina normalmente tem pH entre 3,8 e 4,0 que constitui barreira de defesa do 

sistema genital, pois esta acidez é hostil a certos microrganismos, com exceção dos 

fungos. Quando o nível estrogênico é normal, o epitélio vaginal se apresenta 

pluriestratificado, e as células têm o citoplasma rico em glicogênio. Com a descamação 

freqüente, própria dos epitélios de revestimento, o glicogênio fica livre e assim sofre a 

ação de leveduras que na presença dos bacilos de Doderlein, desdobram o glicogênio 

em substâncias mais simples, até a produção de acido láctico (BASTOS, 1998; BEREK, 

2008). 

A microbiota do trato genital feminino pode evitar colonização por patógenos e 

respectivas doenças, no entanto, devido a certas circunstâncias os microrganimos da 

microbiota podem causar várias ginecopatias (BROOKS et al., 2005). 

Figura 1- Aspecto interno observado na levedurose vaginal. 

Fonte: http://www.healthline.com/channel/yeast-infections_images 
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Os sintomas vaginais estão entre as preocupações mais comuns relacionados 

com a saúde das mulheres principalmente naquelas em idade reprodutiva. Estes 

sintomas podem ocorrer em mulheres que são casadas ou solteiras, sexualmente ativas 

ou abstinentes, bem como as de pré ou pós-menopausa (SHIMP, 2002). 

As infecções genitais suscitam grande interesse, uma vez que exercem, 

seguramente, influências sobre a fertilidade futura da mulher, causam complicações 

perinatais (corioamniotites, partos prematuros e infecções neonatais) e, levam em 

muitos casos, a um estado doentio alterando as condições psicossomáticas das mulheres. 

As vulvovaginites podem causar complicações e sequelas constituindo-se não só em 

problemas médicos orgânicos como também psicossociais e, até mesmo econômico 

(FOXMAN, 2000). 

Para entender e tratar com sucesso os processos patológicos vaginais, causadores 

de corrimento genital, é importante ter um conhecimento adequado e correto do estado 

normal da vagina, ou seja, o conhecimento do próprio ecossistema vaginal da mulher. 

Sem dúvida, o ambiente vaginal é dinâmico e influências constantes na microbiota são 

exercidas pelo metabolismo, bem como, pelos agentes físicoquímicos eventuais como: 

duchas vaginais, sabões, atividade sexual, uso de contraceptivos hormonais orais, etc. 

(FLEURY, 1981; LARSEN; GALASK, 1982). 

Levedurose vulvovaginal é um distúrbio ocasionado pelo crescimento anormal 

de leveduras na mucosa do trato genital feminino. Trata-se de uma infecção de vulva 

(pudendo feminino) e vagina, causada por leveduras que habitam a mucosa vaginal bem 

como as mucosas digestiva e respiratória. Essas leveduras podem-se tornar patogênicas 

quando o sítio de colonização do hospedeiro passa a ser favorável ao seu 

desenvolvimento (ZIARRUSTA, 2002; COSTA et al., 2003). Trata-se do tipo mais 

frequente de vaginite aguda nos países tropicais e o segundo nos Estados Unidos 

(HOLANDA et al., 2005). 

Vários autores consideram que não há um fator predisponente identificado como 

causa maior do aparecimento de levedurose vaginal, contudo, diversos fatores 

psicológicos e comportamentais podem constituir risco. Além disto, outras situações 

estão associadas como gravidez, uso de contraceptivo oral, hábitos alimentares e de 

higiene, uso de terapia de reposição de estrógeno pós-menopausa, absorventes 

higiênicos, uso de um dispositivo intra-uterino (DIU), uso de barreira contraceptiva, 

Diabetes mellitus, tratamento com antibióticos de amplo espectro ou drogas 

imunodepressivas, infecção por HIV, colonização gastrointestinal (GI), roupas íntimas 
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sintéticas ou roupas apertadas que previnem a ventilação tornando a área genital quente 

e úmida, o tipo de atividade sexual e o número de parceiros sexuais (HAINSWORTH, 

2002; SHIMP, 2002). 

A microbiota vaginal normal é rica em lactobacilos produtores de peróxido 

(bacilos de Döderlein), os quais formam ácido lático a partir do glicogênio, presente 

principalmente no citoplasma das células escamosas do tipo intermediárias do epitélio 

vaginal, cuja produção é estimulada pelos hormônios sexuais femininos. Esse 

mecanismo propicia acidez adequada do ambiente vaginal (pH em torno de 4,5), 

dificultando a proliferação da maioria dos patógenos. As leveduras são uma exceção, 

uma vez que proliferam em ambiente ácido (ALMEIDA FILHO et al, 1995).  

Os lactobacilos constituem uma barreira defensiva importante à levedurose 

vulvovaginal, atuando em três deferentes níveis.  Em primeiro lugar, competem com os 

fungos pelos nutrientes. Em segundo, realizam um processo de co-agregação, podendo 

com isso, além de competir com os fungos, bloquear os receptores epiteliais para eles, 

inibindo a adesão dos mesmos ao epitélio vaginal, esse mecanismo de defesa é o mais 

importante. Em terceiro lugar, são capazes de produzir substâncias (bacteriocinas) 

capazes de inibir a germinação de micélio. Isso talvez explique porque tratamentos com 

antibióticos podem desencadear levedurose vulvovaginal em decorrência da depleção da 

microbiota vaginal (ZIARRUSTA, 2002). 

O fluxo vaginal e os sintomas a ele associados são motivo de consulta frequente. 

A candidose é uma das principais causas, tendo como sintomas mais frequentes a 

leucorréia, inflamação vaginal, prurido e dispareunia. (LÓPEZ MARTINEZ, et al., 

1982; RIVERA, et al., 1996). Sendo o prurido e corrimento as manifestações clínicas 

mais observadas nas vaginites fúngicas (FERRER, 2000; MENDLING; SEEBACHER, 

2003; LOPES et al., 2004; ROSA; RUMEL, 2004; MOREIRA; PAULA, 2006; 

SCHALLER, 2006). 

Reed; Eyler (1993), também afirmam que a vulvovaginite é a mais comum das 

infecções genitais e está quase sempre acompanhada por sintomatologia exuberante 

onde prurido, odor forte, dispareunia, quantidade exagerada e desconforto, são 

freqüentes. Além dos aspectos clínicos e sociais, as vulvovaginites e/ou corrimentos 

vaginais, assumem um outro aspecto muito importante que é o econômico, gerando um 

custo financeiro de mais de 60 milhões de dólares/ano nos Estados Unidos da América 

(REED, 1992). 
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A utilização do exame direto a fresco é universalmente aceita como sendo o que 

melhor se presta na prática ambulatorial, agilizando o diagnóstico e tratamento do 

corrimento vaginal, maior queixa ginecobstétrica. Na anamnese as queixas genitais 

como presença de descarga vaginal, prurido vulvovaginal, ardência e odor representam 

elementos que, auxiliam na interpretação do exame microscópico direto (SILVA 

FILHO, 2004). 

Na análise laboratorial, Hopwood, (1988) consideraram um número acima de 10 

colônias de leveduras, isoladas de “swab” vaginal, como critério para diagnóstico.  

Para Sarafian, (1997) a candidose vaginal é confirmada no conteúdo vaginal 

através da presença de células de leveduras com ou sem presença de pseudomicélio 

observados ao exame direto a fresco e/ou corado pelo Gram. 

O exame da secreção vaginal a fresco é um método simples para o diagnóstico 

dessa patologia. Contudo, pode haver coexistência com outros microrganismos, cujos 

tratamentos são diferenciados. Assim, recomenda-se uma investigação completa, 

incluindo culturas, para que se possa indicar a terapêutica mais adequada (HALBE et 

al., 2000).  

A determinação da quantidade de células de levedura presentes no ambiente 

vaginal pode oferecer a possibilidade de avaliar a sensibilidade da paciente e da 

capacidade de agressão da espécie de levedura (JEHN, 2000; SEVERO-GOMES, 

2005).     

A sintomatologia das vulvovaginites fúngicas não é patognomônica e a suspeita 

clínica pode ser confirmada por testes que evidenciam a natureza do agente etiológico. 

Prurido, leucorréia, placas esbranquiçadas, edema e eritema na vulva e vagina têm sido 

as manifestações clínicas mais comuns nesse tipo de infecção (ROSA; RUMEL, 2004). 

Gravidez, diabetes, uso de antibióticos, corticóides e contraceptivos orais, baixa 

do pH vaginal, preservativos aromáticos, roupas intimas de material sintético, anemia e 

dieta rica em carboidratos estão entre os fatores que aumentam a susceptibilidade a 

candidose vaginal (FISHER; COOK, 2001; ROSA; RUMEL, 2004; SEVERO-GOMES, 

2005). 

Espécies de Candida são os agentes etiológicos mais comumente detectados, 

havendo consenso na literatura que C. albicans é o agente etiológico mais comum das 

vulvovaginites micóticas, ocorrendo em 80% a 95% dos casos (EGAN; LIPSKY, 2000; 

RINGDAHL, 2000; REX et al., 2000; COCO; VANDENBOSCHE 2001; NYIRJESY, 
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2001; RIBEIRO et al., 2001; SAGRAVES, 2001; SHIMP, 2002; ANON, 2003; SINGH, 

2003; SUÁREZ; LANCHA, 2004; SEVERO-GOMES, 2005). 

Contudo tem-se verificado um aumento na incidência de infecções causadas por 

outras espécies de Candida (EGAN; LIPSKY, 2000; RINGDAHL, 2000; COCO; 

VANDENBOSCHE, 2001; LOPES, 2001; SHIMP, 2002; SEVERO-GOMES, 2005). 

Leveduras de outros gêneros também têm sido isoladas de secreção vaginal, como 

espécies dos gêneros Saccharomyces, Rhodotorula e Trichosporon (SOBEL, 1993a). 

É relatada em várias pesquisas a presença de leveduras no ambiente vaginal, sem 

causar sintomas, fazendo parte da sua microbiota normal. Incluem-se neste espectro 

pacientes com ou sem sintomas cujo diagnóstico foi estabelecido por cultura positiva de 

secreção vaginal (SOBEL; CHAIM, 1996). 

Referente à presença ou ausência de sintomas, Perera; Clayton (1994) 

pesquisando a presença de candidose em 432 pacientes com conteúdo vaginal, 

encontraram 40% de resultados positivos nas consideradas sintomáticas e 7% nas 

assintomáticas. C. albicans com 76% foi à espécie mais isolada. 

Vários trabalhos mostram diversas espécies de Candida responsáveis por 

candidose vaginal, sendo mais freqüentes C. albicans, C. glabrata e C. krusei. Porém é 

importante a verificação sintomática, e a identificação da espécie para saber que 

microrganismo predomina em determinada região, o que provoca também implicações 

terapêuticas, pois algumas espécies não respondem bem aos tratamentos habituais. 

(ABI-SAID et al., 1997; ABBAS et al., 2000).  

O estado gravídico deve ser também analisado como variável em estudos 

epidemiológicos, pois na gravidez, o diagnóstico da vulvovaginite e o seu manuseio são 

geralmente mais difíceis, podendo ter como possíveis consequências um maior risco de 

trabalho de parto prematuro, ruptura prematura de membranas, prematuridade, retardo 

de crescimento intra-uterino, corioamnionite, endometrite (ADINKRA; LAMONT, 

2000; UGWUMADU, 2002).  

Durante a gravidez, principalmente no último trimestre, ocorre um aumento 

transitório de cocos Gram positivos e de leveduras, devido ao aumento do glicogênio da 

mucosa vaginal e pela ação da estrina, propiciando a proliferação de leveduras causando 

vulvovaginite (LACAZ et al., 2002). 

Por conta destas alterações fisiológicas, espécies de Candida têm sido isoladas 

de secreção vaginal de aproximadamente 15% de mulheres não grávidas e 30% de 

mulheres grávidas (GOEBEL et al. 2004).  
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Segundo Shimp (2002) espécies de Candida são os principais organismos 

causadores da levedurose vaginal, sendo aproximadamente 80% a 92% dos casos 

causados por C. albicans. A incidência de levedurose vaginal por outras espécies 

aumentou nas duas décadas passadas; C. glabrata, C. tropicalis, e Saccharomyces 

cerevisiae têm sido relacionadas em menor incidência.  

Embora as causas exatas do aumento da prevalência de outras espécies de 

leveduras sejam desconhecidas, varias evidências mostram ocorrer seleção por parte dos 

fungos, diante dos diversos tratamentos (SHIMP, 2002). 

Severo-Gomes (2005), analisando a secreção vaginal de mulheres grávidas com 

e sem sintomas e mulheres não grávidas com e sem sintomas, detectou muitas espécies 

de leveduras que não tinham sido mencionadas em trabalhos relacionados com secreção 

vaginal como C. shehatae, C. geochares, C. membranaefaciens, C. versatilis, C. 

tsuchiyae, C. azyma, C. maritima e C. sake. Kloeckera apiculata, anamorfo de 

Hanseniaspora guilliermondii foi isolada de uma paciente de 39 anos, não grávida sem 

sintomas. Esta foi a primeira vez que K. apiculata foi relacionada com secreção vaginal. 

Segundo a literatura trata-se de uma espécie de interesse biotecnológico, mas que 

segundo Lodder (1970), Kreger-van Rij (1984) e Barnett et al. (2000) tem sido isolada 

de espécimes clínicos. 

Carter; Jones (1937) estudaram a microbiota vaginal de 114 grávidas sem 

sintomas e 100 mulheres não grávidas. Leveduras foram isoladas de 32% das grávidas e 

de 14% do segundo grupo. Jones; Martin (1938) realizaram estudo micológico em 52 

mulheres grávidas e 16 não grávidas, encontrando as mesmas porcentagens dos autores 

anteriormente citados.  

Dados da literatura têm mostrado que 85% a 90% das leveduras isoladas de 

secreção vaginal são identificados como C. albicans. Entretanto, porcentagens 

crescentes de infecções por outras espécies de Candida têm sido relatadas. Muitas 

mulheres são portadoras assintomáticas de C. albicans quando em baixo número. Estas 

observações são compatíveis com o conceito de que C. albicans é considerada como 

parte da microbiota ou patógeno vaginal, indicando que as alterações no ecossistema 

vaginal são necessárias para induzir os seus efeitos patológicos (SOBEL, 1993a). 

Muitos fatores de risco potenciais para candidose vulvovaginal têm sido 

descritos, embora não haja consenso na literatura, incluindo o recente uso de 

antibióticos, contraceptivos orais, diabetes, gravidez, uso de roupas justas, absorventes e 

deficiências imunológicas específicas. Especula-se que hábitos higiênicos inadequados 



SEVERO GOMES, B. Morfotipagem, Caracterização Fisiológica de Leveduras Isoladas de Secreção Vaginal... 32 

possam ser possíveis fatores predisponentes da contaminação vaginal, dentre eles a 

higiene anal realizada no sentido do ânus para a vagina, e os resíduos de fezes nas 

roupas íntimas poderiam ser a origem das leveduras no desenvolvimento das candidose 

vulvovaginal.  Assim, dados epidemiológicos, fatores de risco mecanismos patogênicos 

permanecem ainda inadequadamente estudados. (GEIGER; FOXMAN, 1996; 

SPINILLO et al., 1997). 

Segundo Palma et al., (1996) é indispensável à interdisciplinaridade no 

atendimento de mulheres que sofrem com candidose vaginal recorrente. O atendimento 

psicológico como coadjuvante à intervenção clinica é imprescindível ao tratamento 

destas pacientes crônicas. 

Se todos os fenômenos humanos, como aponta Freud tem sempre motivação e 

significação, a persistência da doença sinaliza para uma dificuldade presente, por parte 

dos sujeitos, em aceitar e se relacionar com os conflitos efetivos, sexuais, determinando 

a formação ou manutenção de um sintoma (CORDEIRO, 2003). 

No Brasil, os dados epidemiológicos são bem escassos. Em 1946, Almeida et al., 

verificaram em 150 grávidas a presença de leveduras do gênero Candida, tendo sido 

isolada C. albicans em 37 casos (24,6%), enquanto em 150 mulheres não grávidas, 28 

culturas foram obtidas (14,2%).  

Giraldo et al. (1994), citam haver um gasto aproximado de 20 milhões de dólares 

ao ano com custos diretos do tratamento, elevando-se a quase 80 milhões de dólares ao 

ano quando se consideram os custos indiretos adicionais. 

Estudo transversal realizado em 1996, incluindo 72 mulheres não grávidas que 

procuraram o Serviço de Planejamento Familiar do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais, observou a prevalência de candidose 

vulvovaginal de 25%, confirmado por cultura (ALEIXO NETO et al. 1999).  

Outro estudo transversal realizado em 1998-1999, que avaliou 205 mulheres 

atendidas no ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade do Espírito 

Santo, demonstrou prevalência de 25% de candidose vulvovaginal entre as 

assintomáticas e de 60% entre as que apresentavam sintomas de vulvovaginite 

(RIBEIRO et al. 2001). 

Murillo de Linares; Marin (1978), estudando a freqüência de leveduras do 

gênero Candida como patógenos ou constituintes da microbiota humana, detectaram em 

57 (54%) de um total de 102 mulheres de San Salvador, leveduras do gênero Candida. 

A porcentagem de leveduras em pacientes com sintomas foi maior do que em pacientes 
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sem sintomas. Os referidos autores relatam que a anemia constitui um dos fatores 

predisponentes ao crescimento dessas leveduras, dados referentes à anemia, também 

verificados por Severo-Gomes, (2005) em mulheres de uma cidade do nordeste do 

Brasil. 

Embora a frequência, o diagnóstico e os fatores de risco associados ás infecções 

genitais na mulher grávida sejam similares aos das não grávidas, a conduta durante a 

gravidez frequentemente apresenta-se como um sério dilema para os profissionais de 

saúde. Algumas drogas utilizadas podem ser potencialmente teratogênicas e, portanto, 

proscritas durante a gravidez. Além de dificultarem o diagnóstico, certas alterações 

fisiológicas ocorridas na gravidez tornam algumas infecções neste período mais 

resistentes as terapias habituais (SULLIVAN; SMITH, 1993; GIRALDO; SIMÕES, 

1994). 

O estresse tem sido descrito como fator predisponente às infecções. (EGAN; 

LIPSKY 2000; SAGRAVES, 2001). Em estudos sobre imunologia, Paiva et al., (1999), 

sugerem que a condição de estresse estimularia a liberação de Beta-endorfinas, 

induzindo à produção de prostaglandina E2, pelos macrófagos e inibindo a ativação de 

linfócitos. Com a resposta dos linfócitos diminuída haveria uma maior chance da 

infecção vaginal se instalar. Stewart et al., (1990), observaram que o estresse e os 

distúrbios emocionais predispõem à vulvovaginite recorrente e a outras doenças quase 

sempre associadas às alterações do sistema imune, que são influenciados por 

mecanismos psicossomáticos. 

Aproximadamente 5% das mulheres com candidose vulvovaginal desenvolvem 

episódios de candidose vulvovaginal recorrente, definida usualmente como a ocorrência 

de quatro ou mais episódios de candidose vulvovaginal no período de 12 meses 

(MARRAZZO, 2003; PATEL, 2004). Ao contrário das mulheres que têm episódios 

esporádicos de candidose vulvovaginal, aquelas com a doença recorrente não se 

beneficiam de uma diminuição na frequência de episódios sintomáticos com o passar da 

idade (MARRAZZO, 2003). 

Na prática, a infecção vaginal por C. albicans geralmente esta associada a 

situações de debilidade do hospedeiro ou aquelas em que o teor de glicogênio do meio 

vaginal está elevado e a consequente queda do pH local propicia o desenvolvimento da 

infecção. Qualquer alteração dos níveis de glicose, especialmente em situações de 

hiperglicemia, e qualquer estado em que se produz elevação do glicogênio vaginal 

podem desencadear a candidose (GOSWAMI, 2005).  
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O excesso de glicogênio aumenta o substrato nutritivo dos fungos, promovendo 

incremento na sua capacidade de adesão (LACAZ, 1980; PEREIRA, 1996). Altos níveis 

de produção de hormônios femininos, especialmente a progesterona, aumentam a 

disponibilidade de glicogênio no ambiente vaginal, o qual serve como excelente fonte 

de carbono para o crescimento e a multiplicação das leveduras (SOBEL, 1990).  

As vulvovaginites são responsáveis por cerca de 20 a 30% das doenças 

ginecológicas observadas em mulheres de 20 a 30 anos de idade (AZZAM-W et al., 

2002), sendo a candidose vulvovaginal a segunda causa dessa infecção (GALLE; 

GIANINNI, 2004). Estima-se que 75% das mulheres terão, ao menos, um episódio de 

vaginite fúngica durante sua vida reprodutiva, 40 a 50% teriam uma segunda infecção e, 

aproximadamente, 5% desenvolverão um curso crônico (FERRER, 2000; SCHALLER, 

2006). 

 As infecções genitais femininas suscitam grande interesse, uma vez que 

exercem, seguramente, influências sobre a fertilidade futura da mulher, causam 

complicações perinatais (corioamniotites, partos prematuros e infecções neonatais) e, 

levam em muitos casos, a um estado doentio alterando as condições psicossomáticas das 

mulheres. As vulvovaginites podem causar complicações e seqüelas constituindo-se não 

só em problemas médicos orgânicos como também psicossociais e, até mesmo 

econômico (FOXMAN, 2000). 

Raramente isola-se Candida na pré-menarca, fato que, associado à baixa 

prevalência de candidose vulvovaginal na menopausa, enfatiza a dependência hormonal 

da infecção (FERRER, 2000). Como muitas mulheres são portadoras assintomáticas de 

leveduras em pequenas quantidades, as alterações no ambiente vaginal do hospedeiro 

são necessárias para que ela induza aos seus efeitos patológicos e a paciente desenvolva 

candidose vulvovaginal (SOBEL, 1993b). 

Outro aspecto relevante mensionado é o fato de que em qualquer fase da vida a 

presença de levedurose vaginal pode facilitar a aquisição do vírus da imunodeficiência 

humana (HIV), devido aos danos provocados pelas leveduras no processo infecioso na 

mucosa vaginal. (SORVILLO; KERNDT, 1998; TAHA et al., 1998; HASHEMI et al., 

2000; MOODLEY et al., 2002). 

A elevada frequência da candidose vulvovaginal nos últimos anos, torna esse 

diagnóstico cada vez mais comum em ginecologia (ZIARRUSTA, 2002; CORSELLO, 

2003). Além de fatores inerentes ao hospedeiro, tem sido postulado que existem 

diferenças na patogenicidade nas leveduras isoladas. O fungo não é mero participante 
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passivo no processo infeccioso; vários fatores de virulência são propostos, mas pouco 

investigados. Existem algumas propriedades ligadas às células de C. albicans, 

comumente denominadas, fatores de virulência, que lhes conferem a capacidade de 

produzir doença. Esses atributos incluem adesão a substratos inertes e biológicos, com 

conseqüente desenvolvimento de filamentos, resistência a antifúngicos, variabilidade 

fenotípica, variabilidade genotípica, produção de toxinas e enzimas extracelulares 

hidrolíticas, variabilidade antigênica, imunomodulação dos mecanismos de defesa do 

hospedeiro e hidrofobicidade de superfície celular, que constituem os fatores mais 

importantes para o desencadeamento de infecções (GHANNOUM; RADWAN, 1990; 

CALDERONE; FONZI, 2001). 

Em nosso meio as micoses não são doenças de notificação obrigatória, não se 

tendo idéia exata a respeito da extensão desse problema. O estudo da epidemiologia e da 

profilaxia das micoses é um domínio da micologia médica muito escasso de dados, onde 

o estudo de tais processos é de grande relevância para patologia humana.(SEVERO-

GOMES 2005). 

 

2.3 MORFOTIPAGEM 

 

A importância das leveduras remonta ao começo da história da humanidade, ou 

seja, cerca de 8.000 a.C., através da produção do pão, sendo caracterizada como 

alimento de grande importância para a maioria das culturas, além da relevância na 

elaboração de outros produtos tais como, álcool etílico, vinho e a cerveja (EL-DASH 

et al., 1980). 

Phaff et al., (1978) ressaltaram que as primeiras observações de leveduras 

foram realizadas por Antonie van Leeuwenhoek em 1680. Mais tarde, Pasteur 

demonstrou se tratarem de microrganismos com habilidades tanto respiratória, como 

fermentativa. No início do século XX, Guilliermondi realizou estudos das relações 

sistemáticas criando chaves dicotômicas para identificação de leveduras.  

Diversos trabalhos foram elaborados neste sentido até os dias atuais, sendo os 

três últimos mais relevantes os desenvolvidos por Lodder (1970), Kreger van Rij 

(1984) e Barnett et al. (2000), trabalhos estes que envolvem uma série bem elaborada 

de testes bioquímicos de assimilação de diversos compostos, principalmente 
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carboidratos, além da análise de características morfológicas e condições especiais de 

crescimento (JAMES et al., 1997). 

Entre os métodos de fenotipagem, destaca-se a morfotipagem pelo método de 

Phongpaichit's (PHONGPAICHIT et al., 1987). Esse método de avaliação das bordas e 

características da superfície de colônias de leveduras cultivadas em ágar malte, foi 

demonstrado no passado, mostrou boa capacidade discriminatória (OTERO et al., 

1995).  

 O método de morfotipagem de colônias de leveduras recentemente tem sido uma 

técnica recomendada como um método simples que pode ser executado na rotina 

laboratorial quando outros métodos são impraticáveis devido à restrições de recursos 

(KHAN et al., 2003; LIGUORI et al., 2004). 

Amostras de leveduras podem ser diferenciadas pela sua morfologia, em culturas 

semeadas em estrias, em placas contendo ágar malte. Após dez dias de incubação, cada 

cultura é examinada e o código determinado. O sistema proposto por Phongpaichit et al. 

(1987) fornece códigos numéricos baseados principalmente na natureza, na extensão da 

franja marginal e na topografia da superfície da colônia (LACAZ et al., 2002).  

Segundo Hunter et al. (1989), a morfotipagem é extremamente simples e sem 

custos elevados para realização, exigindo apenas placas contendo ágar malte. Além 

disso, são bons instrumentos usados como marcadores morfológicos, encontrando em 

estudos epidemiológicos a margem descontínua, associada às espécies com 

características de patogenicidade e um aumento do risco de morte em caso de infecção 

profunda.  

A reprodutibilidade muitas vezes baseada na morfologia das colônias é afetada 

pela variação fenotípica in vitro (SLUTSKY et al., 1985). 

Nos últimos anos muitos trabalhos têm sido realizados visando caracterizar e 

individualizar as leveduras, principalmente do gênero Candida, em virtude da 

necessidade de informações sobre a transmissão e a recorrência nos casos de 

vulvovaginites. Metodologias de tipagem também vêm sendo empregadas para avaliar o 

comportamento não somente da espécie, mas também de sub-populações da espécie 

(CANDIDO et al., 1998; SILVA et al., 2002).  

A formação de diferentes texturas das franjas produzidas nas bordas das colônias 

e a topografia da superfície dessas colônias representam um fenômeno da variação 

morfológica expressa por diferentes isolados de leveduras, permitindo a sua distinção 

(RIBEIRO et al., 1998). 
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Os morfotipos não sofrem influencia na concentração de células. Podem ser 

afetados por alterações do meio de cultivo e em condições de incubação. Se as placas 

forem incubadas dentro de sacos plásticos ou similares para evitar a dessecação, a 

umidade elevada relativa favorece a expansão da camada superficial das células para a 

margem da estria, podendo assim, alterar os caracteres da franja. A temperatura de 

incubação não demonstra diferenças de resultados quando a temperatura ambiente ou a 

30ºC. (LACAZ et al., 2002). 

Em pesquisa realizada por Borromeo et al. (1992), a morfotipagem foi usada 

para determinar se existem diferenças entre os isolados de C. albicans em indivíduos 

saudáveis a partir de mucosa oral e de pacientes com candidose eritematosa. 

Independentemente da situação, a presença de prótese, ou de candidose, múltiplos 

morfotipos foram identificados em fumantes com prótese dentária superior e de 

fumantes sem prótese dentária e de não fumantes com candidose eritematosa, enquanto 

um único morfotipo foi isolado de não-fumantes apresentando mucosa oral saudável. 

Kakru et al. (1999) realizaram a caracterização de 45 isolados de C. albicans de 

indivíduos assintomáticos e sintomáticos, a morfotipagem e a produção de enzimas 

proteolíticas para estabelecer uma correlação entre a doença e suas propriedades 

fisiológicas. As 45 leveduras foram isoladas da pele, sangue, cavidade oral e órgãos 

genitais. O morfotipo padrão dos quatro grupos isolados mostrou uma correlação com a 

produção de proteinase. 

Em pesquisa realizada por Ribeiro et al (2006) a morfotipagem de 35 isolados de 

C. albicans da mucosa bucal de crianças com e sem síndrome de Down, permitiu 

detectar nove diferentes morfotipos. O grupo teste (crianças com síndrome de Down) 

apresentou uma predominância de morfotipo com colônias com franjas contínuas, igual 

ou superior a 6 mm, com uma textura intermediaria  e de bom aspecto topográfico. No 

grupo de crianças sem síndrome de Down, foi observada uma maior incidência de 

morfotipos com colônias com franjas contínuas, igual ou superior a 2 mm, textura fina e 

de bom aspecto topográfico. 

 Uma morfotipagem tem bom potencial discriminatório, mas não se pode 

esquecer da diversidade das espécies, devido à variação na morfologia da colônia dentro 

de cada espécie ou a morfologia comum a várias espécies (LEBARON et al., 1998; 

FRANKLIN et al., 2001). 

Hunter et al. (1989) modificou o sistema de leitura a fim de conseguir melhorar a 

reprodutibilidade e foram capazes de relacionar estirpes de virulência comprovada com 
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um distinto morfotipo. Este teste é realizado com base na avaliação de apenas quatro 

parâmetros simples de crescimento tais como a distribuição marginal, largura, textura, e 

topografia da superfície das colônias.   

Os métodos de tipagem de espécies de Candida têm sido utilizados para 

caracterizar melhor os aspectos biológicos apresentados por estas leveduras. Por isso, a 

caracterização fenotípica nos permite avaliar macroscopicamente a forma como estes 

microrganismos comportam-se como um elemento constituinte da microbiota tópica 

bem como o mecanismo de desencadeamento das infecções e parâmetros morfológicos, 

sorológicos, biológicos e de sensibilidade antifúngica (GHANNOUM; ABU-ELTEEN, 

1990; ODDS, 1998; CÂNDIDO et al., 2000; PINTO, 2003). 

 

2.4 CARACTERIZAÇÃO FISIOLÓGICA 
 

Antes da era dos antibióticos e corticóides, o número de infecções por fungos era 

bastante reduzido. Isso é particularmente verdade para as infecções causadas por 

leveduras, especialmente por C. albicans, que se apresentava como membro da 

microbiota, mas que, com as defesas comprometidas do indivíduo, se instala, invade 

tecidos e provoca danos. Concomitantemente, tem sido observada uma sensível 

elevação na freqüência de candidose vulvovaginal nos últimos anos, o que torna esse 

diagnóstico cada vez mais comum em ginecologia (ZIARRUSTA, 2002; CORSELLO, 

2003). 

Determinantes de patogenicidade, específicos para leveduras têm sido 

levantados com o objetivo de produzir novas drogas antifúngicas (MAYSER et al., 

1996; FUSAKAWA; KAGAYA, 1997), entre estes, crescimento a 37°C e atividades 

enzimáticas de fosfolipase e de protease. 

Considerando-se que a membrana da célula do hospedeiro consiste de lipídios e 

proteínas e são, portanto susceptíveis a destruições enzimáticas (BAILEY et al., 1995; 

KAMINISHI et al., 1995). 

Além de fatores inerentes ao hospedeiro, tem sido postulado que existem 

diferenças na patogenicidade de isolados de leveduras. O fungo não é mero participante 

passivo no processo infeccioso; vários fatores de virulência são propostos, mas pouco 

investigados em candidose vulvovaginal. Existem algumas propriedades ligadas às 

células de C. albicans, comumente denominadas fatores de virulência, que lhes 
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conferem a capacidade de produzir doença (GHANNOUM; RADWAN, 1990 ; 

ASHMAN; PAPADIMITRIOU, 1995). 

A aderência da levedura à superfície celular, com conseqüente desenvolvimento 

da forma filamentosa, a variabilidade fenotípica e a produção de toxinas e enzimas 

extracelulares constituem os fatores mais importantes para o desencadeamento de 

infecção por C. albicans (KWON-CHUNG et al., 1985; ODDS et al., 1988; 

CHAKRABARTI, et al., 1991; MATHEWS, 1994; DELGADO; AGUIRRE, 1997). 

A habilidade em produzir enzimas hidrolíticas é considerado importante fator 

patogênico (BARRETT-BEE et  al.,  1985).  As principais enzimas consideradas como 

fatores de virulência, produzidas por leveduras, são as proteinases, que hidrolisam 

ligações peptídicas, e as fosfolipases, que hidrolisam os fosfoglicerídeos 

(GHANNOUM; ABU-ELTEEN, 1990). Foi sugerido que esta propriedade poderia ser 

usada como um critério para a biotipagem de C. albicans (PRICE et al., 1982; 

SAMARANAYAKE et al., 1984). 

Para verificar a atividade de diversas enzimas normalmente são utilizadas 

técnicas de difusão em ágar com o uso de meios sólidos, sendo os resultados 

expressados pela formação de halos, resultantes da hidrólise dos substratos específicos 

ou pela mudança de cor do indicador contido no meio de cultura (PRICE et al., 1982). 

Costa et al. (1967) demonstraram atividade fosfolipásica utilizando a lecitina da 

gema de ovo. Fosfolipases são enzimas que degradam os fosfolipídeos, frequentemente 

encontrados fazendo parte da membrana celular de animais, plantas e microrganismos. 

Parecem auxiliar a invasão de células hospedeiras (DAS; BANERJEE, 1977). 

O termo “fosfolipase” refere-se a um grupo heterogêneo de enzimas, que 

demonstra capacidade de hidrolisar uma ou mais ligações ésteres nos 

glicerofosfolipídeos. Embora todas as fosfolipases possuam como alvo os fosfolipídeos, 

cada enzima é capaz de clivar uma ligação éster específica (GHANNOUM, 2000). Ao 

catalisar a hidrólise dos fosfolipídeos da membrana celular, geram nessa reação o 

lisofosfolipídeo, metabólito que pode desestabilizar a membrana plasmática e danificar 

uma variedade de tecidos (PRICE et al., 1982; WILLIS et al., 2001). 

As fosfolipases degradam fosfolipídeos em quatro diferentes sítios, dependendo 

do local de ação da enzima sobre o substrato (WEETE, 1974; PRICE; CAWSON, 

1977). 

A produção de fosfolipase é considerada um fator importante para o processo de 

infecção, variando conforme o isolado. Essa enzima, localizada na superfície da 
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levedura e na extremidade do tubo germinativo, atua pela hidrólise dos fosfolipídeos, 

dando origem aos lisofosfolipídeos que causam dano à célula epitelial (PRICE et al., 

1982). 

De acordo com Ghannoum (2000), a secreção extracelular de fosfolipases por C. 

albicans foi primeiramente relatada em 1960, através do cultivo da levedura em meio 

sólido contendo gema de ovo. Para este autor, como os fosfolipídeos e as proteínas 

representam os principais constituintes do envoltório celular, enzimas capazes de 

hidrolisar esses compostos estão envolvidas no processo de rompimento da membrana 

celular, durante a invasão dos tecidos do hospedeiro. 

Chaves et al. (2003) constataram atividade fosfolipásica nessa espécie, em 13 

amostras preservadas e em quatro recém isoladas de pacientes com AIDS. Há relatos 

sobre a associação entre fosfolipases e fungos patogênicos (HANEL et al., 1995). A 

produção dessa enzima por C. albicans está relacionada com a virulência e 

patogenicidade, pois tal enzima pode causar danos à membrana da célula do hospedeiro 

pela degradação de fosfolipídeos e lisofosfolipídeos (HANEL et al., 1995; IBRAHIM et 

al., 1995). A elevada produção de fosfolipases foi correlacionada com maior capacidade 

de aderência de C. albicans, desenvolvimento da doença e elevada taxa de mortalidade 

em estudos com animais (MAYSER et al., 1996). É possível a determinação 

quantitativa da atividade fosfolipásica em grande número de amostras de fungos, em 

meio de cultura sólido contendo lecitina de soja ou gema de ovo como fonte 

fosfolipídica (PRICE; CAWSON, 1977).  

Segundo Price; Cawson (1977), as fosfolipases são comumente encontradas em 

vesículas, associadas à superfície celular das leveduras. Para Niewerth; Korting (2001), 

estas enzimas podem estar relacionadas ao crescimento celular de C. albicans e, 

possivelmente, na formação do tubo germinativo. Estudos de microscopia eletrônica 

têm demonstrado que a atividade enzimática de fosfolipases está concentrada nas 

extremidades da levedura (PRICE et al., 1982; LANE; GARCIA, 1991). 

 Lane; Garcia (1991) avaliaram a produção extracelular das enzimas fosfolipases 

por linhagens de C. albicans e relataram que aquelas que produziram maiores níveis de 

fosfolipases, também causaram um aumento significativo da mortalidade em 

camundongos. Willis et al. (2001), relataram que pacientes sem sinais clínicos de 

candidose abrigavam significativamente menos cepas produtoras de fosfolipase do que 

pacientes que manifestavam candidose bucal. Além disso, significativamente maior 

quantidade de linhagens de C. albicans, provenientes de pacientes diabéticos com 
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candidose, produziram fosfolipase, sugerindo que algumas cepas de C. albicans são 

mais patogênicas que outras. 

Price et al. em 1982, descreveram um método prático para a detecção de 

fosfolipases de C. albicans. Esses autores propuseram que a gema de ovo, substrato com 

grande quantidade de fosfolipídeos, fosse incorporado ao meio ágar Sabouraud 

dextrose. Quando os isolados de Candida, produtores de fosfolipases, eram cultivados 

nesse meio, ocorria uma zona de degradação enzimática dos fosfolipídeos, formando 

um halo observável em torno das colônias. Esse halo seria originado provavelmente, 

segundo os autores, pela formação de complexos entre o cálcio e os ácidos graxos 

provenientes da ação das fosfolipases nos fosfolipídeos da gema de ovo. Esse método 

tornou-se tradicional para a determinação da atividade enzimática de fosfolipases em 

isolados de C. albicans (SAMARANAYAKE et al., 1984; WILLIAMSON et al., 1986; 

LANE; GARCIA, 1991; CANDIDO et al., 2000). 

Price et al. (1982) verificaram em seus estudos que a gema do ovo comum 

possui grandes quantidades de fosfolipídeos, principalmente a fosfatidilcolina e a 

fosfatidiletanolamina, sendo assim os mesmos sugeriram o método de “poor plate” para 

a detecção de atividade fosfolipásica, utilizando gema de ovo esterilizada (Difco). A 

atividade de fosfolipase positiva é determinada por uma zona de fosfolipase (PZ) que 

seria determinada pelo diâmetro da colônia dividido pela soma do diâmetro da colônia 

com a zona de precipitação (halo). O método demonstrado por estes autores para a 

detecção de fosfolipase é simples, seguro e reprodutível.  

A pesquisa a respeito do metabolismo dos fosfolipídeos foi estimulada pelo fato 

de que a hemólise provocada pelos venenos de animais está associada à degradação da 

lecitina que possui complexa estrutura química e oferece diferentes pontos de ataque e é 

possível que a hidrólise da mesma ocorra com o auxílio de enzimas diferentes chamadas 

inicialmente de lecitinases, embora outros fosfolipídeos também sejam substratos 

apropriados, no entanto, conforme a nomenclatura adotada por alguns autores estas 

enzimas são chamadas de fosfolipases que por convenção foram designadas pelas letras 

A, B, C e D (PRICE; CAWSON, 1977; DENNIS, 1983). 

Mayser et al. (1996) concluíram que as fosfolipases são capazes de invadir e 

danificar a membrana do hospedeiro, bem como de manter uma relação com alta taxa de 

mortalidade em experimentos com animais apresentando determinantes de 

patogenicidade. 
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Alguns fungos de interesse médico produzem proteases que podem atuar como 

fator de virulência, devido ao envolvimento com a propagação do fungo no hospedeiro, 

causando consequente invasão através da degradação de proteínas da pele, anexos ou 

mucosa (KWON-CHUNG; BENNETT,1992). 

O efeito proteolítico de isolados de C. albicans foi demonstrado pela primeira 

vez por Staib et al. (1965). Esta enzima hidrolítica tem sido observada em sobrenadante 

de cultura e no citoplasma de blastoconídios de C. albicans. A proteinase extracelular 

produzida por diferentes espécies de Candida é capaz de degradar vários substratos, tais 

como: queratina, colágeno, albumina, fibronectina, hemoglobina, cadeia pesada de 

imunoglobulina e proteínas de matriz extracelular (HATTORI et al., 1981; KAMINISHI 

et al. 1986; RUCHEL et al., 1992). Enzimas proteolíticas foram encontradas em 

isolados de C. albicans, C. tropicalis e C. parapsilosis obtidas de várias amostras 

clínicas (RUCHEL et al., 1983). 

Hankin; Anagnostakis (1975) detectaram a produção de exoenzimas em meios 

sólidos e determinaram as atividades pela hidrólise do substrato, através da formação de 

halo. A atividade de proteases é normalmente detectada qualitativamente utilizando 

como substratos ágar acrescido de caseína, hemoglobina, gelatina ou outras proteínas. A 

região de hidrólise, observada em torno da colônia indica atividade enzimática 

(AUNSTRUP, 1974). 

As enzimas proteolíticas fazem parte do sistema metabólico de um grande 

número de organismos vivos, podendo ser isoladas de animal, vegetal ou de 

microrganismos e são classificadas como proteinases e peptidases (NUNES, 1998). A 

maioria das proteases é detectada qualitativamente “ in vitro” utilizando-se como 

substratos meios sólidos contendo caseína, gelatina, soro de albumina bovina e outras 

proteínas. A atividade proteolítica pode ser constatada pela formação de halos de 

hidrólise em torno das colônias do microrganismo (McDONALD, 1984; NUNES, 

1998). 

A caseína, em condições normais, é insolúvel. Quando hidrolisada por uma 

enzima extracelular, a casease, é transformada em produtos solúveis por um processo 

chamado peptonização. A presença dessa enzima é evidenciada facilmente pela 

inoculação do microrganismo na superfície de ágar-leite. Podemos visualizar, nesses 

casos, ao redor das colônias zonas hialinas, em contraste com o restante do meio que 

continua turvo (NEDER, 1992). 
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A secreção de proteases foi associada com a patogenicidade de leveduras 

(RUCHEL, 1984). Também demonstrada por Kwon-Chung et al, (1985), que 

verificaram um maior período de sobrevivência entre camundongos injetados com 

mutantes de culturas de C. albicans com menor produção de proteinase do que dos 

isolados com grande produção desta enzima. Isolados que secretam proteinase possuem 

maior poder de invasão aos tecidos do hospedeiro, pois aderem-se com maior facilidade 

às células epiteliais (GHANNOUM ;ABU-ELTEEN, 1986; SHIMIZU et al., 1987; 

ODDS et al., 1988). 

Estas enzimas estão relacionadas na persistência e colonização das leveduras no 

trato vaginal (RUCHEL, 1981; CASSONE et al., 1987; ODDS et al., 1988). As 

proteases também facilitam a penetração no tecido e a clivagem de imunoglobulina 

(IgA), que  é um importante fator de imunidade vaginal (RUCHEL, 1981; RUCHEL et 

al., 1983). 

Algumas espécies de leveduras do gênero Candida secretam proteases com 

capacidade para degradar diversas proteínas do hospedeiro (RUCHEL et al., 1983; 

NEGI et al., 1984; KAMINISHI et al., 1986), podendo ter um efeito patogênico, 

dependendo das condições do organismo. Com isso, sistemas baseados na expressão e 

na atividade dessas enzimas têm sido empregados para a caracterização de C. albicans 

(PERRY et al., 1990; DEALLER, 1991), além dos testes morfológicos e fisiológicos 

convencionais. 

A proteinase parece facilitar a aderência, crescimento e invasão desses 

microrganismos através da pele e mucosas (KLOTS et al., 1983; NEGI et al., 1984; 

TSUBOI et al., 1985). 

Três estudos mostraram que C. albicans isoladas de mulheres com sintomas de 

candidose vaginal foram significativamente mais proteolíticas (1,5 a 2 vezes) do que 

leveduras de mulheres sem sintomas de candidose vaginal  (CASSONE et al., 1987; DE 

BERNARDIS et al., 1990; AGATENSI  et al., 1991).  

Chaves et al. (2003) trabalhando com espécies de Candida de isolados clínicos 

de pacientes com AIDS e com espécie de Candida estocadas na Coleção de Cultura 

Micoteca - URM, não detectaram atividade proteásica em meio sólido, em nenhum dos 

isolados.  

A produção de proteinases por diferentes isolados dessa levedura pode variar 

bastante. Chakrabarti et al. (1991), examinando amostras de C. albicans provenientes de 

diversos sítios anatômicos, observaram que a atividade enzimática de proteinases foi 
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observada em 44 a 84% dos isolados, dependendo do sítio de origem. Penha et al. 

(2000), analisando leveduras isoladas da cavidade bucal, verificaram que 100% eram 

produtoras de proteinase. Wu et al. (1996) encontraram que os isolados de C. albicans 

provenientes de pacientes infectados pelo HIV foram mais proteolíticos que os obtidos 

de portadores saudáveis e assintomáticos. Também para Cassone et al. (1999), os 

isolados de C. albicans de lesões de candidose demonstraram maior atividade 

enzimática do que aqueles provenientes de portadores assintomáticos. 

Todavia, Candido et al. (2000), comparando a atividade enzimática entre 

isolados de C. albicans obtidos de portadores assintomáticos e de indivíduos que 

manifestavam candidose, não observaram diferença significativa entre os grupos. 

De acordo com Fisher; Cook (2001) a temperatura influencia na atividade dos 

fungos, sendo esta característica, um dos parâmetros mais importantes, que predominam 

sobre todas as atividades dos microrganismos. O crescimento de microrganismos a 37ºC 

revela a capacidade dos mesmos de se desenvolverem no organismo humano e, sendo 

assim, pode ser considerado um fator de patogenicidade (NEDER, 1992; McDONALD; 

ODDS, 1993). 

Alguns autores mencionam que a habilidade de certos fungos crescerem a 37ºC e 

de produzirem determinadas enzimas como urease, fosfolipase, lipase e protease, pode 

estar associada à patogenicidade. Estas enzimas são responsáveis pela propagação do 

fungo no hospedeiro, facilitando a invasão, através da degradação da pele ou mucosa 

(ECHETEBU; ONONGBU, 1992; NEDER, 1992; MCDONALD; ODDS, 1993; 

HANEL et al., 1995; KHOZEL, 1995; VIDOTTO et al., 1998).  

      C. albicans possui alta capacidade de se adaptar e crescer em extensão em 

situações de pH extremo. Assim, em pH neutro, tanto no fluxo sangüíneo como nos 

tecidos, o microrganismo expressa um gene (PHR1) cuja função está associada à síntese 

de parede e cuja expressão é ótima em pH próximo ao neutro. Uma vez que no canal 

vaginal a expressão de PHR1 é inibida, este é transformado em um segundo gene, 

também regulado por pH, que produz função similar, mas em pH ácido (em torno de 2 a 

4). Considerando tais fatos, essa levedura é um exemplo de adaptação em estados 

fisiológicos extremos, podendo estar presente em diversos sítios do hospedeiro 

(CALDERONE; FONZI, 2001). 

 

 



SEVERO GOMES, B. Morfotipagem, Caracterização Fisiológica de Leveduras Isoladas de Secreção Vaginal... 45 

2.5 DROGAS ANTIFÚNGICAS E TESTES DE SUSCEPTIBILIDADE 

ANTIFÚNGICA  

  
A levedurose vulvovaginal apresenta-se como inflamação da mucosa genital, 

que compromete principalmente a vulva (pudendo feminino) e a vagina. Desenvolve-se 

em decorrência de infecção por leveduras, as quais podem ser habitantes normais dessas 

mucosas. A levedurose vulvovaginal está entre os principais problemas ginecológicos 

que afetam mulheres em idade reprodutiva, atingindo milhares de pacientes em todo 

mundo (ADAD et al., 2001). 

Algumas leveduras são carregadas para a vagina por meio de processo de 

autotransmissão a partir da região perianal, tendo como fonte a microbiota normal do 

próprio intestino ou a troca com o parceiro por via sexual. Entretanto, estes 

microrganismos costumam permanecer abrigados na mucosa vaginal apenas como 

colonizantes e, uma vez encontrando condições apropriadas, aceleram o processo de 

multiplicação e expressam fatores de virulência, culminado com a invasão da mucosa e 

ocasionando a levedurose vulvovaginal sintomática (ZIARRUSTA, 2002). 

A candidose vulvovaginal é a segunda causa mais freqüente de infecção vaginal. 

Estima-se que cerca de 75% das mulheres adultas apresentem pelo menos um episódio 

de vulvovaginite fúngica em sua vida, sendo que destas, 40 a 50% vivenciam novos 

surtos e 5% tornam-se recorrentes. Por outro lado, estudos indicam que 20 a 25% das 

mulheres saudáveis e completamente assintomáticas apresentam culturas de secreção 

vaginal positivas para leveduras (OSSET, 2001; SAPORITI, 2001). 

Segundo Sobel (1993a), 80 a 90% dos casos de levedurose vulvovaginal são 

devidos à espécie C. albicans e 10 a 20% a outras espécies de leveduras. Entretanto, tem 

sido observado aumento na freqüência de isolamento de outras leveduras em algumas 

populações. A maior preocupação reside no fato de que essas outras espécies, em geral, 

tendem a ser mais resistentes aos antifúngicos. 

Com a crescente frequência de infecções fúngicas, bem como relatos de 

resistência a agentes antifúngicos, pesquisas com testes de susceptibilidade têm sido 

utilizadas para aplicabilidade clínica (BOSSCHE et al., 1998; SILVA et al., 1998; 

HOFFMAN; PFALLER, 2001). 

Pesquisas demonstram que existem diferenças no padrão de suscetibilidade a 

antifúngicos entre diferentes espécies, o que é relevante para o tratamento clínico e para 

dados epidemiológicos (ODDS, 1996). Estudos in vitro têm demonstrado que a maioria 
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das espécies de leveduras isoladas de secreção vaginal têm sensibilidade reduzida em 

relação a C. albicans. (LYNCH; SOBEL, 1994). 

Até o final de 1970 haviam limitações quanto à necessidade de recorrer a testes 

para avaliar a sensibilidade de fungos a drogas antifúngicas, devido ao escasso 

conhecimento sobre infecções fúngicas, assim como a pequena quantidade de agentes 

terapêuticos, e ainda, a eficácia constante da anfotericina B, apesar de seus efeitos 

colaterais. Em virtude da preocupação com o aumento da sobrevida de pacientes com o 

sistema imune comprometido, como nos casos de pacientes portadores de AIDS, câncer, 

transplantes entre outros, foram adotadas medidas necessárias para tratamento adequado 

nos casos de micoses (HOSSAIN; GHANNOUM, 2000; SABALLS et al., 2000).    

Para o tratamento das leveduroses vulvovaginais têm sido empregados os 

agentes imidazólicos e triazólicos, entre eles fluconazol, miconazol, clotrimazol, 

itraconazol e cetoconazol, além dos agentes poliênicos (nistatina e algumas formulações 

contendo anfotericina B). Contudo, não há consenso sobre a superioridade de um em 

relação ao outro, o que se deve, em parte, às dificuldades de aplicação de uma 

metodologia padronizada para teste de suscetibilidade in vitro e conseqüente escassez 

de publicações sobre as atividades dos antifúngicos mais utilizados. Existem também 

muitas dúvidas quanto à aplicabilidade clínica dos resultados obtidos em testes de 

suscetibilidade aos antifúngicos realizados in vitro, pois há dificuldade na comprovação 

da correlação desses resultados com a eficácia terapêutica (FERRAZZA et al., 2005).   

Nos últimos anos, vários antifúngicos têm sido formulados e avaliados no 

acompanhamento de infecções fúngicas. Entre os agentes poliênicos utilizados, a 

anfotericina B e nistatina, entre os azóis, fluconazol, itraconazol, cetoconazol e 

miconazol são usados no tratamento das micoses (CHANG et al., 2000; DE PAUW, 

2000; UCHIDA et al., 2000; SAITO et al., 2001; SIMONETTI et al., 2001; TOLEMAR 

et al., 2001). 

Os antifúngicos poliênicos interagem com o ergosterol presente na membrana 

citoplasmática do fungo, danificando suas funções de barreira, levando-o à morte. Os 

azólicos são inibidores da biossíntese do ergosterol. Esta inibição impede a formação do 

ergosterol alterando a fluidez e permeabilidade da membrana citoplasmática do fungo 

(SIDRIM; MOREIRA, 1999; ALVES et al, 2005). 

Anfotericina B foi desenvolvida na década de 50, ainda permanecendo muitas 

questões sobre sua farmacocinética, toxicidade e mecanismo de ação; é considerada a 
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mais efetiva droga fungicida para o tratamento de infecções sistêmicas como candidose, 

criptococose, aspergilose, paracoccidioidomicose, histoplasmose entre outras (LUNA et 

al., 2000; KNOPPERT et al., 2001; MODO, 2001). 

Mesmo sendo a anfotericina B, atualmente, o antifúngico mais eficaz disponível, 

seu uso é restrito pela sua toxicidade sistêmica e local. A disfunção renal é o mais 

importante efeito tóxico e ocorre na grande maioria dos pacientes. É usualmente 

reversível quando cessada a terapia, porém reduções permanentes na filtração 

glomerular podem permanecer. Os valores do hematócrito, potássio sérico, uréia 

nitrogenada do sangue, creatinina e dióxido de carbono, bem como análises da urina, 

devem ser obtidos quinzenalmente. Efeitos colaterais, como: distúrbios gastro-

intestinais, febre, calafrios, tromboflebite, hepatotoxicidade, neurotoxicidade, reações 

alérgicas e parada cardíaca, podem ocorrer (SERRACARBASSA; DOTTO, 2003). 

A anfotericina B e os derivados azólicos, como fluconazol e itraconazol, são as 

drogas de primeira escolha para o tratamento das infecções fúngicas graves. 

Anfotericina é a droga que apresenta os melhores resultados in vivo, e ainda assim com 

sucesso terapêutico limitado (OSTROSKY-ZEICHNER et al, 2003). 

Com a introdução de fluconazol para tratamento de micoses em indivíduos com 

AIDS, o uso prolongado dessa droga tem resultado na resistência de C. albicans e de 

outras espécies de Candida, assim como, na recidiva principalmente nesses indivíduos 

(LAGUNA et al., 1997; EVANS, 1998; JANDOUREK et al., 1998). 

Resistência a fluconazol pode emergir em criptococose e em algumas 

candidoses, como é constatada por C. krusei, a qual nos últimos anos tornou-se um 

patógeno importante pelo aumento de infecções devido à resistência a esse antifúngico 

(COLLIN et al. 1999; CUENCA-ESTRELLA et al., 2001; KATIYAR; EDLIND, 

2001). 

Comparadas às amostras de C. albicans, profilaxia e relatos de falha no 

tratamento com fluconazol têm sido registrados com espécies intrinsecamente menos 

sensíveis a essa droga, como C. glabrata e C. krusei. Essas informações enfatizam a 

importância da identificação de espécies de Candida e do estudo da prevalência das 

mesmas, no sentido de otimizar as condutas terapêuticas (IWATA, 1992; ODDS, 1993). 

Mesmo assim, o fluconazol continua sendo um dos agentes antifúngicos mais 

utilizados para o tratamento das infecções causadas por fungos oportunistas, que pela 
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sua ação nas paredes celulares e estrutura da molécula, se insere no grupo dos azóis. O 

fluconazol atua nas células inibindo a síntese do ergosterol ao nível da atividade da “14-

α-stordimethylase” do citocromo P-450 responsável pela conversão do lanosterol a 

ergosterol (WHITE et al., 1998).  Quando administrado, o fluconazol é muito bem 

tolerado e provoca poucos efeitos secundários. É um dos agentes mais eficazes no 

tratamento da orofaringe e do esôfago, especialmente em doentes com sida ou com 

cancro, sendo também muito eficaz na candidose vaginal (GROLL et al., 2004).  

Observa-se atualmente que a crescente utilização de agentes antifúngicos para 

profilaxia e tratamento tem colaborado para o aumento da resistência a estas drogas, 

como a combinação de drogas pode prevenir ou diminuir o desenvolvimento de 

resistência (CZAICA et al., 2000). 

O aumento da variedade de patógenos associados com infecções fúngicas não 

tem encontrado correspondência com o número de agentes antifúngicos disponíveis para 

tratamento. Limitações na eficácia e na tolerância dos agentes antifúngicos em uso, 

falha na resposta clínica, resistência à terapia e grande toxicidade têm estimulado a 

pesquisa de novas drogas que possam ser mais eficientes para o tratamento de pacientes 

com infecções por fungos filamentosos ou leveduras (EPSTEIN, et al., 1996; ESPINEL-

INGROFF, 1997). 

Agentes antifúngicos convencionais são geralmente fungistáticos e apenas 

impedem o crescimento fúngico, proporcionando uma incompleta erradicação do 

microrganismo. Somente a inibição do crescimento antifúngico pode não ser suficiente 

para prevenir a disseminação do microrganismo em pacientes com sistema imune 

deficiente (ELEWSKI; OHIO, 1993). 

O aumento do número de espécies resistentes à terapia antifúngica, bem como a 

necessidade de um guia para a seleção e acompanhamento do tratamento levou a busca 

de testes de suscetibilidade fúngica (ARENDRUP et al., 2001).  

O desenvolvimento da padronização de métodos de testes de susceptibilidade a 

antifúngicos tem sido foco de intensas pesquisas nos últimos 15 anos. Métodos de 

referência para leveduras e fungos filamentosos estão agora disponíveis (COLOMBO et 

al., 1994; YOUNG et al., 1999; GOTZSCHE; JOHANSEN, 2000; VAZQUEZ, 2000; 

HUANG et al., 2001; KLEINPETER; BUTT, 2001; REX et al., 2001). 

Os testes de suscetibilidade aos antifúngicos foram derivados dos métodos de 

suscetibilidade aos antimicrobianos. Bauer et al. (1959) estabeleceram a correlação da 
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CIM (Concentração Inibitória Mínima) obtida por diluição em caldo, com os diâmetros 

de halo, dos testes de difusão com discos. Desde então, essa metodologia vem sendo 

aprimorada e utilizada pela maioria dos laboratórios de microbiologia (BAUER et al., 

1966). 

Somente em 1982 o National Committee for Clinical of Laboratory Standards 

(NCCLS, atualmente CLSI), organizou um subcomitê para padronização do teste de 

suscetibilidade a antifúngicos para leveduras, pelo método de microdiluição em caldo. 

Em 1985, foi liberado um protocolo ainda sujeito a modificações (DRUTZ, 1987) 

Os fatores pré-analíticos mais relevantes foram estudados e, em 1992, foram 

definidos e publicados no documento M27-P, depois adaptado para M27-T (tentativa) 

(SHEEHAN et al., 1999). 

Em 1997 foi liberado o documento NCCLS M27-A, referente ao teste de 

suscetibilidade a antifúngicos pelo método de macrodiluição e microdiluição em caldo 

para leveduras (NCCLS, 1997) e em 1998 foi editado o NCCLS M38-P, específico para 

formas de conídios de fungos filamentosos (NCCLS, 1998). 

Os documentos utilizados no momento foram publicados em 2002: o M27-A2, 

que preconiza para leitura da CIM o período de 24 e 48 horas em microdiluição, e o 

documento M38-A, como referência para o teste de suscetibilidade de diluição em caldo 

para fungos filamentosos, agentes causais de infecções fúngicas invasivas, incluindo 

espécies de Aspergillus, Fusarium, Rhizopus arrhizus, Pseudallescheria boydii e 

Sporothrix schenckii (SHEEHAN et al., 1999, CLSI, 2002). 

Por esse efeito, o “National Committee for Clinical and Laboratorial Standards” 

(NCCLS) atual “Clinical and Laboratorial Standards Institute” (CLSI) aprovou a 

“Norma M27-A2”— Método de Referência para Testes de Diluição em Caldo para a 

Determinação da Sensibilidade de Leveduras à Terapia Antifúngica. A norma descreve 

a metodologia de um teste de sensibilidade aos agentes antimicrobianos das leveduras 

que causam infecções fúngicas invasivas, incluindo as espécies de Candida e 

Cryptococcus neoformans. A norma trata da seleção e preparação dos agentes 

antifúngicos; da implementação e interpretação dos testes; e do propósito e da 

implementação dos testes de controle de qualidade. Apresenta também uma análise 

cuidadosa da responsabilidade dos fabricantes e usuários no controle de qualidade 

(CLSI, 2002). 

O CLSI é uma organização internacional interdisciplinar, sem fins lucrativos, 

educacional e de desenvolvimento de normas/padrões, que promovem o 
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desenvolvimento e uso de normas/padrões e diretrizes consensuais voluntárias na 

comunidade de atenção à saúde. É reconhecido no mundo inteiro pela aplicação de seu 

singular processo consensual ao desenvolvimento de normas/padrões e diretrizes para 

testes de patologia clínica e questões relacionadas à atenção de saúde. O CLSI baseia-se 

no princípio de que o consenso é uma maneira efetiva e custo-eficaz de melhorar os 

testes clínicos e serviços de atenção à saúde (CLSI, 2002). 

A Norma M27-A2 é um método de “referência” que está sendo desenvolvido 

por meio do processo consensual para facilitar a concordância entre laboratórios na 

determinação da sensibilidade de leveduras a agentes antifúngicos. Uma aplicação 

importante de métodos de referência é fornecer uma base padrão, a partir da qual outros 

métodos podem ser desenvolvidos (CLSI, 2002). 

Os testes realizados com anfotericina B apresentam nítida definição do ponto de 

leitura, sendo a concentração inibitória mínima definida como a menor concentração da 

droga capaz de inibir qualquer crescimento visualmente perceptível nos ensaios 

(SIDRIM; ROCHA, 2004). 

Os azóis, drogas consideradas fungistáticas, apresentam início de atuação 

retardado pela necessidade de penetração da droga na célula fúngica e necessária 

inibição do metabolismo celular. Durante esse período, geralmente ocorre crescimento 

do organismo utilizado como inóculo do ensaio, independente da concentração de 

antifúngico utilizada. Assim, a inibição tardia da multiplicação do microrganismo 

permite a visualização do seu tênue crescimento residual, sendo este fenômeno 

denominado de “trailing” . Nesse contexto, estudos definiram como critério de leitura de 

CIM para azóis a identificação da menor concentração da droga capaz de inibir 50% do 

crescimento obtido comparado com o controle positivo (ESPINEL-INGROFF, 1997; 

SIDRIM; ROCHA, 2004). 

Embora testes de suscetibilidade tenham sido aprovados e valores de ponto final 

tenham sido propostos, a interpretação dos resultados ainda deve ser feita com muita 

cautela. De acordo com análises do CLSI, CIM ≥ 64 µg/ml para o fluconazol e ≥ 1 

µg/ml para itraconazol sugerem falha no tratamento, sendo estes microrganismos 

considerados resistentes. Para isolados com CIM para fluconazol de 16 a 32 µg/ml e 

itraconazol de 0,25 a 0,5 µg/ml, a resposta clínica depende do máximo de droga que  

consegue alcançar a concentração sérica e estes microrganismos são considerados 

sensíveis – dose-dependente. Já com CIMs de ≤ 8 µg/ml e ≤ 0,12 µg/ml para fluconazol 
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e itraconazol, respectivamente, os microrganismos são considerados sensíveis (CLSI, 

2002). 

É importante enfatizar que estes dados de ponto final são baseados apenas em 

resposta ao tratamento de C. albicans em infecção de mucosa (ESPINEL-INGROFF, 

1997). 

Para anfotericina B, os resultados de CIM obtidos geralmente estão entre 0,25-1 

µg/ml. Microrganismos que possuem um valor de CIM maior do que 1 µg/ml têm sido 

considerados resistentes (CLSI, 2002). 

Apesar do aumento da frequência e da gravidade das trichosporonosis, dados 

sobre a susceptibilidade antifúngica de espécies de Trichosporon são limitadas (HATA 

et al, 1996; ESPINEL-INGROFF, 1998; NENOFF et al., 1999; UZUN et al., 2000) e 

recomendações para o ensaio in vitro desse fungo, não estão incluídos no Clinical and 

Laboratorial Standards Institute” (CLSI). O tratamento com as drogas antifúngicos 

disponíveis, tem sido geralmente utilizados anfotericina B, fluconazol, e uma 

combinação dos dois têm sido relatados (CAWLEY et al., 2000; MOOTY et al., 2001; 

MORETTI-BRANCHINI et al., 2001). 

A avaliação da susceptibilidade a antifúngicos é feita recorrendo à determinação 

da viabilidade, atividade ou crescimento de células de levedura quando em contato com 

o agente. Devido ao elevado número de métodos utilizados na determinação da 

susceptibilidade de leveduras, o “National Commitee for Clinical Laboratory Standards” 

(NCCLS) estabeleceu um conjunto de procedimentos com o intuito de normalizar as 

metodologias utilizadas. A Norma M27 foi proposta em 1992 depois de vários centros 

de investigação terem correlacionado dados relativos a fatores essenciais na 

reprodutibilidade de ensaios interlaboratoriais de determinação de susceptibilidade 

(CARDOSO, 2004).  

Estes fatores incluem o tempo de atuação do antifúngico, a preparação e o 

tamanho do inóculo, o tempo de incubação, a temperatura e a composição do meio de 

cultura (SHEEHAN et al., 1999). A introdução do documento inicial M27-A em 1997, 

atualmente revisto para M27-2A tornou possível a reprodutibilidade e comparação das 

susceptibilidades aos agentes antifúngicos de leveduras patogênicas, sendo este um dos 

mais utilizados como método de referência (CLSI, 2002).  

Este método baseia-se na exposição de leveduras a uma série de soluções de 

concentrações crescentes de um antifúngico preparada num meio de cultura sintético, o 

RPMI. Este método pode ser feito recorrendo a macrodiluições ou a microdiluições do 
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antifúngico no meio. Uma das evoluções que este método sofreu foi precisamente à 

passagem das macrodiluições para as microdiluições, em que o volume de amostra 

necessário é menor, permitindo a utilização de placas de cultura celular e a análise de 

um maior número de amostras num mesmo ensaio. Nas duas metodologias 

(macrodiluição ou microdiluição) as culturas são expostas aos antifúngicos durante um 

tempo de exposição de 48h findo o qual é determinada à percentagem de redução de 

crescimento por inspeção visual da turbidez das amostras nas diferentes concentrações 

de antifúngico. A Norma desenvolvida pelo CLSI define o conceito de concentração 

mínima inibitória (MIC – “Minimal inhibitory concentration”), como sendo a mais 

baixa concentração de um agente antimicrobiano que inibe o crescimento visível de um 

microrganismo em meio sólido com ágar ou numa diluição feita em meio líquido (CLSI, 

2002). 

Têm vindo a ser investigadas um grande número de modificações a este método, 

uma das quais relativa ao tempo de exposição ao antifúngico. O tempo de exposição foi 

definido para que pudesse ser feita uma correta monitorização do crescimento das 

leveduras quando expostas a um antifúngico. As 48h seriam o tempo apropriado para 

que a leitura do CIM das espécies de Candida permitisse observar 80% de inibição do 

crescimento. Contudo, numa tentativa de melhorar a relação do CIM com o que se passa 

in vivo, alguns autores sugerem encurtar o tempo de exposição ao agente para 24h, 

definindo como critério 50% de inibição do crescimento (SHEEHAN et al., 1999).  

O CLSI, numa primeira etapa, deu prioridade a trabalhos envolvendo leveduras. 

Como parte da estratégia para obter método com alta reprodutibilidade de resultados, 

vários estudos multicêntricos foram realizados permitindo a padronização das condições 

técnicas para a execução da macrodiluição e microdiluição em caldo como métodos de 

referência para estes ensaios. Ambos os métodos têm sido empregados por diversos 

laboratórios de referência em Micologia Médica comprovando não só a alta 

reprodutibilidade de seus resultados como boa correlação clínico-laboratorial 

(VANDENBOSSCHE et al., 2002). 

Devido à relevância da busca de novos compostos com atividade antifúngica, é 

observado em recentes pesquisas o efeito de produtos naturais frente a microrganismos 

relacionados com patologias humanas. 
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2.6 LECTINAS 
 

2.6.1 GENERALIDADES SOBRE LECTINAS 

 

O estudo de lectinas começou no século XIX, com a descoberta de que extratos 

de certas plantas além de serem tóxicos para o homem e outros animais, poderiam 

também aglutinar eritrócitos. A primeira lectina vegetal foi descrita por Hermann 

Stillmark em 1888, enquanto estudava a toxicidade de sementes de mamona (Ricinus 

communis L.); obteve uma proteína que aglutinava eritrócitos (GOLDSTEIN et 

al.,1980; PUSZTAI, 1991; VAN DAMME et al., 1998; GABOR et al., 2001). 

Posteriormente, em 1889, H. Hellin descobriu que o extrato tóxico de sementes de feijão 

jequiriti (Abrus precatorius L.) também causava aglutinação de células sanguíneas e a 

nova proteína recebeu o nome de abrina (SHARON; LIS, 1987).  

As proteínas que aglutinavam eritrócitos foram inicialmente denominadas 

aglutininas, hemaglutininas, fitoaglutininas ou fitohemaglutininas (SHARON; LIS, 

1989).  

Essas proteínas com atividade hemaglutinante, imediatamente atraíram a atenção 

de Paul Ehrlich em 1891 e foram usadas em seus estudos imunológicos (KENNEDY et 

al., 1995). Paul Ehrlich demonstrou, por exemplo, que camundongos se tornaram 

imunes a doses letais de ricina após terem recebido pequenas doses subcutâneas da 

toxina, repetidamente.  

Landsteiner; Raubitschek (1908) observaram que um mesmo extrato de planta 

apresentava diferentes propriedades de aglutinação quando testadas com células 

sanguíneas de animais distintos. A primeira aglutinina de planta obtida na forma pura 

foi a concanavalina A (Con A) a partir de sementes de Canavalia ensiformis DC. 

 Em 1936, Sumner; Howell demonstraram que além da propriedade de aglutinar 

células, a Con A também precipitava glicogênio e amido a partir de solução e que sua 

atividade hemaglutinante podia ser inibida pelo açúcar de cana. Eles sugeriram que a 

aglutinação se dava em conseqüência de uma reação da proteína com carboidratos 

presentes na superfície dos eritrócitos (LIS; SHARON, 1986), abrindo deste modo, o 

caminho para o reconhecimento de que aglutininas de plantas são específicas a 

carboidratos.  

Em 1945, William Boyd relatou que extratos salinos de Phaseolus lunatos ou P. 

limensis aglutinavam apenas eritrócitos humanos do tipo A e não os tipos B ou O. 
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Estudos com lectinas específicas ao tipo sanguíneo, em meados de 1950, mostraram que 

a atividade hemaglutinante específica por eritrócitos humanos do tipo A, B e O foi 

inibida por α–N-acetil-galactosamina, α-galactose e α–L-fucose, respectivamente 

(SHARON; LIS, 1972; KENNEDY et al., 1995).  

Posteriormente, a partir de 1960, duas descobertas contribuíram 

significantemente para a realização do imenso potencial das lectinas na pesquisa 

biológica. Peter Nowell observou que a aglutinina de P. vulgaris, conhecida como 

fitohemaglutinina ou PHA, possuía capacidade de estimular a mitose de linfócitos, 

resultando em um grande impacto na imunologia. A segunda descoberta foi feita por 

Joseph Aub, em 1963, o qual relatou que a aglutinina de Triticum vulgaris, germe de 

trigo (WGA), aglutinou células malignas em concentrações muito mais baixas do que 

aquelas necessárias para a aglutinação de células normais (SHARON; LIS, 1987). Essa 

capacidade de aglutinar preferencialmente células malignas também foi observada para 

outras aglutininas, tais como a Con A, a lectina de Glycine max (feijão-de-soja), 

iniciando assim, um amplo campo de estudo e aplicação biológica das lectinas. 

 
2.6.2 DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 
 

O termo lectina foi proposto por Boyd e Shapleigh (1954), os quais usaram o 

termo “lectina”, do latim lectus, que significa escolhido, para especificar a propriedade 

geral que as lectinas possuem em serem seletivas quanto à interação com carboidratos. 

Tendo em vista o enorme interesse demonstrado pelas lectinas e por estarem 

amplamente presentes na natureza, Goldstein e colaboradores (1980) definiram lectinas 

como proteínas de origem não imune, que se ligam específica e reversivelmente a 

carboidratos através de pelo menos dois sítios de ligação, aglutinam células vegetais e 

animais e precipitam polissacarídeos e glicoconjugados. 

Os sítios de ligação a carboidratos estão localizados na superfície celular da 

proteína; esta seletividade é obtida através de ligações de hidrogênio e interações de van 

der Wals entre o açúcar e a molécula protéica. As lectinas se caracterizam pela sua 

atividade específica de ligação a carboidratos ou oligossacarídeos; a hidrofobicidade é a 

principal força de interação (SHARON; LIS, 1990; KENNEDY et al., 1995; 

ELGAVISH; SHAANAN, 1997). 

Lectinas são proteínas ou glicoproteínas não pertencentes ao sistema 

imunológico, que se ligam especificamente e reversivelmente a mono e oligossacarídeos 
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livres ou na forma de glicoconjugados (glicoproteína e glicolipídeo). Dessa forma, 

combinam-se com moléculas e estruturas biológicas que contem esses açúcares sem 

alterar a estrutura covalente das ligações glicosídicas nos sítios de ligação (MOREIRA 

et al., 1996; MOREIRA et al., 1997; CAVADA et al., 1998, LIS; SHARON, 1998; 

DAMICO et al., 2003; CHEN et al., 2005; CHUMKHUNTHOD et al., 2006; WONG et 

al., 2006). Algumas são metaloproteínas, necessitando de Ca2+, Mn2+ e Mg2+ para 

completo funcionamento (CAVADA et al., 1998). 

A ênfase que é dada quanto à origem não imune das lectinas serve para 

distingui-las de anticorpos anticarboidratos que aglutinam células. Enquanto os 

anticorpos são estruturalmente similares, as lectinas diferem entre si quanto à 

composição aminoacídica, requerimentos de metais, peso molecular e estrutura 

tridimensional. Além disso, as lectinas não são apenas encontradas em animais, mas 

tambem em outros organismos que não possuem sistema imune, como plantas e 

bactérias (MOREIRA et al., 1991). 

A principal característica desta classe de proteínas é sua habilidade de interagir 

com carboidratos e desta forma combinar-se com glicocomponentes presentes na 

superfície de células e tecidos provenientes desde plantas e animais, até bactérias e vírus 

(GUZMÁN-PARTIDA et al., 2004). Desta forma, a propriedade de ligação específica a 

carboidratos faz das lectinas notáveis marcadores utilizados em estudos histoquímicos, 

bioquímicos e em técnicas para caracterizar e diferenciar células cancerosas 

(SHERWANI et al., 2003). 

As lectinas podem ser classificadas em grupos distintos de reconhecimento, de 

acordo com os carboidratos simples ou complexos. A maioria das lectinas pode ainda 

ser classificada em um número relativamente pequeno de famílias, de acordo com a sua 

relação evolucionária e estrutural sendo as lectinas de legumes e as ligadoras de quitinas 

as mais abundantes (SHARON; LIS, 2001). 

Uma vez que as lectinas leguminosas demonstram similaridades estruturais, e 

suas especificidades de ligação a carboidratos são muito diferentes. De acordo com a 

especificidade por carboidratos, podem ligar-se a D-manose/D-glicose, D-manose, N-

acetilglicosamina, N-acetilgalactosamina, galactose e ácido siálico (PEUMANS; VAN 

DAMME, 1995; MOREIRA et al., 1996; NGAI; NG, 2004; WONG; NG, 2005; WONG 

et al., 2006). Através da especificidade, lectinas são classificadas em grupos, baseado no 

monossacarídeo que demonstra a maior afinidade, apesar de que estas ligações são mais 
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fracas que as estruturas complexas de carboidratos reconhecidas pelas lectinas 

(AUDETTE et al., 2000). 

De acordo com as características estruturais, os três maiores grupos são 

merolectinas, hololectinas e quimerolectinas. Merolectinas são proteínas que consistem 

exclusivamente de único domínio de ligação a carboidrato. Devido ao caráter 

monovalente, as merolectinas são incapazes de precipitar glicoconjugados ou aglutinar 

células (PEUMANS; VAN DAMME, 1995). Exemplo desse grupo são as haveínas, 

proteína do látex de seringueira (Hevea brasiliensis), que se liga à quitina. (VAN 

PARIJS et al., 1992). Hololectinas são compostas exclusivamente de domínios de 

carboidratos ligantes, mas com dois ou mais sítios de ligação, podendo ser idênticos ou 

parecidos. Por serem di ou multivalente, podem aglutinar células e/ou precipitar 

glicoconjugados, comportando-se como aglutininas e compreende a maioria das lectinas 

de plantas, pois se comportam como hemaglutininas. As quimerolectinas são compostas 

de um ou mais domínios de carboidratos ligantes e um domínio não relacionado com 

uma atividade catalítica bem definida e que age independente dos domínios de 

carboidratos ligantes. Dependendo do número de sítios de ligação a carboidratos, as 

quimerolectinas comportam-se como merolectinas ou hololectinas. Representantes deste 

grupo são as proteínas inativadoras de ribossomos (RIP tipo 2), como por exemplo a 

ricina (toxina da mamona), que possui dois domínios de ligação para carboidratos 

comportando-se como hololectina e um domínio para a inativação do ribossomo 

(PEUMANS; VAN DAMME, 1995) (Figura 2). Essa classificação foi ampliada com o 

conceito de superlectinas, as quais possuem dois ou mais domínios ligantes a 

carboidratos, domínios esses com especificidade para açúcares diferentes (não-

relacionados). Posteriormente foi elaborado o termo multilectinas, que são aquelas que 

possuem dois ou mais domínios ligantes a carboidratos, idênticos, mas que podem se 

ligar a açúcares diferentes (MONTEIRO-MOREIRA, 2008). 

Vários autores relatam à participação de lectinas em diversas atividades 

biológicas, como antifúngica (CIOPRAGA et al., 1999; YE et al., 2001; DAMICO et 

al., 2003; TRINDADE et al., 2006), antibacteriana (SEQUEIRA; GRAHAM, 1977; 

AYOUBA et al., 1994), anti-HIV (PEUMANS; VAN DAMME, 1995; OOI et al., 2000; 

WANG; NG, 2001; YE et al., 2001; WONG; NG, 2003; BARRIENTOS; 

GRONENBORN, 2005; WONG; NG, 2005), anti-inseto (PEUMANS; VAN DAMME, 

1995), antiproliferativa (WANG et al., 1995; WONG; NG, 2003), antitumoral (WANG 

et al., 1996; ABDULLAEV; MEJIA, 1997; WANG et al., 2000; NGAI; NG, 2004), 
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imunomodulatória (WANG et al., 1996; SHE et al., 1998; RUBINSTEIN et al., 2004), 

estimulação de macrófagos, acumulação de leucócitos (RODRIGUEZ et al., 1992), 

indução da produção de interferon δ por linfócitos humanos (BARRAL-NETTO et al., 

1992), liberação de histamina (GOMES et al., 1994), efeitos edematogênicos e 

migração celular (BENTO et al., 1993), armazenamento e transporte de carboidratos e 

proteínas, armazenamento de nitrogênio, defesa da planta (PEUMANS; VAN DAMME, 

1995; RÜDIGER, 1997; NOMURA et al., 1998), entre outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectinas com propriedades antifúngicas já foram isoladas de sementes de 

leguminosa como feijão Phaseolus vulgaris (YE et al., 2001); de frutas como pitomba 

Talisia esculenta (FREIRE et al., 2002), jaca Artocarpus integrifolia, fruta-pão A. incisa 

(TRINDADE et al 2006) e graviola Annona muricata (DAMICO et al., 2003); de 

fungos como Kluyveromyces bulgaricus (VIARD et al., 1993) e Schizophyllum 

commune (CHUMKHUNTHOD et al., 2006); de urtiga Urtica dioica (BROCKAERT et 

al., 1989), de batata (GOZIA et al., 1993), de germe de trigo (CIOPRAGA et al., 1999) 

e de erva chinesa como Astragalus mongholicus (YAN et al., 2005). Essas lectinas são 

denominadas, respectivamente: lectinas de Phaseolus vulgaris, TEL, “jackin”, 

“frutackin”, AML, Kb-CWL I, SCL, UDA, lectina de batata, WGA, AMML.  

Figura 2. Representação esquemática dos quatro tipos de lectinas 
de plantas: merolectina, hololectina, quimerolectina e superlectina 
(Adaptação de PEUMANS; VAN DAME, 1995). 
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A atividade antifúngica de lectinas já foi constatada em concentrações que 

variaram entre 100µg/mL a 10.58mg/mL, para diferentes espécies de fungos. Há relatos 

da atividade antifúngica de lectinas em relação a leveduras como Sacchromyces 

cerevisiae (VIARD et al., 1993; FREIRE et al., 2002; TRINDADE et al., 2006), S. 

bayanus, S. uvarurn, Candida albicans, C. glabrata, Rhodotorula mucilaginosa, Pichia 

pastoris, Kluyveromyces bulgaricus, K. lactis, Schizosacchamyces bulgaricus, 

Schizosacchamyces octosporus (VIARD et al., 1993), Trichoderma viride, T. hamatum  

(BROCKAERT et al., 1989) e em relação a fungos filamentosos como Fusarium 

oxysporum (CIOPRAGA et al., 1999; YE et al., 2001; FREIRE et al., 2002; DAMICO 

et al., 2003; YAN et al., 2005),   F. moniliforme (TRINDADE et al., 2006), F. 

graminearum (CIOPRAGA et al., 1999), F. solani (DAMICO et al., 2003),  Aspergillus  

niger (CHUMKHUNTHOD et al., 2006), Colletorichum sp. (YAN et al., 2005), C. 

lindemuthianum (BROCKAERT et al., 1989; FREIRE et al., 2002), C. musae 

(DAMICO et al., 2003), Phoma betae, Phycomyces blakesleeanus, Septoria nodorum, 

Phytophthora erythroseptica (BROCKAERT et al., 1989), Botrytis cinerea 

(BROCKAERT et al., 1989; YAN et al., 2005), Coprinus comatus, Rhizoctonia solani 

(YE et al., 2001), Drechslera turcia (YAN et al., 2005).  

A atividade antifúngica de lectinas pode variar, dependendo da espécie 

analisada. Yan et al. (2005) não constataram atividade antifúngica da lectina AMML, 

com afinidade de ligação para galactose e derivados, em relação a Rhizoctonia solani e 

Mycospharella arachidicola na concentração de até 200µg/mL. Chumkhunthod et al. 

(2006) também não observaram essa atividade para lectina SCL com afinidade de 

ligação para N-acetilgalactosamina, em relação a S. cerevisiae, Candida albicans, 

Penicillium diditatum na concentração de até 1mg/ml. Entretanto esses autores 

constataram atividade antifúngica dessas mesmas lectinas para outras espécies de 

fungos, como mencionado anteriormente. Na tabela 1, são listados alguns exemplos de 

lectinas, respectiva especificidade por carboidratos e a atuação sobre algumas espécies 

de fungos. 
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Origem da 
lectina 

Nome 
da 

lectina 

Carboidrato de 
ligação 

Fungo susceptível Referência 
bibliográfica 

Phaseolus 
vulgaris 
(feijão 
vermelho) 

lectina de 
Phaseolu
s vulgaris 

glicoproteínas: 
lactoferrina, 
ovoalbumina e 
tiroglobulina 

Fusarium oxysporum 
Coprinus comatus 
Rhizoctonia solani 

 
Ye et al., 

2001 
 

Semente de 
Talisia  
esculenta  
(pitomba) 

TEL glicose, manose, 
N-acetilglicosamina 

Sacchromyces cerevisiae 
Fusarium oxysporum 
Colletotrichum lindemuthianum 

 
Freire et 
al., 2002 

 
Artocarpus 
integrifolia 
(jaca) 
A. incisa (fruta-
pão) 

jacalina 
 
 

frutalina 

N-acetilglicosamina S. cerevisiae 
Fusarium moniliforme 

 
Trindade et 
al., 2006 

 

Semente de 
Annona 
muricata 
(graviola) 

AMML glicose, manose Fusarium oxysporum 
Fusarium solani 
Colletotrichum musae 

 
Damico et 
al., 2003 

 
Kluyveromyces 
bulgaricus 
(levedura) 

Kb-CWL 
I 

galactose Sacchromyces cerevisiae 
S. bayanus, S. uvarurn 
Candida albicans, Candida glabrata 
Rhodotorula mucilaginosa 
Pichia pastoris 
Kluyveromyces lactis K.bulgaricus 
Schizosacchamyces bulgaricus Sch. 
Octosporus 

 
 

Viard et al., 
1993 

Schizophyllum 
commune 
(basidiomiceto) 

SCL N-acetilgalactosamina Aspergillus niger Chumkhunt
hod et al., 

2006 
Urtica dioica 
(urtiga) 

UDA N- acetilglicosamina Trichoderma viride, 
T. hamatum   
Colletorichum lindemuthianum 
Botrytis cincerea 
Phoma betae 
Phycomyces blakesleeanus 
Septoria nodorum 
Phytophytora erythroseptica 

 
 

Brockaert 
et al., 1989 

Germe de 
trigo 

WGA 
 

N- acetilglicosamina Fusarium oxysporum 
F. graminearum 

Ciopraga et 
al., 1999 

Astragalus 
mongholicus 
(erva chinesa) 

AMML galactose Colletorichum sp. 
Drechslera turcia 
F.oxysporum, Botrytis cincerea 

Yan et al., 
2005 

 
 

    

 

TABELA 1.  Lectinas com atividade antifúngica e especificidade de ligação aos carboidratos 
(SIQUEIRA, 2008). 
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A inibição do crescimento de fungos pela ação de lectinas, parece ser resultante 

da inibição da germinação de esporos como também do crescimento do micélio 

(GRIFFIN, 1993). O exato mecanismo de atuação ainda não foi elucidado, mas parece 

haver alteração na síntese da parede celular fúngica devido à modificação na síntese de 

quitina, por deficiência da deposição na parede celular. Lectinas que se ligam à quitina 

demonstram importante efeito antifúngico, entretanto, a ocorrência ou não dessa 

alteração é dependente da combinação do fungo com a lectina (GRIFFIN, 1993; 

PEUMANS; VAN DAMME, 1995). 

 

2.6.3 FUNÇÕES, APLICAÇÕES E OCORRÊNCIA NA NATUREZA. 

 

Como já foi descrito um grande número de possíveis funções fisiológicas para as 

lectinas tem sido proposto (PEUMANS; VAN DAMME, 1995). O reconhecimento 

entre lectinas e moléculas receptoras pode ocorrer em três níveis distintos, a saber, 

dentro da célula, entre diferentes células do mesmo organismo, ou entre diferentes 

organismos. Como resultado, as lectinas têm uma função na própria planta, nas 

interações entre plantas e microrganismos, ou fora das plantas. 

Na própria planta, as lectinas estão supostamente envolvidas nos processos tais 

como transporte de carboidratos, alongamento da parede celular, interações célula-

célula, regulação do crescimento, reconhecimento dos receptores nas membranas, ou 

para funcionar como enzimas ou proteínas de armazenamento (PUSZTAI, 1991). 

Um possível envolvimento das lectinas nas interações entre plantas e 

microrganismos tem sido proposto para o reconhecimento e/ou ligação de bactéria 

simbiótica a raízes de leguminosas (VAN RHIJN et al., 1998) e para a defesa das 

plantas contra bactérias e fungos. Finalmente, fora da planta, as lectinas são designadas 

para ter uma função na proteção das plantas contra outros microrganismos e predadores. 

Lectinas de plantas não diferem apenas nas suas estruturas moleculares e 

propriedades bioquímicas, mas exibem também uma ampla variedade de especificidade 

de ligação a carboidratos (SANZ-APARICIO et al., 1997; VAN DAMME et al., 1998; 

WITITSUWANNAKUL et al., 1998). Como conseqüência, as lectinas são usadas como 

ferramentas para a investigação funcional e estrutural de carboidratos complexos, 

especialmente glicoproteínas e para a análise de mudanças que ocorrem na superfície 

celular durante os processos fisiológicos e patológicos, partindo da diferenciação celular 

ao câncer (SHARON; LIS, 2001). 
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Atualmente, elas despertam intensa atenção por atuarem como determinantes no 

reconhecimento em diversos processos biológicos, tais como a retirada de 

glicoproteínas a partir do sistema circulatório, controle do tráfego intracelular de 

glicoproteínas, adesão de agentes infecciosos às células hospedeiras, recrutamento de 

leucócitos aos sítios inflamatórios (SHARON; LIS, 2001), bem como, interações no 

sistema imune, a saber: estimulação mitogênica e produção de interferon sobre 

linfócitos humanos, atividade inibitória da transcriptase reversa do HIV-1 e estimulação 

da produção de nitrito por macrófagos peritoneais de murinos (YE; NG, 2001a). 

As lectinas constituem ferramentas valiosas para a detecção e isolamento de 

glicoproteínas e caracterização parcial da porção carboidrato dessas glicoproteínas, 

assim como o acompanhamento de mudanças que ocorrem nos açúcares em processos 

como desenvolvimento, diferenciação e transformação neoplásica (LIS; SHARON, 

1998; SHARON; LIS, 2001). 

As lectinas possuem a capacidade adicional para distinguir entre diferentes tipos 

de células, incluindo células normais e malignas. Por exemplo, tem sido relatado que 

células transformadas são freqüentemente mais sensíveis aos efeitos de lectinas do que 

as células normais (REYNOSO-CAMACHO et al., 2003). Uma das aplicações que mais 

proporcionaram notoriedade as lectinas como ferramentas úteis em imunologia é a 

capacidade de estimular resposta mitogênica em linfócitos humanos. Essa propriedade 

foi descoberta em 1960 por Nowell, avaliando o efeito da PHA sobre linfócitos 

humanos (NOMURA et al., 1998; JANEWAY, 2002). Outras lectinas com atividade 

mitogênica foram identificadas, destacando-se a Con A, a lectina de Ulex europeus, a de 

Vicia faba, a “pokeweed mitogen”, PWM (JANEWAY, 2002). A resposta ao estímulo 

de linfócitos com Con A inclui também o aumento da expressão de receptores de 

citocinas (IL-2) na superfície linfocitária, favorecendo ainda mais o processo de 

ativação celular (JANEWAY, 2002). Galectina-3, uma proteína ligante a galactosídeos, 

mostrou-se capaz de ativar linfócitos através da interação com glicoconjugados da 

superfície celular, sendo assim conhecida como mitógeno (INOHARA et al., 1998). 

Lectinas são amplamente distribuídas na natureza, são encontradas em animais, 

plantas, fungos, bactérias e vírus (GRIFFIN, 1993; PEUMANS; VAN DAMME, 1995; 

WANG et al., 1996; CAVADA et al., 1998; LIS; SHARON, 1998; NGAI; NG 2004; 

XIA; NG, 2005; CHUMKHUNTHOD et al., 2006). Nas plantas, as lectinas estão 

presentes em todos os tecidos. (COELHO; DA SILVA, 2000; COUTINO-

RODRIGUEZ et al., 2001, RATANAPO et al., 2001, KIM et al., 2003). Entretanto 
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essas substâncias estão presentes em maior quantidade em grãos de leguminosas e 

gramíneas (BARONDES, 1981; GRIFFIN, 1993; MOREIRA et al., 1996; RAMOS et 

al., 1996; CAVADA et al., 1998; CAVADA et al., 2000; YE et al., 2001; YE; NG, 

2001b; LORIS, 2002; NG et al., 2002; SHARON; LIS, 2004; ALENCAR et al., 2005a).  

A maioria das lectinas têm sido purificadas e caracterizadas de sementes de 

leguminosas, representando cerca de 10 % do conteúdo de proteína total (SPILATRO et 

al., 1996), embora várias lectinas também foram isoladas da família Moraceae 

(MOREIRA et al., 1998; ROSA et al., 1999). 

As sementes de leguminosas como as de feijão e ervilha são fontes ricas de 

lectinas as quais tem sido amplamente caracterizada em relação a propriedades química, 

fisicoquímica, estrutural e biológica (GOZIA et al., 1993; MOREIRA et al., 1993; 

CAVADA et al., 1996; MOREIRA et al., 1996; GRANGEIRO et al., 1997; 

NAPIMOGA et al., 2007). As partes das plantas mais susceptíveis ao ataque de 

predadores, como por exemplo, as sementes, são as que contêm lectinas em maior 

concentração. Com exceção de quitinases, glucanases e glicosidades, as lectinas são as 

únicas proteínas capazes de reconhecer e ligar-se a glicoconjugados presentes na 

superfície de bactérias e fungos ou expostos no trato intestinal de insetos e mamíferos. 

Além disso, sabe-se da capacidade de estabilidade da lectina em condições 

desfavoráveis, a qual se mantém viável em ampla faixa de pH, elevada temperatura e na 

presença de proteases de animais e insetos. Isso leva a crer na função de defesa dessa 

classe de proteína (PEUMANS; VAN DAMME, 1995, YE; NG, 2001a). 

Sendo amplamente distribuídas no reino vegetal, as lectinas são encontradas 

principalmente nos órgãos de reserva (PEUMANS et al., 1998), abrangendo 

principalmente as famílias Leguminosae, Gramineae, Algae, Euphorbiaceae, entre 

outras, sendo a família Leguminosae (Fabaceae) a que apresenta o maior número de 

lectinas isoladas e destas destacam-se principalmente as de sementes (SHARON, 1993; 

PRAKASHKUMAR, et al., 1998; LORIS et al., 1998), embora possam ser encontradas 

também em outras partes das plantas, como folhas (RATANAPO et al., 1998; COELHO 

DA SILVA, 2000; RATANAPO et al., 2001), frutos (PEUMANS et al., 1998; 

SAMPIETRO et al., 2001), raízes de algumas Convolvulaceae (PEUMANS et al., 1997; 

VAN DAMME et al., 1997) entrecasca (WITITSUWANNAKUL et al., 1998), bulbos 

(MO et al., 1994), rizomas (PEUMANS et al., 1997), e tubérculos (ASHFORD et al., 

1982; ALLEN et al., 1996; RUDIGER 1998; SUSEELAN et al., 2002).  
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O papel fisiológico das lectinas de plantas não está claramente definido, mas o 

crescente estudo sugere que as lectinas são proteínas de defesa que podem protegê-las 

contra ataques de vírus, fungos e insetos (CAVADA et al., 1998, RATANAPO et al., 

2001; SACCHETTINI et al., 2001). O papel das lectinas nos fungos continua 

desconhecido (KAWAGISHI et al., 2001), para bactérias e protozoários foi sugerido 

que estas lectinas têm uma função importante facilitando sua adesão no epitélio 

intestinal (SINGH et al., 1999). 

Através do conhecimento da estrutura molecular e especificidade biológica das 

lectinas, novas definições vêm sendo propostas. Estas proteínas possuem, pelo menos, 

um domínio não catalítico que se liga de maneira reversível a um mono ou 

oligossacarídeo específico (PELMANS; VAN DAMME, 1995). Recentes avanços na 

bioquímica, clonagem molecular e análise estrutural das lectinas têm revelado a 

ocorrência de famílias, divididas de acordo a estrutura e evolução conhecidas das 

proteínas. Entre elas podem-se destacar as lectinas de leguminosas (RABIJNS et al., 

2000), proteínas inativadoras do ribossomo tipo-2 (VAN DAMME et al., 2000b), 

lectinas ligadoras de quitina (STOEVA et al., 2001) que contem domínios específicos, 

lectinas de monocotiledôneas ligadoras de manose (VAN DAMME et al., 2000a) e as 

lectinas relacionadas à Jacalina (BOURNE et al., 1999). 

 

2.6.4 APLICAÇÕES BIOTECNOLÓGICAS DAS LECTINAS 
 

Devido às características e propriedades bioquímicas, as lectinas vêm sendo 

utilizadas como valiosos instrumentos em pesquisas médicas e biológicas (MOREIRA 

et al., 1991; LORIS et al., 1998; DAM; BREWER, 2002). 

 As lectinas podem ser utilizadas para explorar superfícies celulares ligando-se à 

porção carboidrato de glicoproteínas ou de glicolipídios que se projetam da célula 

(SARKAR et al., 1991). Pela sua versatilidade, as lectinas têm sido usadas, muito além 

da tipagem de células vermelhas do sangue, nos estudos de receptores químicos, 

estrutura presente nas hemácias dos grupos sanguíneos (SAKAKIBARA et al., 1985). 

Assim, estudos de inibição por açúcares simples com as lectinas de Phaseolus limensis e 

Vicia craca, específica para o grupo A, de Lotus tetragonolobus e Anguilla anguilla, 

específicos para o grupo O, forneceram evidências, de que N-acetilgalactosamina e L-

fucose desempenham um papel importante na especificidade dos grupos A e O, 

respectivamente, e como agentes mitogónicos na lectina de Phaseolus vulgaris, 



SEVERO GOMES, B. Morfotipagem, Caracterização Fisiológica de Leveduras Isoladas de Secreção Vaginal... 64 

(SHARON; LIS, 1987). Outras três lectinas foram reconhecidas para o mesmo fim: o 

mitógeno de erva-dos-cancros, uma lectina de Wistaria floribunda, e a Con A (DOYLE 

et al., 1975). 

As lectinas mitogênicas também podem ser utilizadas para cariotipagem, 

determinação de sexo e detecção de cromossomos defeituosos devido à fácil 

visualização dos cromossomos nas células estimuladas (SHARON; LIS, 1989). 

Lectinas de diferentes especificidades foram imobilizadas sobre suportes inertes 

e usadas como matrizes de afinidade para fins bastante variados. Assim, elas têm sido 

utilizadas em cromatografias de afinidade não só para o isolamento, como para a 

demonstração da natureza glicoprotéica de receptores de hormônios, fatores de 

crescimento, neurotransmissores, imunoglobulinas e compostos relacionados 

(GIOANNINI et al., 1982). Do mesmo modo, a cromatografia de afinidade em colunas 

com lectina imobilizada tem sido utilizada não apenas com propósitos preparativos, de 

isolamento de glicoproteínas de membrana, como analítico para separar glicopeptídeos 

que diferem pouco na composição e estrutura de carboidratos. 

Diversas lectinas, entre elas a Con A, a lectina de lentilha, a BSI de Bandeiraea 

simplicifolia I, as RCA I e II de Ricinus communis, a aglutinina de germe de trigo, e a 

jacalina, foram imobilizadas em suportes inertes e assim usadas como matrizes para 

purificar glicoproteínas (GIOANNINI et al., 1982; SARKAR et al., 1991). 

Entre as aplicações analíticas de lectinas pode-se citar a reação imunoadsorvente 

com enzima, ELISA, que foi desenvolvida para detecção quantitativa de glicoproteínas 

dos envelopes do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e da imunodeficiência de 

símios (SIV) utilizando a lectina de Galanthus nivalis (MAHMOOD; HAY, 1992). 

Lectinas com especificidades distintas têm sido conjugadas com isotiocianato de 

fluoresceína (FITC), com a finalidade de: analisar a superfície de bactérias fixadoras de 

nitrogênio, avaliar a distribuição de receptores para lectinas em embriões de 

camundongos transplantados (KIMBER, 1989) e estudar glicoproteínas de superfícies 

celulares de esperma de caprinos (SARKAR et al., 1991). 

Diversas lectinas são capazes de diferenciar algumas espécies de 

microrganismos. Lectina de germe de trigo (WGA) aglutina Neisseria gonorrhoeae 

(SCHAEFER et al., 1979), lectinas de Glycine max, Abrus precatorius e Griffonia 

simplicifolia, aglutinam apenas Bacillus anthracis e Bacillus mycoidis (COLE et al., 

1984) entre vários bacilos. O uso de lectinas em microbiologia clínica apresenta várias 

vantagens como, estabilidade, atividade específica elevada, disponibilidade comercial 
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de várias lectinas e habilidades em mostrar diferenças estruturais entre espécies 

(SLIFKIN;DOYLE, 1990). 

O emprego da tecnologia do DNA recombinante tem demonstrado extrema 

utilidade em estudos de estrutura, biossíntese e função de lectinas de plantas 

(HAMELRYCK et al., 2000). Além desses, as técnicas de biologia molecular têm 

permitido a transformação genética de plantas para aumentar a resistência ao ataque de 

insetos predadores (SHADE et al., 1994) e a diminuição de fatores adversos pela 

presença de lectinas em vegetais comestíveis. Por exemplo, a inclusão de uma proteína 

inibidora de α-amilase, da mesma família das lectinas de feijão comum, em ervilhas 

proporcionou resistência da planta ao ataque de carunchos (SHADE et al., 1994). As 

mesmas ervilhas foram empregadas em ensaio nutricional de ratos sem causar danos ao 

desenvolvimento e tampouco alterar os parâmetros bioquímicos e clínicos de controle 

de saúde dos animais (PUSZTAI et al., 1999). 

A lista de aplicações da lectinas vegetais é extensa e algumas das suas aplicações 

biotecnológicas estão listadas abaixo (SHARON; LIS, 2004): 

� Isolamento e purificação de gliconjugados por cromatografia por afinidade; 

� Detecção de epítopos tipo carboidratos de gliconjugados em blots ou em placas 

de cromatografia em camada delgada; 

� Quantificação de atividade de glicotransferases/glicosidases por detecção dos 

produtos da reação enzimática com lectinas; 

� Análise de glicomas; 

� Análise de mecanismos envolvidos na correta glicosilação por variantes 

celulares; 

� Modulação da proliferação e status de ativação celular; 

� Detecção de doenças relacionadas com alterações na síntese de glicanas; 

� Liberação controlada de drogas; 

� Marcador com finalidade diagnóstica (por exemplo, agentes infecciosos); 

� Diagnóstico e terapêutica do câncer e doenças auto-imunes; 

� Estimulação mitogênica de linfócitos e produção de linfocinas; 

� Investigação de estruturas de carboidratos complexos na superfície de células e 

partículas subcelulares de animais, bactérias e vírus; 

� Tipagem, identificação e estudos estruturais dos grupos sanguíneos; 

� Agentes defensivos de pragas na Agricultura. 
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2.6.5 PAPEL FUNGICIDA DAS LECTINAS DE PLANTAS 
 
 
2.6.5.1 PAREDE CELULAR DOS FUNGOS 
 
 

A parede celular dos fungos é altamente versátil, sendo continuamente 

expandida durante o crescimento e extensivamente remodelada durante o 

desenvolvimento. Quimicamente, a parede contém entre 80 e 90% de polissacarídeos, 

sendo o restante constituído de proteínas e lipídeos. Em algumas espécies são 

encontrados quantidades apreciáveis de pigmentos (melanina), polifosfatos e íons 

inorgânicos (Figura 3). Fisicamente, a parede celular é formada por microfibrilas 

entrelaçadas, embebida numa matriz amorfa. Quitina e celulose são os principais 

componentes microfibrilantes da maioria dos fungos filamentosos, enquanto que nas 

leveduras a parede contém principalmente glucanas não celulósicas. Proteínas e vários 

polissacarídeos (glucanas, mananas, galactanas e heteropolissacarídeos) são as 

principais substâncias cimentantes. Os monossacarídeos mais freqüentemente 

encontrados na parede celular dos fungos são: D-glicose, N-acetil-D-glicosamina, D-

manose, D-galactose, D-galactosamina, L-fucose, D-glicosamina, xilose e ácido D-

glicurônico. Desses, glicose, N-acetil-D-glicosamina e manose são encontrados na 

maioria dos fungos. Ocasionalmente ramnose, ribose e arabinose podem ser observadas 

(BARTINICKI-GARCIA, 1968; KITAJMA, 2000).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Microscopia eletrônica de uma levedura. 
Fonte: http://biochemie.web.med.uni-uenchen.de/Yeast_Biology_2007 

Vacúolo 

de água 

Parede celular 
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2.6.5.2 MECANISMO DE AÇÃO DE LECTINAS SOBRE FUNGOS  

 

Em 1975, foi observado que aglutinina de germe de trigo (WGA) inibia a 

germinação de esporos e o crescimento de hifas de Trichoderma viride e interferia na 

síntese de quitina (MIRELMAN et al., 1975). Esta proteína interage especificamente 

com oligômeros de quitina (ALLEN et al., 1973) e pode ligar-se às extremidades de 

hifas e esporos jovens, além de possuir afinidade por zigosporos. 

Ciopraga et al. (1999) estudaram o efeito da WGA sobre Fusarium 

graminearum e F. oxysporum e mostraram que a ligação dessa lectina à parede celular 

dos fungos afetou o compartimento interno e o crescimento dos fungos, o que pôde ser 

comprovado pelas mudanças drásticas na morfologia, tais como a lise das hifas e o 

extravasamento do conteúdo celular. Essas observações são consistentes com o papel de 

proteção contra fungos das lectinas ligantes de quitina, que poderia diminuir o 

desenvolvimento da parede celular por se ligar aos polímeros de N-acetilglicosamina, 

desestabilizando assim o equilíbrio entre a hidrólise e a síntese de quitina da parede 

celular dos fungos (BARTNIKI-GARCIA, 1973). 

Lectina de rizomas de Urtica dioica (UDA) possuem propriedade fungicida 

apesar de não apresentarem atividade quitinase, inibindo o crescimento de Botrytis 

cinerea, Trichoderma hamatum e Phycomyces blakes leeanus. Pouco é conhecido sobre 

o mecanismo da inibição do crescimento dos fungos por UDA; sugere-se que, devido ao 

pequeno tamanho, a UDA penetre a parede celular e afete a sua síntese (BROEKAERT 

et al., 1989; VAN PARIJS et al., 1992).  

Does et al. (1999) expressou o gene de Urtica dioica, à isolectina 1 em folhas de 

tabaco (Nicotiana tabacum) e verificou a atividade fungicida contra Botrytis cinerea, 

Trichoderma viride e Colletotrichum lindemuthianum, na qual a inibição do 

crescimento pela isolectina 1 ocorreu em fases específicas do crescimento dos fungos e 

de forma temporal, sugerindo que os fungos apresentam um mecanismo adaptativo.  

Outras lectinas apresentam efeitos inibitórios sobre o crescimento de fungos: 

lectinas de folha de Ginkgo biloba inibiu o crescimento das hifas de Pellicularia sasakii 

Ito (HUANG et al., 2000); homólogos a heveína (isolados de Pharbitis nil L.) exibem 

ação fungicida inibindo o crescimento das hifas de B. cinerea e Phytophthora parasitica 

em 98 % (KOO et al., 1998). A lectina de Talisia esculenta (TEL) inibiu o crescimento 

dos fungos em 280 µg quando foram incubadas na presença de Fusarium oxysporum, 

Colletotrichum lindemuthianum e Saccharomyces cerevisae (FREIRE et al., 2002). 
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Kanrar et al., 2002, expressou a heveína em mostarda e verificou a atividade fungicida 

contra Alternaria brassicae.  

As quimerolectinas também estão envolvidas na defesa de plantas contra fungos. 

As quimerolectinas com ação fungicida pertencem à classe das quitinases de classe I 

que possuem na região N-terminal um domínio ligante de quitina e na região C-terminal 

um domínio do tipo quitinase. Este último domínio, que confere atividade enzimática à 

proteína, é o responsável pela ação fungicida das quimerolectinas (BEINTEMA, 1994).  

Entretanto, algumas lectinas de leguminosas não apresentam atividade para 

Fusarium oxysporum, Botrytis cinerea, Mycosphaerella arachidicola e Coprinus 

comatus (YE; NG, 2001; NG et al., 2002; WONG; NG, 2003, 2005; WONG et al., 

2006) (Tabela 2).  Outras podem apresentar discreto efeito ativador da cinética do 

crescimento do fungo em cultivo (VIARD et al., 1993; PÉREZ-SANTIAGO et al., 

2000; HERNÁNDEZ et al., 2003). 

Viard et al. (1993) observaram efeito estimulatório da lectina Kb-CWL I com 

especificidade de ligação a galactose, sobre C. albicans e C. tropicalis nas 

concentrações entre 0,04 e 0,08mg/mL, havendo aceleração para formação do tubo 

germinativo como também indução da formação de micélio. 

 

 

Origem da lectina Carboidrato de ligação Fungo analisado Referência 
bibliográfica 

Pisum sativum 
 var. macrocarpon 
(ervilha)  
 
 

glicose, manose Fusarium oxysporum 
Rhizoctonia solani 
Botrytis cinerea 
Mycosphaerella 
arachidicola 

Ye ; Ng, 2001 

Castanea mollisima 
(castanha chinesa)  

glicose, manose Coprinus comatus, 
Mycosphaerella 
arachidicola 
Botrytis cinerea 

Ng et al., 2002 

Vigna sesquipedalis  
 (feijao da terra) 
 

ácido poligalacturônico Fusarium oxysporum 
Rhizoctonia solan 
Coprinus comatus 

Wong ; Ng, 
2003 

Canavalia gladiata 
 

glicose, manose, ramnose Botrytis cinerea 
Mycosphaerella 
arachidicol, 
Fusarium oxysporum 

Wong ; ng, 
2005 

Feijão malhado galactose Botrytis cinerea 
Mycosphaerella 
arachidicola Fusarium 
oxysporum 

Wong et al., 
2006 

 

TABELA 2 . Lectinas sem atividade antifúngica e especificidade de ligação aos 
carboidratos (SIQUEIRA, 2008). 
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Pérez-Santiago et al. (2000) verificaram a capacidade de inibição e estimulação 

do crescimento de Ustilago maydis por lectinas com especificidade para ligação a N-

acetilgalactosamina, N-acetilglicosamina e galactose, na concentração de 100µg/mL. A 

única lectina que inibiu a germinação de esporos e o desenvolvimento do fungo foi a 

CCL, extraída de Zea mays (milho), com especificidade de ligação por galactose. As 

lectinas DBA e PLA extraídas de Dolichos biflorus e Phaseolus lunatus (feijão lima, 

comum no México e Argentina) respectivamente, com especificidades por N-

acetilgalactosamina, e a lectina WGA com especificidade pode N-acetilglicosamina, 

obtida de Triticum vulgaris (trigo), inibiram a germinação desse fungo, mas não houve 

inibição do desenvolvimento do micélio nem alterações morfológicas. A lectina ConA, 

obtida de Canavalia ensiformis (feijão-de-porco) e capaz de ligar-se a glicose e manose, 

estimulou a germinação dos esporos e o crescimento fúngico. 

Hernández et al. (2003) constataram que a ConA tem efeito ativador sobre 

basidiósporos de Ustilago maydis após nove horas de incubação, apresentando 

acentuada capacidade de agregação, ramificações múltiplas e germinação. Além disso, 

foram observadas várias alterações morfológicas como, por exemplo, espessamento da 

parede celular e deformações no basidiósporo. 

 Does et al. (1999) avaliaram a atividade antifúngica de UDA e demonstraram 

que a inibição do crescimento Botrytis cinerea, Trichoderma viride e Colletotrichum 

lindemuthianum é temporária, detectável após seis horas de incubação com a lectina 

67µg/mL. Após esse período, não houve inibição do crescimento fúngico, mesmo na 

máxima concentração de lectina (300µg/mL). Esses autores sugerem que o fungo 

desenvolve algum mecanismo de adaptação. 

Lectinas vegetais vêm recebendo atenção particular devido a seu potencial 

aplicação em análises laboratoriais, já que possuem especificidade por carboidratos 

diferentes, sendo rapidamente imobilizadas em suportes inertes (BASZKLIN et al., 

2000). 

 Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth., Dioclea violacea Mart. ex Benth., e D. 

rostrata (Benth), são leguminosas das quais são extraídas as lectinas  ConBr, DvioL e 

DRL,  respectivamente (CAVADA et al., 1996; BARBOSA et al., 2001), as quais têm 

afinidade por glicose e manose (CAVADA et al. 1993, CAVADA et al., 1996). 

Aspectos botânicos de C. brasiliensis e D. violacea e D. rostrata são mostrados nas 

figuras 4, 5 e 6 respectivamente. 
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                         Figura 6. Aspecto herborizado de Dioclea rostrata (Benth). 

          Foto gentilmente cedida pelo Herbário do Instituto Agronômico de São Paulo. IAC 
 

  

 

 

 

Figura 4. Aspecto de Canavalia brasiliensis Mart.ex Benth 
                   Fonte: www.tropicalforages.info/kev/forages/media/ht 

Figura 5. Aspecto de Dioclea violacea Mart.ex Benth 
Fonte:http://flickr.com/photos/13668899@N00/380566264 
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ConBr, DvioL e DRL já demonstraram indução da produção de histamina em 

ratos (GOMES et al., 1994), produção de óxido nítrico (ANDRADE et al., 1999), além 

do efeito protetor in vivo contra infecção por Leishmania amazonensis em camundongos 

BALB/c (BARRAL-NETTO et al., 1996), estimulação linfocitária em humanos 

(BARRAL-NETTO et al., 1992), estimulação da produção de macrófagos e linfócitos 

em camundongos C3H/HeJ (RODRIGUEZ et al., 1992). 

A ConBr e DvioL são lectinas com ligação glicose/manose e são homólogas a 

Concanavalina A (ConA) (CAVADA et al., 1993). A ConBr, foi primeiramente isolada 

por Moreira; Cavada (1984). A ConA, e a ConBr demonstram a mesma especificidade 

para ligar-se a resíduos de D-glicose, D-manose e derivados, ambas lectinas também 

demonstram afinidade por cadeias ramificadas de trimanosídeo, 3,6-di-O-(a-D-

manopiranosil)-D-manose, os quais são encontrados em regiões-núcleo de todos os 

carboidratos ligados a asparagina (N-ligados). Além disso, a ConBr e ConA 

reconhecem essencialmente os mesmos epítopos na estrutura do trimanosídeo 

(NOGUEIRA et al., 2002). 

Em estudos preliminares, foi observado o efeito cicatrizante em feridas cutâneas 

experimentais de camundongos Swiss Webster (SCHIRATO, 2006). Lectinas extraídas 

de Canavalia brasiliensis (ConBr), Dioclea grandiflora (DGL) e Dioclea violacea 

(DvioL) induzem a produção de interferon-gama por células mononucleadas do sangue 

periférico, apresentando efeito estimulatório maior que a Concanavalin A (ConA), 

mesmo apresentando homologia superior a 80% comparadas a estas lectinas. Avaliando 

o feito da aplicação destas lectinas, por via subcutânea – “footpads”, nos linfonodos 

poplíteos em camundongos BALB/c, foi observada presença de inflamação, o efeito 

estimulatório do sistema imune foi associado à indução de apoptose (BARBOSA et al., 

2001). 

Outra leguminosa utilizada para extração de lectina e a Lonchocarpus sericeus 

da qual é extraída a lectina LSL (NAPIMOGA et al., 2007) com afinidade por N-

acetilglicosamina (Figura 7). Já demonstrou atividade antiinflamatória em casos de 

peritonite em ratos, notável diminuição de bactérias que colonizavam essa região 

peritoneal (ALENCAR et al., 2005b) e inibição da migração de neutrófilos em 

processos inflamatórios (NAPIMOGA et al., 2007). 
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Figura 7. Aspecto de Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth. 
Fonte: http://ctfs.si.edu/webatlas/findinfo.php?specid=4375&leng=english 
 

As lectinas mais investigadas e bem caracterizadas são provenientes de plantas, 

particularmente as pertencentes à família Leguminosae (Fabaceae) (CAVADA et al., 

2001). A lectina (DRL) foi uma das lectinas mais eficiente na promoção da síntese de 

IFN-γ e histamina do que outras lectinas a partir da mesma subtribo (D. grandiflora D. 

guianensis). Por outro lado, DRL é menos eficiente do que outras lectinas Diocleinae, 

estimulando a síntese de TNF-α e IL-10 (CAVADA et al., 2001). 

A classificação botânica de Canavalia brasiliensis, Dioclea violacea, Dioclea 

rostrata e Lonchocarpus sericeus, são mostrados na Tabela 3. 
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Planta Classificação botânica 
 
 
 
Canavalia brasiliensis Mart.ex Benth 

Reino: Plantae 

Filo: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordem: Fabales 

Família: Fabaceae 

Gênero: Canavalia  
  
 
 
Dioclea violacea Mart.ex Benth 

Reino: Plantae 
Filo: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordem: Fabales 

Família: Fabaceae 

Gênero: Dioclea 
 
 
 
Dioclea rostrata Benth 

Reino: Plantae 

Filo: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordem: Fabales 

Família: Fabaceae 

Gênero: Dioclea 
 
 
 
Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth. 

Reino: Plantae 
Filo: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordem: Fabales 

Família: Fabaceae 

Gênero: Lonchocarpus 

 

3 PRÓPOLIS 
 
3.1 Própolis: fundamentos históricos 

 

As primeiras descrições sobre produtos naturais feitas pelo homem remontam às 

sagradas escrituras e ao papiro de Ebers. Esse papiro foi descoberto e publicado por 

Georg Ebers, sendo traduzido pela primeira vez em 1890, por H. Joachin. Foi 

encontrado nas proximidades da casa mortuária de Ramsés II, porém à época da XVIII 

dinastia. Esse documento enumera mais ou menos 100 doenças e descreve um grande 

número de drogas de natureza animal e vegetal (VILELA, 1977). 

TABELA 3 . Classificação botânica, segundo Cronquist (1988), das espécies vegetais de 
onde foram extraídas as lectinas.  
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A própolis é um dos muitos produtos naturais que vem sendo utilizado durante 

séculos pela humanidade (VARGAS et al., 2004). O uso de extratos de própolis na 

medicina popular data de 300 a.C (DA SILVA et al., 2006). 

Antes de Cristo, a própolis já era bastante utilizada no Egito para mumificação e 

também pelos sacerdotes dotados de conhecimentos médicos e químicos. Praticamente 

todas as civilizações antigas conheceram e utilizaram os produtos das abelhas como 

valiosos recursos na medicina (PEREIRA et al., 2002). 

A propriedade medicinal da própolis foi reconhecida por médicos gregos e 

romanos como Aristóteles, Dioscorides, Plínio e Galeno (CAPASSO; CASTALDO, 

2002). 

Durante a civilização grega, vários filósofos podem ser destacados por suas 

obras sobre a história natural. Dentre esses, sobressaem-se Hipócrates, considerado o 

pai da medicina, que se caracterizou por tomar a natureza como guia na escolha dos 

remédios (Natura medicatrix) e adotou a própolis como cicratizante interno e externo 

(NOTHENBERG, 1997). Teofasto (372 a.C), discípulo de Aristóteles, que escreveu 

vários livros sobre a história das plantas (VALLE, 1978).  

Plínio, historiador romano, refere-se à própolis como medicamento capaz de 

reduzir inchaços e aliviar dores, enquanto a elite feminina da época utilizava esta multi-

droga no alívio da síndrome pré-menstrual e de cólicas. Para médicos europeus dos 

séculos XVI em diante, particularmente russos e poloneses, a própolis encontrou 

emprego como antibacteriano, tuberculostático e agente dermatológico antieczematoso 

e antiacne, na odontologia era empregada no tratamento de abscessos e gengivas 

hemorrágicas, bem como nos casos de candidíases bucais e halitoses. A própolis 

também é encontrada nos receituários chineses antigos como medicamento ativo contra 

moléstias coronárias e hipertensão (supondo-se atividade hipolipêmica) e disfunções 

hematológicas (NOTHENBERG, 1997). 

No século I da era cristã, destaca-se o eminente médico grego Dioscorides, 

considerado o fundador da farmacognosia, autor de notável obra sobre medicina e 

farmácia intitulada “De Matéria Médica”, que serviu como guia de ensino nestas áreas 

até a época do Renascimento. No mesmo século, o naturalista latino Plínio, 

cognominado “o Velho”, escreveu extensa obra sobre história natural. No século 

seguinte sobressai Galeno, farmacêutico e medico grego, autor de vários livros sobre 

medicina e farmácia. Suas formulações medicamentosas originaram a farmácia 

galênica. (NOTHENBERG, 1997). 
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O termo própolis já era descrito no século XVI na França e a Farmacopéia de 

Londres do século XVII lista a própolis como droga oficial (CAPASSO; CASTALDO, 

2002; PEREIRA et al., 2002; CAO et al., 2004). Em 1908 surgiu o primeiro trabalho 

científico sobre suas propriedades químicas e “composição”, indexado no Chemical 

Abstracts (referência nº 192). Em 1968 surgiu no Chemical Abstracts o resumo da 

primeira patente utilizando a própolis (Romena, para a produção de loções para banho). 

Até meados do ano 2000, o número de trabalhos publicados citados no Chemical 

Abstracts totaliza 450, oriundos de 39 países (dos cinco continentes), além de 239 

patentes (PEREIRA et al., 2002).  

A história da medicina das civilizações Chinesa, Tibetana, Egípcia e Greco-

Romana contém registros com centenas de receitas para curar ou prevenir enfermidades 

cujos ingredientes principais são mel, própolis e às vezes as abelhas (PARK et al., 

2002b). Persas, romanos, gregos e incas também utilizavam para o tratamento de 

infecções, reduzir inchaços, aliviar cólica e como cicatrizante. Na África do Sul, na 

guerra ao final do século XIX, foi amplamente utilizada devido às suas propriedades 

cicatrizantes e na segunda guerra mundial, a própolis foi bastante utilizada em hospitais 

como antimicrobiano e para alívio de queimaduras (PEREIRA at al., 2002; HEGAZI et 

al., 2000).  

Na Europa foi utilizada como antibacteriano, antieczematoso, antiacne, no 

tratamento de abscessos gengivais hemorrágicos, candidose bucal e halitose. Também 

se fez presente nos receituários chineses como medicamento ativo contra moléstias 

coronarianas e hipertensão (NOTHENBERG, 1997). A partir da década de 60 tornou-se 

objeto de intensos estudos farmacológicos e bioquímicos na Europa, Bulgária, 

Czechoslovakia e Polônia (BANKOVA, 2005a; SALATINO et al., 2005), sendo que em 

1969 o extrato etanólico da própolis passou a ser industrializado farmaceuticamente 

(HEGAZI et al., 2000).  

A própolis começou a ser apreciada como meio para tratamento de problemas de 

saúde nos anos de 1950 e 1960 na ex-União Soviética e em países do leste da Europa, 

como Bulgária, República Tcheca e Polônia. Nos paises do oeste europeu, na América 

dos anos 80 do século passado, tornou-se um importante produto na medicina 

alternativa e complementar. (SALATINO et al., 2005). 

No Japão, o uso da própolis foi impulsionado em 1985 após a realização do 

XXX Congresso Internacional de Apicultura, sendo hoje, o principal comprador da 

própolis brasileira, pois consome 90% da própolis exportada pelo Brasil, devido 
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principalmente as propriedades biológicas (AGUIAR et al., 2003; SALATINO et al., 

2005;  MARCUCCI et al., 2007; NASCIMENTO et al., 2007). 

O primeiro “paper review” foi escrito por Ghisalberti em 1979, indicando que 

era tempo de colher mais informações sobre a própolis do que recomendá-la na prática 

médica, uma vez que a composição química era muito desconhecida. Vinte anos após, 

aumentou a quantidade de informações sobre a composição química e propriedades 

biológicas, entretanto a aplicação não obteve tanto avanço (BANKOVA et al., 2000). 

Uma das causas é a capacidade de panacéia (várias atividades biológicas), que atrapalha 

a aceitação e aplicação, uma vez que pode gerar desconfiança devido à atribuição de 

várias atividades biológicas simultâneas (PEREIRA et al., 2002). 

No Brasil, o interesse pela própolis aconteceu somente na década de 80 do 

século passado com o trabalho pioneiro de Ernesto Ulrich Breyer (1981), demonstrando 

em seu livro, “Abelhas e Saúde”, as propriedades terapêuticas da própolis e sua 

utilização como antibiótico natural (LIMA, 2006). 

 

3.2 Características gerais 

 
A palavra própolis é derivada do grego, sendo que pro significa “a favor, em 

defesa de” e polis “cidade” (MARCUCCI, 1995; BURDOCK, 1998; PEREIRA et al., 

2002; SALATINO et al., 2005). 

Própolis é um material resinoso, de consistência viscosa a dura e composição 

química complexa, elaborado por abelhas a partir da coleta de exsudatos de diversas 

partes das plantas como brotos, botões florais, pólen, folhas novas e casca (BURDOCK, 

1998; FRANCO et al., 2000; PARK et al., 2000; BANKOVA et al., 2000; 

CASTALDO; CAPASSO 2002; PEREIRA et al., 2002; PARK et al., 2004; 

BANKOVA, 2005a; FERNANDES JÚNIOR et al., 2006). A transformação desse 

material coletado pelas abelhas em própolis ocorre na colméia após mastigação e adição 

de enzimas salivares que são produzidas durante a coleta da matéria-prima, como 

também pela adição de cera (PARK et al., 1997; BURDOCK, 1998; FRANCO et al., 

2000; HEGAZI et al 2000; PINTO et al., 2001; CASTALDO; CAPASSO, 2002; 

PEREIRA et al., 2002; PIETTA et al., 2002; FUNARI; FERRO, 2006). 

A própolis é uma complexa mistura de substâncias que as abelhas coletam de 

várias plantas, elaboram e depositam em seus ninhos, com o objetivo de vedar a 

colméia. Esta mistura é constituída por 47% de resina contendo vitaminas, sais 
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minerais, compostos fenólicos como flavonóides, ácidos graxos, álcoois aromáticos e 

ésteres, 30% de ceras, 5% de pólen, 4 -15% de substâncias voláteis e matérias estranhas 

e 13% de substâncias desconhecidas (BURDOCK, 1998). Dentre as substâncias 

presentes na própolis destacam-se os flavonóides, os quais são indicados como 

responsáveis pelas ações, antiinflamatória, antimicrobiana e, em especial pela 

antifúngica (CUSNHIE; LAMB 2005; SOMNEZ, 2005). 

As abelhas da espécie Apis mellifera, (Figura 8), foram introduzidas no Brasil 

em 1839 pelo padre português Antônio Carneiro. Em 1956 houve introdução de abelhas 

africanas para melhoria da produção de mel, entretanto um escape acidental de abelhas 

rainha promoveu africanização das abelhas, devido à reprodução entre abelhas 

européias e africanas. Por causa disso, hoje em dia, as abelhas presentes no Brasil são 

reconhecidas como abelhas africanizadas (PEREIRA et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A utilização da própolis na vedação da colméia tem como objetivo a proteção da 

mesma contra insetos e microrganismos invasores, pelo emprego de uma fina camada 

que reveste tanto a entrada como o interior da colméia. Também é utilizada para selar 

rachaduras, manter asséptico o ambiente interno da colméia, preparar locais assépticos 

para a postura da abelha rainha e embalsamar invasores (BURDOCK, 1998; 

KUJUMGIEV et al., 1999; BANKOVA et al., 2000; SAWAYA et al., 2002; KOC et 

al., 2005; SALATINO et al., 2005; FUNARI; FERRO, 2006).  

A coloração da própolis depende da procedência, podendo variar entre marrom 

claro e escuro, marrom avermelhado, esverdeado, amarelado e avermelhado 

(BURDOCK, 1998; SALATINO et al., 2005; DAUGSCH et al., 2007). Possui odor 

característico de resina aromática que pode variar de uma amostra para outra. O ponto 

de fusão varia entre 60 e 70 ºC podendo atingir em alguns casos, até 100 ºC 

Figura 8. Abelha Apis mellifera 
Fonte: http://www.pharmanectar.com.br/propoliseng.html 
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(MARCUCCI, 1996). É uma substância rígida, mas quebradiça quando fria e que se 

torna dúctil e maleável quando aquecida (BURDOCK, 1998; SALATINO et al., 2005). 

A própolis é uma importante alternativa terapêutica do ponto de vista econômico 

e eficácia farmacológica por ser de fácil obtenção e por apresentar inúmeras 

propriedades farmacêuticas. (SOARES et al., 2006; TAVARES et al., 2006). Entre 

outras, está comprovada a ação antimicrobiana frente a vários agentes etiológicos, por 

exemplo, bactérias Gram positivas como Streptococcus pyogenes, Staphylococcus 

aureus e Gram negativas Escherichia coli (BURDOCK, 1998; NIEVA et al., 1999; 

KUJUMGIEV et al., 1999; BOSIO, 2000; PINTO et al., 2001; FERNANDES JUNIOR 

et al., 2005; PACKER; LUZ, 2007), dermatófitos (SIQUEIRA, 2008) e leveduras, 

sobretudo Candida albicans (FERNANDES JUNIOR et al., 1995; SFORCIN et al., 

2000; DE CASTRO, 2001, STEPANOVIC et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2006),e 

inúmeros outros microrganismos (BANSKOTA et al., 2001). Atualmente, há estudos 

sobre a própolis nas mais diversas áreas, desde a caracterização da droga (FRANCO et 

al., 2000; BRUSCHI et al., 2003) e otimização dos processos de extração (FRANCO; 

BUENO, 1999) até controle de qualidade (SOUSA et al., 2007). 

A própolis é conhecida por suas propriedades biológicas tais como: 

antimicrobiana, anti-inflamatória, antioxidante, imunomodulatória, hipotensiva, 

cicatrizante, anestésica, anticâncer, anti HIV e anticariogênica (PARK et al, 2002a). As 

atividades antibacteriana e antifúngica da própolis têm sido as propriedades biológicas 

mais extensivamente estudadas (KUJUMGIEV et al., 1999).  

Extratos de própolis têm demonstrado atividades fungistática e fungicida, em 

testes in vitro, contra leveduras identificadas como agentes causadores de onicomicoses 

(OLIVEIRA el al., 2006). 

A própolis é utilizada popularmente no tratamento de infecções, em problemas 

de pele e, também, como antiviral (KUJUMGIEV et al., 1999) e antiulceroso (REIS et 

al., 2000; KHALIL, 2006). Ela estimula o sistema imunológico (KOSONOCKA, 1991; 

IVANOVSKA et al., 1995; SFORCIN, 1996; DOS SANTOS et al., 2003; KHALIL, 

2006), é cicatrizante em escaras de decúbito (AZEVEDO et al., 1986) e apresenta 

atividade antibiótica frente às bactérias Gram positivas (GRANGE; DAVEY 1990; 

BANKOVA et al., 1999; KUJUMGIEV et al., 1999; MARCUCCI et al., 2001; 

FERNANDES JUNIOR et al., 2005; LU et al., 2005). Possui ainda ações antiséptica 

(AZEVEDO et al., 1999), antifúngica, antipirética, adstringente, anti-inflamatória 

(HAY; GRIS, 1990; DOBROWOLSKI et al., 1991; RUPPELT et al., 1991; 
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BURDOCK, 1998; BANKOVA, 2005a; KOSALEC et al 2005; ALENCAR et al 

2005b) e anestésica (DOS SANTOS et al., 2003). Também possui ação comprovada 

frente ao Bacillus subtilis (GRANGE; DAVEY, 1990) e Candida albicans (OTA et al., 

2001; D´AURIA et al., 2003; REZENDE et al., 2006). Em associação com outras 

plantas, serve para o tratamento de afecções do trato respiratório (SOARES et al., 2006; 

TAVARES et al., 2006). Esse potencial biológico se deve a um sinergismo que ocorre 

entre os muitos constituintes (MARCUCCI, 1996). 

Há relatos de que a própolis baixa a pressão arterial e os níveis de colesterol no 

sangue (CAPASSO; CASTALDO, 2002). Em muitos paises, a própolis e o mel são 

usados para o tratamento de infecções das vias aéreas (TAVARES et al., 2006). Como 

antiprotozoário, a própolis mostrou-se ativa contra Toxoplasma gondii, Trichomonas 

vaginalis e Giardia lamblia (DANTAS et al., 2006). 

Testes in vitro com extratos de própolis foram realizados contra Trypanossoma 

cruzi e mostraram atividade contra as formas epimastigotas desse parasita, sendo uma 

possível alternativa para o tratamento da Doença de Chagas (PRYTZYK et al., 2003). 

Também tem sido muito utilizada em odontologia, estando presente em soluções 

bucais e cremes dentais para prevenir cáries e tratar gengivites e estomatites (PIETTA et 

al., 2002). 

A maioria dos estudos tem como objetivo a própolis verde já bem caracterizada 

e conhecida em todo mundo. Com relação a própolis vermelha, há poucos relatos na 

literatura, tanto sobre sua composição química, como de suas atividades 

biológicas.(GALINDO, 2007). 

Devido à grande variabilidade da flora brasileira, a composição química da 

própolis é extremamente complexa, existindo também diferenças entre a própolis 

produzida por abelhas nativas e abelhas africanizadas Apis mellifera (SILVA et al 

2006). 

No Brasil, são descritas propriedades biológicas e composição química distintas 

para diferentes amostras coletadas em diferentes partes do país. Porém, essa variação é 

facilmente explicada pela grande biodiversidade brasileira (PEREIRA et al., 2002). 

Além disso, a variabilidade genética das abelhas rainhas também influencia na 

composição química (PARK et al., 1998a). 

Com as recentes investigações de Greenaway et al. (1991) se obtiveram os mais 

completos resultados acerca da composição química da própolis e sua relação com as 

plantas de origem. 
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Park et al. (2002c) classificaram a própolis brasileira em 12 tipos de acordo com 

a região geográfica de origem, composição química e vegetação de onde foi extraída. 

Porém a própolis vermelha, a qual é encontrada, sobretudo nas áreas litorâneas das 

regiões norte e nordeste, ainda é pouco estudada. (GALINDO, 2007). 

A composição química da própolis torna-se bastante complexa e variada, 

estando intimamente relacionada com a ecologia da flora de cada região visitada pelas 

abelhas (PARK et al., 2002a) e com o período de coleta da resina (ROCHA et al., 

2003). Por isso, é considerada uma das misturas mais heterogêneas encontradas em 

fontes naturais. Hoje mais de 300 constituintes já foram identificados e/ou 

caracterizados em diferentes amostras (BURDOCK, 1998). 

Atualmente existem diversos produtos contendo própolis que são 

comercializados pelas indústrias farmacêuticas e alimentícias em todo mundo, 

principalmente no Japão. São apresentados sob várias formas, tais como balas, 

chocolates, doces, xampus, cremes para pele, soluções anti-sépticas, pastas de dente 

entre outras (PARK et al., 1998a).  

 
3.3 Fonte botânica  

 
Em regiões de clima temperado como Europa, América do Norte, oeste da Ásia 

e norte da África, as fontes de própolis são poucas, sendo a principal, o botão do álamo 

Populus sp. (MARKHAM et al., 1996; WOLLENWEBER; BUCHMANN, 1997; 

PARK et al., 2000). As árvores do gênero Populus podem ser encontradas ao longo dos 

rios ou em regiões pantanosas. São dotadas de raízes longas que podem causar fraturas 

na terra pela busca de água e por causa disso não devem ser plantadas perto de 

residências ou de sistemas de canalização. 

Em regiões de clima tropical o álamo não é nativo, mas existe uma grande 

diversidade vegetal para retirada da resina, o que dificulta a correlação com a 

composição química da própolis. Entretanto, o melhor indicador da origem botânica 

própolis é a análise da sua composição química comparada com a provável fonte 

vegetal (PARK et al., 2002a). Por apresentar diversas propriedades biológicas, existe 

grande interesse da determinação da composição química da própolis da América do Sul 

(AGUIAR et al., 2003).  

No Brasil, existem diversas espécies vegetais para a retirada de resina. No 

entanto, poucas foram identificadas até agora, sendo o alecrim, assa-peixe, aroeira e 
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eucalipto alguns exemplos de onde as abelhas buscam a matéria-prima para a produção 

da própolis (PARK et al., 2000). A principal fonte botânica da própolis verde brasileira 

é a resina extraída de Baccharis dracunculifolia (PARK et al., 2002a; KUMAZAWA et 

al., 2003; ALENCAR et al., 2005a), comumente conhecida como alecrim-do-campo ou 

vassourinha. É nativa da região central do Brasil, mas pode ser encontrada em qualquer 

outra região do país (KUMAZAWA et al., 2003). (Figuras 9 e 10). 

 

 

 

Baccharis dracunculifolia além de ser amplamente encontrada no sul e sudeste 

do Brasil, também é encontrada no Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia, entretanto 

não predomina (SALATINO et al., 2005). Ao oeste de Uberlândia (Minas Gerais, 

Brasil), foram encontradas Brachiarea decumbens e Eucalyptus urophilla como fontes 

botânicas da própolis dessa região (NASCIMENTO; BENZZAN, 2001). 

A principal fonte botânica da própolis vermelha do Brasil é Dalbergia 

ecastophyllum (L.) Taub, conhecido como rabo-de-bugio, localizados nos estados da 

região nordeste do país, tais como Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia 

(DAUGSCH et al., 2007) (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Aspecto de Baccharis dracunculifolia 
Fonte:http://www.propos-nature.com/propolis/propolis-verte-bio-
vertus-recolte.php 

Figura 10: Apis mellifera em 
Baccharis dracunculifolia 
Fonte:http://www.propos-
nature.com/propolis/propolis-verte-bio-
vertus-recolte.php 

Figura 11. Dalbergia ecastophyllum 
Fonte:  http://fm2.fieldmuseum.org/plantguides/results.asp?genus=Dalbergia 
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Park et al. (2002a) classificaram própolis brasileira a partir de características 

físico-químicas e identificaram fontes botânicas da própolis de cinco Estados do Sul do 

Brasil, um do sudeste e seis do nordeste. Esses autores concluíram que própolis dessas 

regiões tem como fonte botânica a resina extraída do álamo, de Baccharis 

dracunculifolia e de Hyptis divaricata, respectivamente, com aspectos físicos e 

coloração diferentes. 

Marcucci et al. (2007) verificaram que quando a fonte vegetal predominante da 

região vai terminando, começam a aparecer novas fontes de resinas o que justifica a 

presença do álamo na região sul do Brasil e o surgimento de própolis com composição 

química proveniente de várias fontes botânicas.  

A fonte botânica da própolis de Cuba é a resina floral de Clusia rosea 

(CUESTA-RUBIO et al., 2002). De forma semelhante, a própolis da Venezuela 

apresenta como fonte botânica exsudatos resinosos de botões florais de Clusia minor e 

C. major (TOMÁS-BARBERÁN et al., 1993). Essas própolis apresentam como 

principais componentes benzofenonas poliisoprenilados, oriundos das resinas florais, 

tornando essa própolis diferente das do Brasil e Europa (TOMÁS-BARBERÁN et al., 

1993; CUESTA-RUBIO et al., 2002). 

 
3.4 Composição química 

 
A composição química varia qualitativamente e quantitativamente dependendo 

do tipo de flora que esteja próxima a colméia, sendo, portanto, um reflexo da fonte 

botânica (BURDOCK, 1998; PARK et al., 2002a; BANKOVA, 2005b; NASCIMENTO 

et al., 2007). A variabilidade genética das abelhas (KOO; PARK, 1997), fatores 

associados à época do ano em que a própolis é produzida (PARK et al., 1997), técnicas 

de extração e metodologias utilizadas podem influenciar na composição (PARK et al., 

1998a; KUMAZAWA et al., 2004; BANKOVA et al., 2005a; SOUSA et al., 2007). 

Inclusive, numa mesma localidade, a composição pode variar sazonalmente (SFORCIN 

et al., 2000). 

Em regiões de clima temperado, é observada menor variação de composição 

química (BANKOVA et al., 2000). Nesse caso, as abelhas coletam a própolis apenas no 

verão (cerca de quatro meses) e por isso as variações sazonais na composição da 

própolis são insignificantes. No Brasil, entretanto, a coleta de própolis ocorre durante 

todo o ano, existindo deste modo, uma variação sazonal na sua composição.  
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Amostras de própolis das regiões sudeste (São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro) e sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) do Brasil apresentam 

diferentes composições químicas. Foi verificado que as amostras da região sul contem 

flavonóides em maior concentração do que as da outra região, já que o clima se 

assemelha ao de zonas temperadas da Europa (PARK et al., 2002a; MARCUCCI et al., 

2007). 

PARK et al. (1998a) demonstraram que própolis de várias regiões do Brasil 

(Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul) 

apresentam presença variada de flavonóides como quercetina, canferol, apigenina, 

isorhamnetina, pinocembrina, sakuranetina, isosakuranetina, crisina, acacetina, 

galangina e canferide e, em maiores concentrações, sakuranetina e acacetina.  

As amostras tropicais de própolis, especialmente as brasileiras, têm mostrado 

diferenças significantes nas suas composições químicas em relação a própolis das 

regiões temperadas. Por essa razão, a própolis brasileira têm se tornado objeto de grande 

interesse por parte dos cientistas (TRUSHEVA et al., 2006). 

Os primeiros componentes identificados na própolis foram a vanilina, ácido 

ciâmico e álcool cinâmico (DIETRICH; KUSTENMACHER, 1911) seguidos de 

flavonóides e terpenos (PROPAVK, 1975). Já foram identificadas mais de 300 

substâncias e algumas delas estão citadas na tabela 4.  
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COMPOSTOS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Flavonóides  
crisina, tectocrisina, canferol, canferide, 
pinocembrina, pinobanskina, quercetina, 
galangina, acacetina, apigenina, galangina, 
quercetina, tectocrisina, isosakuretina, 
pinostrobina, isoramnetina e sakuranetina 

Walker e Crane, 1987; Greenaway et al., 1991; Marcucci, 1995; 
Boudourova-Krasteva et al 1997; Martos et al 1997; Banskota et 
al. 1998; Bankova et al., 2000, Fontana et al., 2000; Castro, 2001; 
Marcucci et al., 2001; Park et al., 2002a; Pereira et al., 2002; 
Funari e Ferro, 2006 

Ácidos fenólicos  
Ácido caféico, ácido ferúlico, ácido cinâmico, 
artepelin C, ácido cumárico, derivados 
prenilados do ácido p-cumárico dupranina e 
derivados 
 
 
 

Walker e Crane, 1987; Greenaway et al., 1991; Aga et al., 1994; 
Marcucci, 1995; Tatefuji et al., 1996; Boudourova-Krasteva et al., 
1997; Matsuno et al., 1997; Banskota et al., 1998; Tazawa et al., 
1998; Bankova et al., 2000; Fontana et al., 2000; Castro 2001; 
Marcucci et al., 2001; Park et al., 2002a; Pereira et al., 2002; 
Funari e Ferro, 2006; Sousa et al., 2007 

Aldeídos aromáticos  
Vanilina, isovanilina, gálico, salicílico, 
hidroxicinâmico, isoferúlico, benzaldeído, 
aldeído capróico e p-hidroxibenzaldeído 

Walker e Crane, 1987; Greenaway et al., 1991; Marcucci, 1995; 
Markham et al., 1996; Christov et al., 1998; Tazawa et al., 1998; 
Bankova et al., 2000; Fontana et al., 2000; Pereira et al., 2002 

Álcoois  
Triterpenos, fenetílico, prenílico, isobutenol e 
benzílico 

Christov et al., 1998; Marcucci et al., 1998; Bankova et al., 2000 

Lignanas  
sesamina, ascantina, sesartenina e 
dihidrobenzofuran 

Valcic et al., 1998;  Bankova et al., 1998;  Walker e Crane, 1987; 
Greenaway et al., 1991; Marcucci, 1995; Bankova et al., 1996;  
Banskota et al., 1998;  Christov et al.,1999; Fontana et al., 2000;  
Bankova et al., 2000;  Pereira et al., 2002 

Aminoácidos  
alanina, arginina, asparagina, ácido aspártico, 
cistina, cisteína, glicina, histidina, triptófano, 
isoleucina, serina, lisina, metionina, ornitina e 
fenilalanina 

Walker e Crane, 1987; Greenaway et al., 1991;  Marcucci, 1995;  
Fontana et al., 2000;  Bankova et al., 2000;  Pereira et al., 2002 

Ácidos graxos  
Araquídico, behênico, cerótico, lignocérico, 
palmítico, oleico, láurico e mirístico, 

Walker e Crane, 1987; Greenaway et al., 1991;  Marcucci, 1995;  
Fontana et al., 2000;  Bankova et al., 2000;  Pereira et al., 2002 

Terpenos  
Ácido diterpenos, farnesol, geraniol, cimeno, 
limoneno, estireno, naftaleno, β- bisabolol, 
derivados de clerodane, derivados do labdane, 
β- amirin, sesquiterpenóides, ledol e spatulenol 

Matsuno 1995;  Walker e Crane, 1987;  Greenaway et al., 1991; 
Marcucci, 1995;  Bankova et al. 1996; Matsuno et al. 1997; 
Banskota et al. 1998;  Bankova et al., 2000; Fontana et al., 2000;  
Bankova et al., 2000;  Pereira et al., 2002 

Acúcares  
ribofuranose, frutose, glucitol, glicose, talose, 
sacarose, xilitol, xilose, galactose, manose, 
ácido galacturônico, lactose, maltose, melibiose, 
eritritol e inositol 

Walker e Crane, 1987;  Greenaway et al., 1991;  Marcucci, 1995;  
Bankova et al. 1998;  Bankova et al., 2000; Fontana et al., 2000; 
Pereira et al., 2002 

Compostos voláteis  
Sesquiterpenos e monoterpenos Bankova et al. 1995; Borcic et al. 1996; Bankova et al 1998; 

Bankova et al., 2000 
Cetonas  

Acetofenonas e derivados Walker e Crane, 1987;  Greenaway et al., 1991;  Marcucci, 1995;  
Banskota  et al. 1998;  Bankova et al., 2000; Fontana et al., 2000;  
Bankova et al., 2000; Pereira et al., 2002 

Vitaminas  
A, B1, B2, B6, C e E Walker e Crane, 1987;  Greenaway et al., 1991;  Marcucci, 1995;  

Fontana et al., 2000;  Bankova et al., 2000;  Pereira et al., 2002 
Minerais  

Alumínio, vanádio, ferro, cálcio, silício, 
manganês, estrôncio, sódio, potássio, magnésio, 
bário, estrôncio, cádmio, chumbo, cobre, 
manganês, ferro, cálcio, vanádio, silício, 
alumínio, níquel e zinco 

Walker e Crane, 1987;  Greenaway et al., 1991;  Marcucci, 1995;  
Fontana et al., 2000;  Bankova et al., 2000; Pereira et al., 2002 
 

Tabela 4. Componentes químicos gerais de amostras de própolis (SIQUEIRA, 2008). 
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Entretanto, flavonóides e ácidos fenólicos são os compostos mais importantes, 

pois são os maiores responsáveis por várias atividades biológicas, estando dessa forma, 

interligados (MARCUCCI et al., 2001; HAVSTEEN, 2002; FERNANDES JÚNIOR et 

al., 2006; PACKER; LUZ, 2007). 

Os flavonóides compõem uma ampla classe de substâncias de origem natural, 

cuja síntese não ocorre na espécie humana. Consequentemente, muitas dessas 

propriedades atuam de forma benéfica para a saúde humana. Atualmente, já foram 

identificadas mais de quatro mil substâncias pertencentes ao grupo dos flavonóides 

(PETERSON; DWYER, 1998). 

Além disso, os flavonóides podem representar uma barreira química de defesa 

contra microrganismos (bactérias, fungos e vírus), insetos e outros animais herbívoros. 

Mas os flavonóides atuam também em relacionamentos harmônicos entre plantas e 

insetos, atraindo e orientando esses animais até o néctar, contribuindo enormemente 

para a polinização (MARCUCCI, 1998). 

Flavonóides são pigmentos de plantas responsáveis pela coloração de flores e 

frutos, sendo bastante utilizados para classificação taxonômica. Controlam o 

crescimento da planta e representam uma barreira química de defesa contra bactérias, 

fungos, vírus, insetos e animais herbívoros, principalmente por inibição enzimática que 

pode ser por competição ou alostérica. Entretanto, atuam também de forma harmônica 

com plantas e insetos, atraindo-os e orientando-os até o néctar, contribuindo 

enormemente para a polinização. A toxicidade às células humanas é muito baixa, por 

isso são componentes presentes em preparações de uso medicinal, como por exemplo, 

na própolis (HAVSTEEN, 2002). Já foram atribuídas aos flavonóides propriedades 

antiinflamatória, antimicrobiana (HAVSTEEN, 1983) antialérgica, antioxidante e 

antitumoral (HARBORNE; WILLIAMS, 2000). 

As propriedades farmacológicas da própolis são principalmente atribuídas à 

presença de flavonóides (RUSSO et al., 2002). 

Diversos ensaios in vitro e in vivo vêm comprovando e determinando as 

atividades biológicas dos flavonóides. Destacam-se, dentre outros, a capacidade 

antioxidante, anti-inflamatória e de efeito vasodilatador, ação antialérgica, antitumoral, 

hepatoprotetora, antiúlcera, ações antiplaquetária, bem como ações antimicrobianas e 

antivirais (LOPES et al., 2000). 

Os ácidos fenólicos derivam do ácido benzóico e são responsáveis por diversas 

atividades da própolis, principalmente antitumoral. Ácido caféico e ácido gálico são 
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tipos de ácidos fenólicos que inibem seletivamente o vírus HIV, pois se liga 

irreversivelmente a proteína gp120 presente no vírus, proteína esta essencial para a 

capacidade de infecção pelo mesmo (VLIETINCK et al., 1998). 

Devido a biodiversidade da flora no Brasil, diferentes compostos químicos 

podem estar relacionados as mesmas propriedades biológicas. A diminuição em alguns 

componentes biologicamente ativos como os fenólicos são acompanhados pelo aumento 

de outros, por exemplo, ácidos diterpênicos. Como a própolis da região sul do Brasil é 

rica em flavonóides e a da região sudeste é rica em ácidos fenólicos (SALATINO et al., 

2005), pode-se esperar que algumas atividades biológicas relacionadas a estes 

compostos, sejam similares em diferentes estações do ano (BANKOVA et al., 1999). 

Isto foi comprovado por Sforcin et al. (2000) que demonstraram não existir diferença 

estatisticamente significante na atividade antimicrobiana da própolis coletada de São 

Paulo durante as quatro estações do ano, em relação à Staphylococcus aureus e 

Escherichia coli. A subespécie da abelha também tem influência na composição 

quantitativa da própolis, porém o critério de escolha da fonte botânica pelas abelhas 

permanece incerto (BANKOVA et al., 1999). 

Sabe-se que a própolis européia é constituída principalmente por substâncias 

resinosas provenientes de Populus nigra (BANKOVA et al., 2000) por isso, contem 

fenólicos típicos: flavonóides agliconas, flavonas e flavononas, ácidos fenólicos e seus 

ésteres ácidos aromáticos e seus ésteres (BANKOVA et al., 2000; BANKOVA et al., 

2002). 

A própolis do Brasil, em geral, é composta por 50% de resina e bálsamo vegetal, 

30% de cera, 10% de óleos essenciais e aromáticos, 5% de pólen e 5% de outras 

substâncias variadas, incluindo restos orgânicos, sendo considerada uma das misturas 

mais heterogêneas (BURDOCK, 1998; PARK et al., 2002a; PIETTA et al., 2002). Os 

constituintes principais são os compostos fenólicos representados pelos flavonóides, 

ácidos fenólicos e seus ésteres, que são amplamente distribuídas no reino vegetal, sendo 

encontradas em diversas partes da planta como em frutas, sementes, hastes e flores 

(CUSHNIE; LAMB, 2005). Flavonóides agliconas (canferol, quercetina, ramnazina) já 

foram constatados, embora a origem vegetal seja diferente da Europa (MARCUCCI et 

al., 2007). 
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3.5 Atividades biológicas 
 

Nos últimos anos a literatura científica vem relatando as propriedades 

farmacológicas da própolis de interesse médico – farmacêutico tais como atividades 

bacteriostática e bactericida, fungistática e fungicida, virustática e virucida, 

antioxidante, anti-tumoral, cicatrizante, reparadora tissular, anestésica, contra parasitas 

intestinais e sanguíneos, antimutagênica e contra doenças cardiovasculares e 

respiratórias (FONTANA et al., 2004). A caracterização de todas estas atividades 

biológicas associadas à tendência de utilização de produtos naturais tem resultado num 

aumento da demanda de própolis e produtos contendo própolis, como extratos, 

comprimidos, cápsulas, nebulizações ou pós (MENEZES et al., 1997). 

Além da aplicação industrial, a própolis destaca-se pelas propriedades biológicas 

como atividade antimicrobiana (BIANCHINI; BEDENDO, 1998; BANKOVA et al., 

2000; SFORCIN et al., 2000; MARCUCCI et al 2001; POPOVA et al., 2004; 

BANKOVA, 2005a, SONMEZ, 2005; FERNANDES JÚNIOR et al., 2006; 

SCAZZOCCHIO, 2006; BARROS et al., 2007) antifúngica (BANKOVA et al., 2000; 

MURAD et al., 2002; OZCAN, 2004; CUSHNIE; LAMB, 2005; OLIVEIRA et al., 

2006; SILICI; KOC, 2006; ALY; ELEWA, 2007) antiviral, como para os vírus 

influenza e os da herpes (BURDOCK et al., 1998; BANKOVA et al., 2000; BARROS 

et al., 2007), anti-HIV (PARK et al., 2000) anti-inflamatória (BANKOVA et al., 2000; 

REIS et al., 2000; BARROS et al., 2007),  antiprotozoários ( HIGASHI; CASTO et al., 

1994; SILVA CUNHA, 2004) antitripranossomal (PRYTZYK et al., 2003), 

antioxidante (BANKOVA et al., 2000; KUMAZAWA et al., 2004; SIMÕES et al., 

2004), imunomodulatória (BANKOVA et al., 2000; CHEN et al., 2004; SFORCIN et 

al., 2005; BARROS et al., 2007), antitumoral (PARK et al., 1998a, 1998b; KOO et al., 

1999; BANKOVA et al., 2000; KOO et al., 2000; BAZO et al., 2002; AKAO et al., 

2003; CHEN et al., 2004; ISHIKAWA et al., 2004), antiulcerativa (REIS et al., 2000; 

ALENCAR et al., 2005a; BARROS et al., 2007; SOUSA et al., 2007), como 

coadjuvante no tratamento de periodontite crônica (AMARAL et al., 2006), 

sequestrante de radicais livres (CHEN et al., 2004), hepatoprotetora (BANKOVA et al., 

2000; BANKOVA, 2005a; BARROS et al., 2007), cicatrizante e anestésica (PARK et 

al., 1998a; PARK et al., 2000; PARK et al., 2002b), entre outras. 

De um modo geral, as ações antibacteriana e antifúngica da própolis estão entre 

as mais avaliadas (MARCUCCI, 1995; BURDOCK et al., 1998), sendo a 
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antimicrobiana mais popularmente conhecida e a mais comprovada cientificamente 

(MENEZES, 2005). Marcucci et al. (2001) constataram atividades antibacteriana 

(Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia 

coli) e antitripanossomal da própolis do Paraná. 

   

3.5.1 Atividade antimicrobiana 

 

O primeiro uso clínico da penicilina para o tratamento de infecções bacterianas 

foi rapidamente seguida pelo aparecimento das cepas produtoras de penicilinases. Desde 

a introdução da penicilina, houve um aumento significativo no número de classes de 

antibióticos disponíveis. Infelizmente, se deu o desenvolvimento de resistência contra 

virtualmente qualquer classe de antibiótico (GINZBURG et al., 2000), o que tem levado 

a uma intensa procura por novos antibióticos, e dentre estes, atenção especial tem sido 

voltada para as plantas medicinais e para os produtos de origem natural, entre eles a 

própolis. 

Os flavonóides, juntamente com ácidos fenólicos e seus ésteres, aldeídos 

fenólicos e cetonas são considerados os mais importantes compostos antimicrobianos da 

própolis (FERNANDES JÚNIOR et al., 2006). A atividade antibiótica dos flavonóides 

é decorrente, principalmente, da inibição de atividade de proteases (HAVSTEEN, 2002) 

e fosfolipases extracelulares (D´AURIA et al., 2003).  

A atividade antimicrobiana da própolis européia é similar à própolis brasileira 

(POPOVA et al., 2004), entretanto, a ação sobre o microrganismo alvo pode variar 

(MENEZES, 2005). 

Mesmo com variação na concentração de flavonóides, própolis de várias regiões 

do Brasil (Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande 

do Sul) demonstraram atividade antimicrobiana para Streptococcus mutans, a qual foi 

verificada pela presença de halo inibitório (0,5 a 1,5mm) ao redor do disco impregnado 

com extrato alcoólico dessa própolis (PARK et al., 1998a). 

Park et al. (2002c) verificaram atividade antimicrobiana semelhante para 

amostras de própolis de regiões subtropicais do Brasil, do Uruguai e da Argentina 

(Buenos Aires e Tucumán), em relação a Staphylococcus aureus. Todas as própolis 

apresentaram atividades inibitórias semelhantes (halo de 2mm), exceto a própolis do 

Uruguai, que inibiu de forma moderada (halo de 1mm). Além disso, constataram que a 
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resina do álamo Populus sp., presente nessas regiões, inibiu fortemente (halo de 4mm) o 

crescimento dessa bactéria. 

Popova et al. (2004) verificaram que a atividade antimicrobiana da própolis da 

Turquia, com elevada concentração de ácidos fenólicos e flavonóides, é maior do que 

para própolis com baixa concentração dessas substâncias. Apesar das diferentes 

composições químicas, a atividade antimicrobiana sempre está presente, independente 

da origem geográfica, da fonte botânica e do clima da região (BANKOVA, 2005b), uma 

vez que as abelhas utilizam a própolis como anti-séptico (MENEZES, 2005).  

A maioria dos flavonóides com atividade de proteção a planta contra ataques de 

microrganismos são isoflavonóides, flavonas e flavononas (HARBORNE; WILLIAMS 

2000). O efeito antifúngico de sakuranetina (ATKINSON; BLAKEMAN, 1982) e 

isoflavonóides de leguminosas (ervilhas, feijão, soja, grão-de-bico) foi verificado pela 

inibição da germinação de conídios de Botrytis cinerea na superfície das folhas 

(HARBONE; WILLIAMS 2000). 

A atividade antimicrobiana in vitro da própolis foi verificada contra várias 

linhagens de bactérias gram positivas: Bacillus brevis, B. cereus, B. megatherium, B. 

polymyxa, B. pumilus, B. sphaericus, B. subtilis, Cellulomas funi, Nocardia globerula, 

Leuconostoe mesenteroides, Micrococcus lysodeikticus, Sarcina lutea, Staphylococcus 

aureus e Streptococcus faecalis e gram negativas: Aerobacter aerogenes, Alcaligenes 

sp., Bordetella bronchiseptica, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas 

aeruginosa e Serratia marcescens. Verificou-se que de 39 linhagens de bactérias 

testadas, o crescimento de 25 delas foi inibido na presença de concentrações de própolis 

menores que 100 µg/mL (MARCUCCI, 1996). 

Grange; Davey (1990) observaram que os extratos etanólicos de própolis - EEP 

(3 mg de sólidos totais/mL) inibiram completamente o crescimento de S. aureus 

(inclusive MRSa), S. epidermidis, Enterococcus spp., Corynebacterium spp., 

Branhamella catarrhalis e Bacillus cereus, inibiram parcialmente o crescimento da 

Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli, mas não tem tiveram efeito sobre 

Klebsiella pneumoniae, demonstrando então uma inibição preferencial sobre cocos em 

detrimento de bacilos gram positivos. Além disso, evidenciaram que uma diluição 1:320 

da amostra de própolis testada inibia totalmente a cepa Mycobacterium tuberculosis.  

Meresta; Meresta (1985) examinaram a sensibilidade de 69 cepas bacterianas 

identificadas como Staphylococcus spp e Streptococcus spp aos extratos de própolis, e 

todas apresentaram alta sensibilidade aos mesmos. A atividade antibacteriana da 
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própolis contra S. aureus 209P correspondem a uma concentração inibitória mínima 

(CIM) e a uma concentração bactericida mínima (CBM) de 10 e 120 mg/mL, 

respectivamente, como citado por Marcucci (1995). 

Fontana et al. (2000) comprovaram que extratos etanólicos de própolis (3 

mg/mL) inibiam o crescimento de cepas Staphylococcus aureus, principalmente a cepa 

meticilina resistente (MRSa), devido ao efeito sinérgico dos seus constituintes. Foi 

demonstrado por Valdez et al. (1989) que os EEPs inibem o crescimento de várias 

bactérias incluindo cepas Streptococcus e Bacillus. Isto foi posteriormente comprovado 

por Fuentes; Hernandez (1990) que relataram que EEPs têm uma atividade pronunciada 

contra algumas bactérias, incluindo S. aureus, E. coli, P.aeruginosa, B. subtilis, S. 

epidermidis e Streptococcus sp (β-hemolítico), como citado por Marcucci (1995). 

Menezes et al. (1997) também observaram que extratos etanólicos de própolis e 

preparações comerciais como tabletes, cápsulas e pós contendo própolis têm ação frente 

à cepa S. aureus, Bacillus subtilis e Bacillus cereus. 

Hegazi et al. (2000) testaram a inibição das cepas Staphylococcus aureus e E. 

coli por conta de amostras de própolis e obtiveram uma CIM entre 1000 a 8400  µg/mL. 

Estes resultados estão de acordo com os obtidos por Fernandes Jr. et al. (1997), Park et 

al. (1997) e Marcucci et al. (2001) que verificaram uma ação marcante da própolis sobre 

bactérias gram-positivas e uma atividade limitada contra as gram-negativas. Marcucci et 

al. (2001) também evidenciaram a inibição da cepa Streptococcus fecalis frente ao 

extrato etanólico de própolis. 

 

3.5.1.1 Atividade antifúngica 

 

É atribuído à própolis também efeitos fungicidas e fungistáticos, sendo o efeito 

fungicida relacionado à ocorrência de pinocembrina na própolis (METZNER et al., 

1977). Age contra dermatófitos (CIZMÁRIK; TRUPL, 1976) e inibe a produção da 

ochratoxina A produzida por Aspergillus sulphureus (BURDOCK, 1998). 

A ação antifúngica (fungistática e fungicida) é atribuída aos ácidos aromáticos 

(ácido cinâmico, ácido felúrico e ácido caféico), terpenos e a flavonóides como crisina, 

ermanina, galangina, canferol, pinobanskina e pinocembrina, sendo a atividade 

fungicida atribuída principalmente a esse último (PARK et al., 2000). Essas substâncias 

são encontradas nas própolis verde (BANKOVA et al., 2000; PARK et al., 2002a; 
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SALATINO et al., 2005; MARCUCCI et al., 2007) e na vermelha, ambas do Brasil 

(DAUGSCH et al., 2007; SILVA et al., 2007). 

A ação antifúngica da própolis já foi verificada em relação a dermatófitos como 

M. canis, M.gypseum (DOBROWOLSKI et al., 1991), Trichophyton mentagrophytes e 

T.rubrum (DOBROWOLSKI et al., 1991; SOARES; CURY, 2001; KOC et al., 2005); a 

leveduras como Candida albicans (KUJUMGIEV et al., 1999; SAWAYA et al., 2002; 

SANTOS et al., 2005), C. tropicalis, C. krusei, C. guilliermondii (OTA et al., 2001; 

SAWAYA et al., 2002) C. lusitaneae, C. stellatoidea e C. parapsilosis (SAWAYA et 

al., 2002), Paracoccidioides brasiliensis (MURAD et al., 2002) e Cryptococcus 

neoformans (FERNANDES et al., 2007), como também em relação a outros fungos 

filamentosos como Aspergillus flavus (ZHENG et al., 1996); A. tamarii, A .flavus, 

Cladosporium sphaerospermum, Penicillium digitatum e P. italicum (AFOLAYAN; 

MEYER, 1997) A combinação de drogas antimicóticas com a própolis aumenta ainda 

mais a atividade sobre os fungos (HEGAZI et al., 2000). 

A atividade antifúngica da própolis em relação a dermatófitos e espécies de 

Candida tem sido atribuída, em parte, aos flavonóides (CAFARCHIA et al., 1999). 

Flavonóides prenilados, flavonas e flavononas apresentaram atividade 

antifúngica para C. albicans (VALSARAJ et al., 1997; WACHTER et al., 1999) e A. 

flavus (CUSHNIE; LAMB, 2005). Galangina, um flavonóide comum presente na 

própolis, tem apresentado atividade antifúngica para A. tamarii, A. flavus, 

Cladosporium sphaerospermum, P. digitatum and P. italicum (CAFARCHIA et al., 

1999). 

Em aplicações agrícolas, foi avaliado o uso da própolis como agente de controle 

da germinação de esporos do fungo da ferrugem do cafeeiro (Hemileia vastatrix). A 

partir da concentração de 2mL de própolis por litro de água, o controle de germinação 

de esporos apresentou-se superior a 99%. Essa dosagem de própolis mostra a 

viabilidade em uso agrícola como fungicida natural para fins de cafeicultura e também 

agricultura orgânica (PEREIRA et al., 2002). 

Devido à habilidade em inibir a germinação de esporos de fungos fitopatógenos, 

tem se proposto o uso de flavonóides como agente antifúngico para fungos patógenos ao 

homem (HARBORNE; WILLIAMS, 2000; CUSHNIE; LAMB, 2005). Já foi verificada 

a atividade antifúngica de flavonóides em relação a Candida albicans (VALSARAJ et 

al., 1997; WACHTER et al., 1999) e Aspergillus flavus (ZHENG et al., 1996). 
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Kujumgiev et al. (1999) observaram que amostras de própolis de diferentes 

regiões geográficas (Brasil, Bulgária, Egito e Mongólia) apresentaram atividade 

antibiótica para C. albicans, S. aureus e E. coli, como também antiviral para vírus da 

influenza aviária. Para amostras de própolis de região temperada, os flavonóides e 

ésteres de ácidos fenólicos foram os responsáveis por essas atividades. Própolis de 

região tropical apresentaram traços dessas substâncias, mas apresentaram atividades 

semelhantes, indicando que a atividade biológica é resultante de uma mistura de 

componentes e não de um em particular. 

Da mesma forma, própolis do Brasil e da Bulgária estimularam a atividade 

fungicida de macrófagos peritoneais em camundongos, em relação a P. brasiliensis 

demonstrando melhor resposta no mecanismo de resistência a esse fungo (MURAD et 

al., 2002). 

Silici; Koç (2006) verificaram atividade antifúngica da própolis de apiários da 

Turquia, coletadas por abelhas Apis mellifera caucasica em relação a C. albicans, C. 

glabrata, Trichosporon spp. e Rhodotorula sp., nas concentrações de 0.03 a 3.75µg/mL. 

Oliveira et al. (2006) constataram o efeito fungistático da própolis da região de 

Maringá na concentração de 5x10-2 mg/ml sobre espécies de Candida e de Trichosporon 

assim como, sobre Geotrichum candidum isolados de onicomicoses, de acordo com o 

protocolo de referência M27-A, segundo CLSI (2002). O efeito fungicida foi obtido na 

concentração de 20x10-2mg/ml, embora a susceptibilidade das leveduras tenha sido 

diferente entre as espécies. A predominância de flavonóides determinou a propriedade 

antifúngica e o pH=5,6 do extrato, revelou a proximidade com o pH da pele indicando a 

possibilidade tópica de utilização, pois quanto mais distante é esse valor, maior o grau 

de agressão à pele. A partir desses dados, foi sugerido o uso da própolis como uma 

opção para o tratamento de onicomicoses, pois além de ser um produto natural, é de 

baixo custo e não é tóxico. 

Hegazi et al. (2000) relataram a atividade de própolis contra Candida albicans 

obtendo uma CIM entre 1200 a 6400 µg/mL. A combinação de drogas antimicóticas 

com própolis aumentou ainda mais sua atividade sobre esta cepa. 

Marcucci (1996) observou que alguns extratos aquosos de própolis não exibiram 

nenhuma atividade antifúngica sobre C. albicans, mas os extratos etanólicos 

apresentaram um pequeno efeito. Fernandes Jr. et al. (1995) avaliaram a atividade 

antifúngica de EEP contra várias leveduras, entre as espécies testadas, Candida albicans 

(CIM 90 de 3,8 mg/mL – 1,7 % v/v) e Candida tropicalis (CIM 90 de 2,1 mg/mL – 0,9 
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% v/v) apresentaram melhor sensibilidade que Candida parapsilosis (CIM90 de 10,9 

mg/mL – 4,9 % v/v) e Candida guilliermondii (CIM90 de 9,6 mg/mL – 4,4 % v/v). 

Velikova et al. (2000) verificaram que 12 diferentes própolis coletadas por 

Meliponíneos apresentaram pouca atividade contra Candida albicans. 

Dobrowolski et al. (1991) informaram que própolis obtidas comercialmente (10 

mg) na forma de comprimidos ou grânulos possuem atividade antifúngica contra fungos 

superficiais e dermatófitos (Trichosporon cutaneum, Trichophyton rubrum, 

Trichophyton mentagrophytes, Piedrae hortae, Microsporum gypseum, Microsporum 

canis), mas não tem atividade sobre fungos subcutâneos ou micoses sistêmicas 

(Cryptococcus neoformans, Phialophora jeanselmei, Histoplasma neoformans, 

Madurella mycetomi). A própolis apresentou um importante potencial antifúngico 

contra Trichophyton e Microsporum na presença de propilenoglicol, com o qual interage 

sinergicamente em uma concentração de 5% (MARCUCCI, 1995; MARCUCCI, 1996). 

Lori (1990) observou que em testes in vitro, própolis nas concentrações de 5 e 10% 

preveniram o crescimento de Trichophyton verrucosum, como citado por Marcucci 

(1995). Murad et al. (2002) evidenciaram que apesar do aumento da atividade fungicida 

da própolis in vivo frente à levedura Paracoccidioides brasiliensis não ter sido 

significativa comparada com o controle, a própolis estimulou a ativação dos macrófagos 

que tiveram uma atividade fungicida aumentada. 

Cizmarick: Trupl (1976) determinados a estabelecer a ação da própolis sobre 

algumas leveduras de interesse médico, avaliaram a sensibilidade em 60 leveduras 

frente a uma solução alcoólica concentrada de própolis, determinando a CIM e a CBM, 

utilizando uma escala de diluição da solução concentrada de Própolis de 0.1; 0.25; 0.5; 

1; 1.5 e 2%. As leveduras isoladas procediam especialmente de doentes com suspeita de 

candidose epidérmica, pulmonar ou vaginal. 

Rojas; Lugo (1988) ao determinarem a ação antifúngica do extrato alcoólico de 

própolis sobre 24 isolados de leveduras do gênero Candida – pertencentes às espécies 

C. albicans, C. tropicalis, C. guillermondii, C. stellatoidea e C. parapsilosis, com 

avaliação de diferentes períodos de exposição das cepas estudadas à própolis – puderam 

estabelecer que os valores de CFM da própolis diminuem com o incremento do tempo 

de tratamento. 

Pérez (1991) desenvolveu um estudo prospectivo a 30 pacientes que 

apresentavam leucorréia com resultados positivos a candidose, tricomoníase, Garderella 

vaginalis, Escherichia coli e Staphylococcus coagulase positivo, assim como os casos 
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de cervicite aguda aos quais se lhes aplicou uma formulação de própolis a dois por 

cento topicamente, em forma de aplicações vaginais diárias. Confeccionou-se um 

cadastro onde foram analisadas a idade de paciente, paridade, uso de dispositivos 

intrauterinos, característica de leucorréia, presença ou não de cervicite, lesões de colo 

como ectopia. O tratamento foi efetivo em todos os casos, com o desaparecimento da 

leucorréia e a obtenção de resultados negativos nas secreções vaginais, assim como a 

eliminação da cervicite. 

Também Zawaski; Scheller (1975) aplicaram tratamento ao número de 90 

pacientes de 18 a 62 anos de idade, com diagnóstico de inflamação vaginal e do colo 

uterino. As pacientes foram divididas em 3 grupos. O primeiro estava integrado por 47 

pacientes, nas quais a inflamação havia sido causada por Trichomonas vaginalis.  

No segundo incluíram as que a enfermidade tinha como causa a presença de 

leveduras. O terceiro e último grupo compreendia as quinze pacientes nas quais a 

inflamação apareceu com base numa infecção de origem bacteriana mista. A causa dos 

processos inflamatórios se radicou na presença de espécies de Staphylococcus e 

Streptococcus. Empregou-se própolis a 3% em álcool etílico de 96 graus. A atividade 

antibacteriana da fração do álcool etílico foi 3mg/ml de meio nutritivo, provada em 

Staphylococcus pyogenes. Em todos os casos o tratamento durou de 7 a 10 dias, 

aplicado uma vez ao dia. Os melhores resultados foram no 3º grupo, os que padeciam de 

infecção mista ocasionada pelo menos por 2 categorias de microrganismos. Os 

processos inflamatórios foram curados mediante tratamento com própolis em 7 casos, 

registrando simultaneamente uma evidente melhoria do estado do colo uterino. 

Concluíram também com êxito os tratamentos aplicados ao segundo grupo 

(trichomoniases), onde, de 24 casos se logrou em 18 obter sucesso com a cura. 

Nos casos em que os processos inflamatórios estavam ocasionados por 

leveduras, registraram-se melhorias somente em 11 dos 20 casos observados. Mas é 

relevante mencionar que estes resultados foram obtidos com um extrato de própolis a 

3%. Outros pesquisadores usaram concentrações maiores (30%) e os resultados foram 

mais satisfatórios. Geralmente nos três grupos de pacientes a quem se aplicou o 

tratamento com própolis os resultados positivos (curas) superaram o nível obtido no 

grupo teste.  

Roman (1989) realizou um estudo em 137 pacientes que padeciam de colpite 

difusa, ulcerações do colo do útero e infecções vulvovaginais que haviam sido 

submetidos anteriormente sem êxito aos tratamentos convencionais. As pacientes se 
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dividiram em cinco grupos. Além dos medicamentos, associaram a própolis localmente 

sob a forma de óvulos, tintura, sprays e em casos mais graves também com própolis em 

cápsulas e tintura (extrato alcoólico). 

Depois de vinte cinco dias de tratamento obtiveram-se resultados muito 

satisfatórios em 53 casos, satisfatórios em 24, bons em 28 e 16 negativos. A análise 

destes resultados indica que a própolis reforça a ação antisséptica, antifúngica e 

antitrichomônica dos medicamentos químicos específicos, e exerce um papel importante 

na descongestão, cicatrização e suavização da mucosa vaginal e do colo do útero. 

 
3.5.2 Extratos alcoólico e aquoso 

 
Várias pesquisas têm demonstrado as atividades biológicas da própolis, 

entretanto a maioria delas está relacionada ao extrato alcoólico (MARKHAM et al., 

1996; MORENO et al., 1999; KOO et al., 2000; MARCUCCI et al., 2001; AMARAL et 

al., 2006; FERNANDES JÚNIOR et al., 2006; SILICI; KOÇ, 2006;). Foi demonstrado 

que mais compostos ativos são extraídos da própolis nativa se o extrato for preparado 

em álcool etílico em concentrações acima de 50% e por isso o efeito antibiótico é maior. 

Quando a água é utilizada como solvente, foi verificado que as atividades antifúngicas e 

antibacterianas são mais fracas comparando com extrato etanólico. (SAWAYA et al., 

2002).  

O efeito bactericida do extrato etanólico da própolis é promovido pela presença 

de ingredientes ativos, principalmente de flavonóides, que em combinação com 

antimicrobianos podem permitir a redução da dose clínica de determinados 

antibacterianos. Isso reflete na diminuição da incidência de efeitos colaterais e 

potencializa a antibioticoterapia no tratamento de infecções quando a resistência 

bacteriana torna-se fator determinante (MIRZOEVA et al., 1997).  

O extrato alcoólico da própolis de diferentes localidades da Argentina 

apresentou atividade antibacteriana na concentração inibitória mínima de 7.8µg/mL 

para Streptococcus pyogenes e outras bactérias resistentes a antibióticos (MORENO et 

al., 1999). 

Park et al. (2000) verificaram atividade antimicrobiana de extratos alcoólicos de 

amostras de própolis de São Paulo, Paraná, Bahia e Pernambuco em relação às espécies 

Staphylococcus aureus e Streptococcus mutans, pela formação de halo transparente ao 

redor da colônia indicando inibição de crescimento. 
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Prytzyk et al. (2003) constataram atividade antifúngica dos extratos etanólicos 

de diferentes amostras de própolis de duas regiões da Bulgária (sudeste e oeste) na 

concentração de 0.5mg/mL, em relação a C. albicans. O diâmetro do halo de inibição do 

crescimento desse fungo foi igual a 13 e a 13,7 mm para as própolis das regiões sudeste 

e oeste, respectivamente. Esses autores consideraram que a susceptibilidade antifúngica 

é negativa quando o diâmetro do halo é menor do que 10mm. 

Trichoderma viride, Aspergillus niger e Penicillium chrysogenum não 

apresentaram susceptibilidade ao extrato aquoso da própolis da Alemanha, utilizada em 

concentrações de até 10% m/v. Por outro lado, os dois fungos filamentosos foram 

sensíveis aos extratos etanólicos provenientes de outras localidades (Colômbia, Etiópia, 

Alemanha, Itália, Polônia, Rússia e África do Sul) em concentrações de 0,5 a 2,5% m/v. 

Entre os 16 extratos alcoólicos avaliados, T. viride só não apresentou sensibilidade em 

cinco (um da Etiópia, um da Colômbia, 3 da África do Sul). Entre seis espécies de 

bactérias avaliadas (Bacillus subtilis, B. megaterium, B. brevis, Pseudomonas syringae e 

Escherichia coli), a atividade antibacteriana do extrato aquoso dessa própolis foi obtida 

na máxima concentração utilizada (10% m/v) para quatro primeiras espécies e não foi 

obtida na última (GAREDEW et al., 2004).  

Koc et al. (2005) constataram a atividade antifúngica do extrato etanólico da 

própolis da Turquia (“poplar type”) em relação à Trichophyton rubrum e T. 

mentagrophytes segundo protocolo M38-A (CLSI, 2002). Foi obtida inibição de 50% e 

90% das amostras analisadas nas concentrações de 0,1µg/mL e 0,2 µg/mL, 

respectivamente. Além disso, o uso da própolis como anti-séptico para dermatófitos 

representa excelente alternativa no caso de tratamento de tinea pedis (SOARES et al., 

2001). 

De acordo com o documento M27-A (CLSI, 2002) foi atribuída atividade 

antifúngica ao extrato etanólico da própolis da Turquia para C. albicans, C. glabrata, 

Trichosporon sp. Rhodotorula sp., cuja CIM ≤0,06µg/mL foi a mesma para todas as 

amostras. A concentração inibitória mínima para itraconazol foi ≤0,35µg/mL, para todas 

as amostras, indicando que a própolis foi tão efetiva quanto o itraconazol (SILICI; 

KOÇ, 2006).  

Quiroga et al. (2006) verificaram a susceptibilidade de espécies de Aspergillus, 

Fusarium, Saccharomyces e Rhodotorula mantidas nas coleções de culturas do Instituto 

de Estudios Vegetales Dr. A.R. Sampietro e da Universidad Nacional de Tucumán, na 

Argentina, em relação a amostras de própolis da região noroeste da Argentina. Os 
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resultados mostraram que esses fungos foram tão sensíveis a própolis quanto ao 

cetoconazol e clotrimazol, principalmente pela presença de pinocembrina e galangina 

presente no extrato alcoólico. Esses mesmos autores verificaram a capacidade citotóxica 

das amostras de própolis nas plantas e constataram a baixa citotoxicidade, sugerindo a 

partir desses dados o uso desse produto natural para controle de pragas de plantas. 

Alguns trabalhos têm mencionado ausência ou pouca toxicidade da própolis 

(BURDOCK, 1998; MORENO et al., 1999) inclusive da própolis do Brasil (REIS et al., 

2000). Estes resultados já eram esperados, visto que os principais constituintes da 

própolis possuem toxicidade relativamente baixa (ADELMANN, 2005). 

Entretanto há relatos de dermatite de contato em apicultores espanhóis 

(CALLEJO et al., 2001), em pessoas na Rússia e em outras regiões do mundo 

(MARCUCCI, 1995; BURDOCK, 1998).  

Ribeiro et al. (2004) não constataram efeitos tóxicos da própolis sobre o peso 

corporal e sobre o metabolismo protéico, lipídico, mineral e de carboidratos de coelhos. 

Reis et al. (2000) observaram atividade anti-inflamatória do extrato etanólico de 

amostras de própolis de regiões de São Paulo, com atividade semelhante a de 

medicamentos sintéticos relacionados e a ausência de efeito tóxico. 

Experimentos com ratos demonstraram que uma alta dosagem de própolis (700 

mg/Kg) não foi capaz de causar efeitos indesejáveis nesses animais (DOBROWOLSKI 

et al., 1991). O mesmo resultado foi observado por pesquisadores russos, os quais 

demonstraram que a dosagem de 350 mg/Kg administrada em camundongos, não foi 

capaz de causar efeitos tóxicos. A dose letal (DL50) para camundongos só foi observada 

com a ingestão de uma quantidade superior a 7.340 mg/Kg. No entanto, os efeitos 

indesejáveis podem ser evitados com utilização de dosagens controladas (RIBEIRO et 

al., 2004). 

Dessa forma, pesquisas cientificas vem corroborando para acentuar o potencial 

terapêutico da própolis (MENEZES, 2005). 

 
3.5.3 Própolis verde 

 
3.5.3.1 Fonte botânica 

 
Baccharis dracunculifolia é a principal fonte botânica da própolis verde 

produzida em Minas Gerais e São Paulo por abelhas Apis mellifera (PARK et al., 2000; 

PARK et al., 2002a). Alencar et al. (2005a) constataram 96% de similaridade entre as 
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própolis dessas regiões quanto à fonte botânica. Entretanto a composição química pode 

variar mesmo quando se têm abelhas da mesma espécie e o mesmo vegetal como 

principal fonte botânica. Além de fatores climáticos já mencionados, qualquer 

interferência agrícola acentuada na região, pode interferir.  

Sousa et al. (2007) verificaram que a produção da própolis pode ocorrer em 

qualquer lugar desde que seja oferecida matéria-prima, mas a produção da própolis 

verde ocorre apenas em regiões onde a mata nativa característica de cerrado é 

predominante. Caso contrário, a própolis não pode ser classificada como própolis verde, 

pois além de Baccharis dracunculifolia podem existir outras fontes que influenciem na 

composição química. 

Isso foi observado em cinco regiões de São Paulo e uma de Minas Gerais, as 

quais tinham Apis mellifera e Baccharis dracunculifolia como produtor e fonte 

botânica, respectivamente. A própolis verde só foi produzida em duas regiões 

(Capetinga-MG e no distrito de Chave da Taquara-SP), devido a presença predominante 

da respectiva fonte botânica. Nas outras regiões, havia além do alecrim, culturas de 

cana-de-açúcar, café e eucalipto, que modificaram a composição química da própolis 

verde (SOUSA et al., 2007). 

 
3.5.3.2 Composição química 

 
A própolis verde brasileira apresenta alta concentração de compostos fenólicos 

com predomínio de ácidos fenólicos (NASCIMENTO; BEZZAN, 2001; PINTO et al., 

2001; PARK et al., 2002a; BANKOVA, 2005a; SOUSA et al., 2007), sendo o ácido 

cinâmico o mais abundante, principalmente os que contem o grupo prenil, como por 

exemplo, o artepelin C (PARK et al., 2002a; SALATINO et al., 2005; SOUSA et al., 

2007) (Tabela 5). Além desses, também são citados terpenos (ácidos diterpênicos) e 

ácidos aromáticos (ALENCAR et al., 2005a). 

Flavonóides diferentes da própolis européia já foram constatados na própolis 

verde do Brasil, tais como canferide (BOUDOROVA-KRAVSTEVA et al., 1997; 

PARK et al., 2002a; MARCUCCI et al., 2007), pinobanskina (PARK et al., 2002a; 

MARCUCCI et al., 2007) crisina, galangina (MARCUCCI et al., 2007) canferol e 

isosakuranetina (PARK et al., 2002a).  

Mesmo não sendo abundante como na própolis européia, os flavonóides junto 

com os ácidos fenólicos, compreendem as classes mais importantes (PINTO et al., 
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2001; SALATINO et al., 2005; NASCIMENTO et al., 2007), pois a elas são atribuídas 

grande parte da bioatividade contra vários microrganismos patógenos e insetos 

invasores da colméia (BANSKOTA, 1998; BURDOCK, 1998; HARBORNE; 

WILLIAMS, 2000) como também as atividades antimicrobiana, antioxidante, antiviral, 

antitumoral, antiinflamatória (PINTO et al., 2001; FUNARI; FERRO, 2006).  

Além dessas substâncias, também já foram encontrados terpenos (ácidos sesqui, 

di e triterpênicos) (SALATINO et al., 2005), acetofenonas (KUMAZAWA et al., 2003; 

PARK et al., 2004), lignanas, álcool triterpênico e hidrocarbonos (BANKOVA et al., 

2000). 

Própolis das regiões de Minas Gerais e São Paulo são ricas em ácidos, entre eles: 

ácido caféico, ácido cafeoilquínico, ácido p-cumárico, artepelin C e derivados 

prenilados (MARCUCCI et al., 2007). 

  Dependendo do tipo de solvente empregado na extração ou mesmo das 

condições utilizadas no processo, haverá maior ou menor eficiência de extração das 

substâncias fenólicas (PINTO et al., 2001). Entretanto, não há dúvidas que em outros 

ecossistemas, a própolis apresente diferente composição química, a depender da fonte 

botânica (BANKOVA et al., 2000; BANKOVA, 2005b). 

 

3.5.3.3 Atividades biológicas 

 
Já foram constatadas várias atividades biológicas relacionadas à própolis verde 

brasileira, como antibacteriana (PARK et al., 1998a; BANKOVA et al., 2000, KOO et 

al., 2000; MATSUI, et.al., 2004; AMARAL et al., 2006), antiulcerativa (BARROS, 

2007), antifúngica (OTA et al., 2001; SAWAYA et al., 2002; SANTOS et al., 2005), 

anti-HIV (PARK et al., 2000); antioxidante (PARK et al., 1998a; REIS et al., 2000; 

MATSUI et al., 2004) anti-inflamatória (KOO et al., 2000; REIS et al., 2000), 

anestésica (KOO et al., 2000), hepatoprotetora (MISHIMA et al., 2005; BANKOVA et 

al., 2000) citotóxica e antitumoral (BANKOVA et al., 2000; KUMAZWA et al., 2003; 

KOO et al., 2000; MISHIMA et al., 2005; PHARMANECTAR...). As atividades 

antibacteriana e citotóxica são atribuídas principalmente aos prenilados derivados do 

ácido p-cumárico, ao ácido diterpênico e as lignanas, e a antitumoal ao artepelin C e 

flavonóides (BANKOVA et al., 2000; KUMAZAWA et al., 2003).  Além disso, a 

atividade biológica dos flavonóides também está relacionada à capacidade de proteção 
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celular contra radicais livres (RUSSO et al., 2002). Atividades imunomodulatória e anti-

hepatotóxica são atribuídas ao ácido cafeiolquínico (BANKOVA et al., 2000). 

Há comprovações da eficácia antifúngica da própolis verde de Minas Gerais por 

inibição de candidíase oral (SANTOS et al., 2005) e antibacteriana por regressão de 

95% de leões de gengivites (AMARAL et al., 2006), como também da própolis de São 

Paulo (in vitro e in vivo) em relação a C. albicans, C. tropicalis, C. krusei e C. 

guilliermondi, C. glabrata, C. parapsilosis e C. lusitaneae (OTA et al., 2001; 

SAWAYA et al., 2002). 

 

 

COMPOSTOS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Flavonóides  
canferol, canferide, pinobanskina, 
pinocembrina, acacetina, crisina, galangina, 
isossacuranetina e sacuretina 

Park et al.,  1998a; Park et al., 2002; Funari; 
Ferro, 2006; Marcucci et al., 2007 

Ácidos fenólicos  
ácido cafeico, ácido cafeoilquínico, 
derivados prenilados do ácido p-cumárico, 
ácido cinâmico, artepelin C e ácido felúrico 

Bankova et al., 2000;  Marcucci et al., 2001; 
Pinto et al., 2001; Alencar et al., 2005a; 
Funari e Ferro, 2006; Sousa et al., 2007 

Cetonas  
Acetofenonas Bankova et al., 2000; Pinto et al., 2001; 

Kumazwa et al., 2003; Park et al., 2004 
Aldeídos aromáticos (vanilina e 

isovanilina) e lignanas 
 

 Bankova et al., 2000 
Álcoois  

Triterpenos Bankova et al., 2000; Pinto et al., 2001 
Terpenos  

Ácidos sesqui e diterpênicos Bankova et al., 2000; Pinto et al., 2001; 
Salatino et al., 2005 

Compostos voláteis (sesquiterpenos) 
ácidos graxos e aminoácidos 

 

 Bankova et al., 2000 
Oligoelementos  

Alumino, vanádio, ferro, cálcio, silício, 
manganês e estrôncio, 

Bankova et al., 2000; Pinto et al., 2001 

Vitamina B1, B2, B6, E, C e 
Hidrocarbonos 

 

 Bankova et al., 2000 
  

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 5. Componentes químicos da própolis verde do Brasil. (SIQUEIRA, 2008) 
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3.5.3.4 Extratos alcoólico e aquoso 

 

O extrato etanólico da própolis verde brasileira é rico em ácidos fenólicos, 

principalmente o artepelin C e contém maior concentração de flavonóides quando 

comparando com o extrato aquoso. O primeiro composto proporciona o sinergismo das 

ações que incluem antitumoral, citotóxica, antibacteriana, antifúngica e anti-

inflamatória. A atividade antibacteriana, nesse caso, está relacionada a bactérias Gram 

positivas como Staphylococcus aureus e Streptococcus sp. e Gram negativas, como 

Escherichia coli e a antifúngica, para Candida sp. Já ao artepelin C é atribuída a 

atividade antitumoral, citotóxica e antibacteriana, neste último caso, em relação a 

Helicobacter pylori, principal agente causador da gastrite (PHARMANECTAR...). 

O extrato alcoólico da própolis verde do Brasil contém derivados prenilados do 

ácido p-cumárico, ácido cinâmico, artepelin C e ácido felúrico como os principais 

ácidos fenólicos e, pinobanskina, pinocembrina, canferol, isosacuretina, quercetina, 

galangina e canferide como os principais flavonóides. Entre esses, chamam a atenção à 

elevada concentração de derivados prenilados do ácido p-cumárico e de canferide 

(PARK et al., 2002a). 

O extrato aquoso da própolis verde brasileira contém como principais 

constituintes o ácido cafeiolquínico e derivados (ácido 3,4-di-cafeiolquínico e ácido 3,5-

di-O-cafeiolquínico) como também o ácido cinâmico e derivados (ácido p-cumárico, 

artepelin C, drupanina e bacarina) (NAKAJIMA et al., 2007).  

Pinto et al. (2001) avaliaram o efeito do extrato alcoólico da própolis verde de 

Minas Gerais sobre bactérias patogênicas isoladas do leite de vacas com mastite, da raça 

Holandesa, de uma propriedade da zona da mata de Minas Gerais. A própolis utilizada 

era proveniente de uma propriedade rural localizada no Município de Itapecerica (MG), 

de cor verde e odor balsâmico, cedida pelo proprietário. Os resultados in vitro 

demonstraram que o extrato alcoólico inibiu o crescimento de bactérias Gram positivas 

(Staphylococcus aureus, Staphylococcus sp. coagulase negativo e Streptococcus 

agalactiae) na concentração de 100mg/ml pela técnica do antibiograma em discos de 

papel de filtro. O extrato aquoso não inibiu nenhuma amostra bacteriana, assim como o 

veículo alcoólico puro utilizado como controle. De forma semelhante, Park e Ikegaki 

(1998c) já haviam constatado que o extrato aquoso da própolis de São Paulo não exibiu 

atividade antibacteriana sobre bactérias Gram-positivas e que quando o solvente 

utilizado possuía uma porcentagem de água superior a 50%, menor era a atividade 
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antibacteriana do respectivo extrato.  Os autores concluíram que os componentes ativos 

da própolis responsáveis pela antibacteriana na própolis não são solubilizados pela água 

por ser solvente de alta polaridade.  

Mello et al. (2006) constataram, segundo procedimento do CLSI, que o extrato 

etanólico da própolis verde brasileira industrializada pela Pharma Néctar inibiu a 

formação do tubo de germinação de uma amostra de Candida albicans (ATCC 18804). 

A ausência do tubo de germinação, observado por microscopia de luz, foi constatado na 

concentração de 0,33µg/mL. Por microscopia eletrônica, foi possível observar 

hiperplasia e alterações de superfície celular como destacamento da parece celular na 

concentração de 0,43µg/mL, indicando que essa própolis atua em nível de parede 

celular promovendo aumento da permeabilidade celular e consequente ruptura da 

membrana com perda de material celular.  

Extratos etanólicos da própolis verde brasileira de Minas Gerais demonstraram 

atividade antimicrobiana em relação a Staphylococcus aureus, mas extrato aquoso não 

apresentou essa atividade (PARK et al., 1998a). Além disso, também foi observada 

atividade antioxidante para o extrato alcoólico (MATSUI et al., 2004). 

O ácido cafeoilquínico e seus derivados, possuem forte ação antioxidante, 

sequestrante de radicais livres, inibição do crescimento de células cancerígenas na 

leucemia mielóide, indução da apoptose dessas células e favorecimento da diferenciação 

celular de granulócitos (BANKOVA et al., 2000;  MISHIMA et al., 2005), ação 

protetora hepática e das células pancreáticas e citotóxica, acelerando a redução dos 

tumores. Foi verificado aumento da eficácia da radioterapia em cobaias após pré-

tratamento com própolis, além de ser observado menor ocorrência de efeitos adversos 

em conjunto à estimulação das células sanguíneas (PHARMANECTAR...). 

Em geral, a maioria dos compostos da própolis nativa é lipofílica e os mesmos 

são mais facilmente extraídos por etanol, por isso, o extrato alcoólico é alvo de várias 

pesquisas. Isso não ocorre com o extrato aquoso, embora seja mais facilmente absorvido 

do que o extrato alcoólico e apresente componentes importantes como ácido 

cafeoilquínico. Como a maioria dos compostos da própolis verde brasileira é hidrofílica, 

a extração aquosa é mais eficiente nessa própolis do que nas originárias de outras 

regiões (MATSUI et al., 2004). Mas, sabe-se que o extrato etanólico apresenta de um 

modo geral, maior rendimento de compostos fenólicos e promove mais atividades 

biológicas como antimicrobiana, antioxidante (ADELMANN, 2005), anti-inflamatória 

(KOO et al., 2000; REIS et al., 2000), anestésica e citotóxica (KOO et al., 2000). 
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3.5.4 Própolis vermelha 

 
3.5.4.1 Fonte botânica 
 

Recentemente foi encontrada no Brasil a própolis vermelha em colméias 

localizadas no caule de arbustos de manguezais, como também ao longo da costa dos 

rios e mar dos estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia (Brasil). Foi 

observado que as abelhas coletavam o exsudato vermelho da superfície dos buracos 

feitos por insetos no tronco de Dalbergia ecastophyllum, conhecida como rabo-de-

bugio, sendo essa a origem botânica dessa própolis (DAUGSCH et al., 2007; SILVA et 

al., 2007).  

 
3.5.4.2 Composição química 
 
 

Silva et al. (2007) relataram que a composição química da própolis vermelha do 

Brasil também é variável dependendo da biodiversidade da fonte botânica, mas é 

notável a predominância de flavonóides. Trusheva et al. (2006) constataram a presença 

de elemicina, eugenol, álcool triterpênico α-amirin, β-amirin, cicloartenol, lupeol) e 

isoflavonóides (isosativan, medicarpin) na própolis vermelha de Cuba. 

Para a própolis vermelha da região nordeste do Brasil, há relatos da composição 

química do extrato alcoólico, com predomínio de flavonóides, entre os quais podem ser 

citados: liquiritigenina, daidzeína, dalbergina, isoliquiritigenina, formononetina e 

biochanina A (DAUGSH et al., 2007). Foram encontrados outros flavonóides presentes 

na fonte botânica e na própolis, tais como rutina, pinobanskina, quercetina, luteolina, 

pinocembrina, entre outros (KANAZAWA et al., 2003) (Tabela 6). 

Silva et al. (2007) encontraram ácido felúrico, quercetina, crisina e medicarpin 

em amostras de própolis vermelha de Alagoas. 

 

3.5.4.3 Atividades biológicas 

 

Em Cuba, atividades biológicas da própolis vermelha são relatadas há mais de 

17 anos, entre as quais podem ser mencionadas: sequestrante de radicais livres e 

hepatoprotetora (GONZALEZ et al., 1994; PASCUAL et al., 1994; GONZALEZ et al., 

1995). 
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COMPOSTOS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Flavonóides  
Pinocembrina e pinobanskina Daugsch et al., 2007 

Isovatin e medicarpin (isofalvonoides) Silva et al., 2007 

rutina, luteolina e formononetina Dugsch et al., 2007 

quercetina Daugsch et al., 2007; Silva et al., 2007  

crisina Silva et al., 2007 

liquititigenina Donnelly et al., 1973; Kong et al., 2000; Daugsch 
et al.,  2007  

daidzeína, fomononetina e diocanina A 

(isoflavonoides) 

Donnelly et al., 1973; Daugsch et al., 2007  

dalbergina Donnelly et al., 1973; Daugsch et al., 2007 

isoloquitigenina Kong et al., 2000; Kanazawa et al., 2003; Daugsch 
et al., 2007 

Ácido fenólico  
Ácido felúrico Silva et al., 2007  

 

Aos flavonóides presentes na própolis vermelha são atribuídas atividades 

terapêuticas como antitumoral, hepatoprotetora e antimicrobiana. Foi descoberto que 

isoliquritigenina inibe o crescimento de câncer prostático (KANAZAWA et al., 2003) e 

que liquiritigenina e isoliquirigenina inibem a xantina oxidase. A inibição da xantina 

oxidase foi sugerida para uso no tratamento de hepatites e tumores cerebrais, porque 

aumenta o nível de xantina oxidase sérica (KONG et al., 2000).  

Ás amostras de própolis vermelha da região nordeste do Brasil apresentaram 

atividade antimicrobiana para Staphylococcus aureus (ATCC 25923), em concentrações 

próximas a 2,5µg/mL, que variaram a depender da prevalência de D. ecastophyllum nas 

regiões (DAUGSCH, et al., 2007). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 6. Compostos químicos da própolis vermelha do Brasil (SIQUEIRA, 2008). 
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4 OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GERAL  
 

• Determinar a morfotipagem, características fisiológicas de leveduras 

isoladas de secreção vaginal de mulheres grávidas e mulheres não 

grávidas, e avaliar a atividade antifúngica in vitro de lectinas e própolis. 

 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Caracterizar as leveduras isoladas de secreção vaginal quanto a 

morfotipagem; 

• Avaliar características fisiológicas, como temperatura de crescimento e 

expressão enzimática; 

• Testar in vitro a atividade antifúngica do extrato alcoólico e aquoso da 

própolis verde e do extrato alcoólico da própolis vermelha em relação às 

espécies de leveduras isoladas de secreção vaginal; 

• Testar in vitro a atividade antifúngica de lectinas de leguminosas em 

relação às espécies de leveduras isoladas de secreção vaginal. 
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RESUMO 

 

Com o objetivo de caracterizar leveduras isoladas de secreção vaginal como ferramenta 

epidemiológica para estabelecer a identidade e a relação das espécies através da 

morfotipagem, foram utilizadas 30 amostras de leveduras pertencentes aos gêneros 

Candida, Kloeckera, Rhodotorula e Trichosporon, isoladas de secreção vaginal de 

mulheres grávidas e mulheres não grávidas, atendidas no serviço público de saúde da 

Cidade do Paulista-PE. A suspensão de leveduras obtida de colônias crescidas em ágar 

Sabouraud dextrose a temperatura ambiente (TA = 28°C ± 1° C) por 48 horas foi 

padronizada na escala 3 de MacFarland. Semeou-se a suspensão em estrias de 

aproximadamente de 5mm de largura por 25mm de comprimento na superfície de placas 

contendo ágar malte mantidas a temperatura ambiente (TA = 28°C ± 1° C) por 10 dias. 

Após esse período, foram avaliados os aspectos macromorfológicos das colônias, como 

a presença de franjas e as características da superfície, aplicando-se a codificação de 

acordo com o modelo de tipificação. A morfotipagem permitiu a identificação de 17 

morfotipos diferentes, com o predomínio dos morfotipos 000000 (distribuição, largura, 

textura da franja ausente, topografia da superfície da estria lisa, qualidade e 

profundidade ausente) e 524032 (distribuição da franja contínua somente na superfície, 

com largura menor ou igual a 2mm, textura delicada, topografia da superfície da estria 

lisa, com qualidade intermediária e profundidade plana e escassa). Devido a grande 

diversidade de amostras analisadas, foram identificados vários morfotipos em diferentes 

espécies e em condições fisiológicas e sintomáticas diferentes. Os resultados obtidos 

permitem concluir que, os morfotipos apresentam diferenças significativas independente 

da espécie, presença ou ausência de sintomas. Sendo importante para estudos 

epidemiológicos, terapêuticos e de variação morfológica. 

 

Palavras chave: Leveduras, secreção vaginal, morfotipagem. 
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ABSTRACT 

Aiming to characterize the yeasts isolated from vaginal secretion as a epidemiological 

tool to establish the identity and relation of species through the morphotyping, a total of 

30 yeasts samples were used belonging to the genera Candida, Kloeckera, Rhodotorula 

and Trichosporon, having been isolated from vaginal secretion of pregnant and  non 

pregnant women receiving care in public health service of the City of Paulista-PE. The 

yeast suspension obtained from colonies grown on Sabouraud dextrose agar at room 

temperature (RT = 28°C ± 1°C) for 48 hours was standardized in the 3rd MacFarland 

scale. The  suspension was sown in striations of approximately 5mm width and 25 mm 

length on the surface of plates containing malt agar maintained at room temperature (RT 

= 28°C ± 1°C) for 10 days. Subsequently, macromorphological aspects of colonies were 

evaluated, as the presence of fringes and the characteristics of their surface, using the 

encoding according to the typification model. The morphotyping allowed the 

identification of 17 different morphotypes, with the dominance of morphotypes 000000 

(distribution, width, texture of the fringe absent, the surface smooth topography of the 

stria surface, lacking quality and depth) and 524032 (continuous distribution of the 

fringe only on the surface, with width less than or equal to 2mm, delicate texture, 

smooth topography of the stria surface, with intermediate quality and scarce and plan 

depth). Due to the wide variety of samples, several morphotypes were identified in 

different species and under different physiological and symptomatic conditions. The 

results show that the morphotypes present significant differences regardless of species 

or the presence and absence of symptoms, being important for epidemiologicals, 

therapeutics and morphological variation studies. 

Keywords: Yeasts, vaginal secretion, morphotyping. 
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INTRODUÇÃO 

As diferentes espécies de leveduras podem ser identificadas através de testes 

fisiológicos, morfológicos e bioquímicos. A caracterização dos isolados é necessária 

para a investigação epidemiológica, incidência de infecções, relação entre espécies, bem 

como recidivas [1]. 

Entre os métodos de fenotipagem, destaca-se a morfotipagem pelo método de 

avaliação dos bordos e características da superfície de colônias de leveduras cultivadas 

em ágar malte [2]. O método já foi demonstrado no passado, mostrando boa capacidade 

discriminatória [3]. 

A morfotipagem de espécies de Candida é capaz de distinguir mais de 100 

morfotipos. O código é simples e conveniente para expressar características 

morfológicas numericamente, fixando pontos de referência. Pela simplicidade e 

reprodutividade, é um valioso instrumento para estudos epidemiológicos de Candida e 

candidoses [2]. 

Os métodos de avaliação morfológica não precisam de equipamentos 

especializados e apresentam-se como uma alternativa viável e de fácil execução. No 

entanto, para alguns autores, os métodos podem apresentar pouco poder discriminatório 

[3].  

 Contudo o método de morfotipagem de colônias de leveduras recentemente tem 

sido uma técnica recomendada como um método simples que pode ser executado na 

rotina laboratorial quando outros métodos são impraticáveis devido a restrições de 

recursos [4,5].   

Com a simplicidade, facilidade de execução e sem custos elevados para 

realização, as amostras de leveduras podem ser diferenciadas pela sua morfologia, em 

culturas semeadas em estrias, em placas contendo ágar malte. Após dez dias de 

incubação, cada espécie é examinada e o código determinado. O sistema proposto [2] 

fornece códigos numéricos baseados principalmente na natureza, na extensão da franja 

marginal e na topografia da superfície da colônia [6].  

Além disso, a morfotipagem é um bom instrumento usado como marcador 

morfológico, onde em estudos epidemiológicos a margem descontínua é associada às 

espécies com características de patogenicidade e um aumento do risco de morte em caso 

de infecção profunda [7]. 
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Um problema frequentemente observado em relação à reprodutibilidade, 

consiste que muitas vezes a morfologia das colônias é alterada pela variação fenotípica 

observada in vitro [8].  

A alta frequência observada de variações morfológicas, não relacionadas com a 

genômica tem sido demonstradas em casos de candidoses recorrentes e correlacionadas 

com sensibilidade a antifúngicos [9,10].  

Os morfotipos não sofrem influencia na concentração de células. Podem ser 

afetados por alterações do meio de cultivo e em condições de incubação. Se as placas 

forem incubadas dentro de sacos plásticos ou similares para evitar a dessecação, a 

umidade elevada relativa favorece a expansão da camada superficial das células para a 

margem da estria, podendo assim, alterar os caracteres da franja. A temperatura de 

incubação não demonstra diferenças de resultados quando a temperatura ambiente ou a 

30ºC [6]. 

Nos últimos anos muitos trabalhos têm sido realizados visando caracterizar e 

individualizar as leveduras, principalmente do gênero Candida, em virtude da 

necessidade de informações sobre a transmissão e a recorrência nos casos de 

vulvovaginites. Metodologias de tipagem também vêm sendo empregadas para avaliar o 

comportamento não somente da espécie, mas também de sub-populações da espécie 

[11,12].   

A formação de diferentes texturas das franjas produzidas nas bordas das colônias 

e a topografia da superfície dessas colônias representam um fenômeno da variação 

morfológica expressa por diferentes isolados de leveduras, permitindo a sua distinção 

[13].  

A morfotipagem já foi usada para determinar se existem diferenças entre os 

isolados de Candida albicans em indivíduos saudáveis a partir de mucosa oral e de 

pacientes com candidose eritematosa. Independentemente da situação, a presença de 

uma prótese, ou de candidose, múltiplos morfotipos foram identificados em fumantes 

com prótese dentária superior e de fumantes sem prótese dentária e de não fumantes 

com candidose eritematosa, enquanto um único morfotipo foi isolado de não-fumantes 

apresentando mucosa oral saudável [14]. 

A morfotipagem e a produção de enzimas proteolíticas foram utilizadas para a 

caracterização de 45 isolados de C. albicans de indivíduos assintomáticos e 

sintomáticos, para estabelecer uma correlação entre a doença e suas propriedades 

fisiológicas. As 45 leveduras foram isoladas da pele, sangue, cavidade oral e órgãos 
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genitais. O morfotipo padrão dos quatro grupos isolados mostrou uma correlação com a 

produção de proteinase [15]. 

A morfotipagem de 35 isolados de C. albicans da mucosa bucal de crianças com 

e sem síndrome de Down, permitiu detectar nove diferentes morfotipos. O grupo teste 

(crianças com síndrome de Down) apresentou uma predominância de morfotipo com 

colônias com franjas contínuas, igual ou superior a 6mm, com uma textura intermediária  

e de bom aspecto topográfico. No grupo de crianças sem síndrome de Down, foi 

observada uma maior incidência de morfotipos com colônias com franjas contínuas, 

igual ou superior a 2mm, textura fina e de bom aspecto topográfico [16]. 

 Uma morfotipagem apresenta bom potencial discriminatório, mas não se pode 

esquecer da diversidade das espécies, devido à variação na morfologia da colônia dentro 

de cada espécie ou a morfologia comum a várias espécies [17,18].  

Uma modificação foi proposta ao sistema de leitura a fim de conseguir melhorar 

a reprodutibilidade e foram capazes de relacionar estirpes de virulência comprovada 

com um distinto morfotipo. Este teste é realizado com base na avaliação de apenas 

quatro parâmetros simples de crescimento tais como a distribuição marginal, largura, 

textura, e topografia da superfície das colônias [7]. 

Os métodos de tipagem de espécies de Candida têm sido utilizados para 

caracterizar melhor os aspectos biológicos apresentados por estas leveduras. Por isso, a 

caracterização fenotípica nos permite avaliar macroscopicamente a forma como estes 

microrganismos comportam-se como um elemento constituinte da microbiota tópica 

bem como o mecanismo de desencadeamento das infecções e parâmetros morfológicos, 

sorológicos, biológicos e de sensibilidade antifúngica [19,20,21,22].  

O presente trabalho teve como objetivo caracterizar morfotipos de leveduras 

isoladas de secreção vaginal como ferramenta epidemiológica para estabelecer a 

identidade e a relação das espécies de leveduras. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Leveduras  

As leveduras foram isoladas de secreção vaginal de mulheres grávidas e 

mulheres não grávidas com e sem sintomas, para averiguação de levedurose 

vulvovaginal (Tabela 1).  
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As pacientes eram provenientes da ginecologia, clinica médica e pediatria. As 

amostras de secreção vaginal foram coletadas entre os meses de outubro de 2003 a 

agosto de 2004, no Centro de Saúde Manuel Caldas de Araújo, localizado no bairro de 

Arthur Lundgren I na Cidade do Paulista-PE. 

 Foram utilizadas 30 amostras pertencentes aos gêneros Candida, Kloeckera, 

Rhodotorula e Trichosporon. Todas as leveduras encontram-se depositadas na 

Micoteca-URM, Departamento de Micologia da Universidade Federal de Pernambuco e 

foram submetidas à confirmação taxonômica de acordo critérios clássicos com os quais 

se baseiam em provas morfológicas e fisiológicas [23, 24,25]. 

 

Morfotipagem 

 

A suspensão de leveduras obtida de colônias crescidas em ágar Sabouraud 

dextrose (Difco) a temperatura ambiente (TA = 28°C ± 1° C) por 48 horas foi 

padronizada na escala 3 de MacFarland. Semeou-se a suspensão em estrias central de 

aproximadamente de 5mm de largura por 25mm de comprimento na superfície de placas 

contendo ágar malte (Difco) mantidas a temperatura ambiente (TA = 28°C ± 1° C) por 

10 dias em triplicata. 

Após esse período, foram avaliados os aspectos macromorfológicos das 

colônias, como a presença de franjas e as características da sua superfície, aplicando-se 

a codificação de acordo com o modelo de tipificação aplicado [2]. 

A avaliação estatística consistiu em apresentação dos eventos em números 

absolutos, percentuais e médias, sendo empregado o teste exato de Fisher para a 

associação das variáveis apresentando significância (p<0,05). 

 

RESULTADOS 

 
A morfotipagem das leveduras isoladas de secreção vaginal de mulheres 

grávidas com e sem sintomas e não grávidas com e sem sintomas de levedurose vaginal, 

permitiu a identificação de 17 morfotipos diferentes, com o predomínio dos morfotipos 

000000 (distribuição, largura, textura da franja ausente, topografia da superfície da 

estria lisa, qualidade e profundidade ausente) observado em 23% dos isolados (7/30) e 

524032 (distribuição da franja contínua somente na superfície, com largura menor ou 

igual a 2mm, textura delicada, topografia da superfície da estria lisa, com qualidade 
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intermediária e profundidade plana e escassa), observado em 20 % dos isolados (6/30) 

(Tabelas 2 e 3). 

Entre as 18 amostras de leveduras isoladas da secreção vaginal de mulheres não-

grávidas com sintomas, 12 morfotipos foram identificados, com predomínio do 

morfotipo 000000, observado em 22,2% dos isolados (4/18).Os outros morfotipos 

foram: 524032 (distribuição da franja contínua somente na superfície, com largura 

menor ou igual a 2mm, textura delicada, topografia da superfície da estria lisa, com 

qualidade intermediária e profundidade plana e escassa), observado em 16,7% (3/18); 

000032 (distribuição, largura e textura da franja ausente, topografia da superfície da 

estria lisa, com qualidade intermediária e profundidade plana e escassa), observado em 

5,55% (1/18); 000042 (distribuição, largura, textura da franja ausente, topografia da 

superfície da estria lisa, com qualidade fina ou estreita e profundidade plana e escassa), 

observado em 5,55% (1/18); 523036 (distribuição da franja contínua somente na 

superfície, com largura menor ou igual a 2mm, textura intermediária, topografia da 

superfície da estria lisa, qualidade intermediária e profundidade espalhada), observado 

em 5,55% (1/18); 524042 (distribuição da franja contínua somente na superfície, com 

largura menor ou igual a 2mm, textura delicada, topografia da superfície da estria lisa, 

com qualidade fina ou estreita e profundidade plana e escassa), observado em 11.1% 

(2/18); 000622 (distribuição, largura, textura da franja ausente,topografia enrugada, 

qualidade grosseira e profundidade plana e escassa), observado em 5,55% (1/18);  

524142 (distribuição da franja contínua somente na superfície, com largura menor ou 

igual a 2mm, textura delicada, topografia nodular, com qualidade fina ou estreita e 

profundidade plana e escassa), observado em 5,55% (1/18); 723632 (distribuição da 

franja contínua, crescimento filamentoso uniformemente paralelo, com largura menor 

ou igual a 2mm, textura intermediaria, topografia enrugada, qualidade intermediária e 

profundidade plana e escassa), observado em 5,55% (1/18); 004040 (distribuição, 

largura da franja ausente,textura delicada, topografia lisa, com qualidade fina ou estreita 

e profundidade ausente), observado em 5,55% (1/18); 523632 (distribuição da franja 

contínua, somente na superfície, com largura menor ou igual a 2mm, textura da franja 

ausente, topografia enrugada, qualidade intermediária e profundidade plana e escassa), 

observado em 5,55% (1/18);  731626 (distribuição da franja contínua, crescimento 

filamentoso uniformemente paralelo, largura de 3-5mm, textura muito grosseira, 

topografia enrugada, qualidade grosseira e  profundidade espalhada), observado em 

5,55% (1/18) (Tabela 4). 
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Nas oito amostras de leveduras isoladas da secreção vaginal de mulheres não-

grávidas sem sintomas, seis morfotipos foram identificados, com predomínio do 

morfotipo 000000, observado em 37,5% dos isolados (3/8). Os outros morfotipos 

identificados foram: o morfotipo anteriormente descrito 524032, observado em 12,5% 

(1/8); 524042, observado em 12,5% (1/8); 534038 (distribuição da franja contínua 

somente na superfície, com largura de 3-5 mm e textura delicada, com topografia lisa, 

qualidade intermediária e profundidade abundante), observado em 12,5% (1/8); 000038 

(distribuição, largura, textura da franja ausente, topografia da superfície da estria lisa, 

qualidade intermediária e profundidade abundante), observado em 12,5% (1/8); 524532 

(distribuição da franja contínua somente na superfície, com largura menor ou igual a 

2mm, textura delicada, topografia crateriforme, qualidade intermediária e profundidade 

plana e escassa); observado em 12,5% (1/8) (Tabela 4). 

Na amostra de levedura isolada da secreção vaginal de mulher grávida sem 

sintomas, o morfotipo identificado foi 524032 (Tabela 4). 

Nas três amostras de leveduras isoladas da secreção vaginal de mulheres 

grávidas com sintomas, três morfotipos foram identificados. O morfotipo 524032, 

observado em 33,3% (1/3); 534632 (distribuição da franja contínua somente na 

superfície, com largura de 3-5 mm e textura delicada, topografia enrugada, qualidade 

intermediária e profundidade plana e escassa); observado em 33,3% (1/3); 723032 

(distribuição da franja contínua, crescimento filamentoso uniformemente paralelo, com 

largura menor ou igual a 2mm, textura intermediaria, topografia lisa, qualidade 

intermediária e profundidade plana e escassa), observado em 33,3% (1/3) (Tabela 4). 

 

DISCUSSÃO 

 
A presença do morfotipo 524032 em todas as amostras de C. albicans difere dos 

resultados encontrados por [26], onde o morfotipo 534000 foi o mais comumente 

observado em amostras isoladas de secreção vaginal de mulheres com e sem sintomas 

de levedurose vaginal em Goiânia-GO. 

O morfotipo 524032 foi identificado não apenas em isolados de C. albicans, mas 

também para C. tsuchiyae URM 4981, R. minuta URM 6085 e R. minuta URM 6086. O 

que foi também observado em relação ao morfotipo 000000, em que as características 

morfotípicas foram compartilhadas por C. parapsilosis URM 4984, C. parapsilosis 

URM 4970, C. sake URM 4974, C. tropicalis URM 6084, K. apiculata URM 5002, R. 
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glutinis URM 5092 e R. graminis URM 4971. Mostrando assim, que um mesmo 

morfotipo pode ser compartilhado por espécies diferentes, presentes na mucosa vaginal 

independente da condição fisiológica e presença de sintomas. Ou a mesma espécie 

apresentar variações morfotípicas, como identificado nos quatro isolados de C. 

tropicalis, cada um com um morfotipo particular. 

Segundo [26] a presença significativa de um determinado morfotipo em 

amostras analisadas, independente se sua origem, mostra que não é possível, através da 

metodologia de morfotipagem usada, distinguir os isolados entre os causadores de 

infecção ou não. Em pesquisa realizada [11], observaram em Ribeirão Preto-SP, a 

predominância deste mesmo morfotipo 534000 em C. albicans isoladas de próteses 

dentárias e saliva, o que sugere, serem os microrganismos, constituintes da microbiota 

humana. 

Devido a grande diversidade de amostras analisadas, vários morfotipos em 

diferentes espécies foram identificados e em condições fisiológicas e sintomáticas 

diferentes. 

Em leveduras isoladas de secreção vaginal de mulheres não-grávidas com 

sintomas foram identificados  morfotipos únicos em C. azyma URM 4979, C.geochares 

URM 4985, C. guilliermondii URM 4975, C. salmanticensis URM 6088, C. tropicalis 

URM 6090, C. versatilis URM 4980, R. pallida URM 4988, R. rubra URM 6083 e T. 

cutaneum URM 4973. 

Em leveduras isoladas de secreção vaginal de mulheres não-grávidas sem 

sintomas foram identificados também morfotipos únicos em C. maritima URM 4976, C. 

obtusa URM 4982 e C. tropicalis URM 4989.  

Os morfotipos únicos em leveduras isoladas de secreção vaginal de mulheres 

grávidas com sintomas foram identificados em C. robusta URM 4972 e C. tropicalis 

URM 6089. 

A técnica de morfotipagem, além de utilizada para estudos epidemiológicos 

como possível marcador fenotípica, pode ser usada também como determinante de 

virulência, devido a presença de franjas descontínuas caracterizada pelo primeiro digito 

do sistema de tipagem [7,11].  

Neste trabalho, dentre as leveduras isoladas de secreção vaginal, nenhuma 

amostra apresentou como primeiro dígito o morfotipo que contém o número “1”. Essa 

característica representa segundo o método proposto a característica de franjas 

descontinuas em 20 % da margem, o que sugere uma possível associação entre a 
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presença de franjas descontinuas e maior virulência de amostras causadoras de infecção. 

As leveduras isoladas de secreção vaginal de mulheres com sintomas, não apresentavam 

essa característica relacionada ao morfotipo que contém o número “1” para provocar os 

sinais e sintomas típicos da infecção vaginal. 

Segundo o teste exato de Fischer, não se observou diferença significativa entre 

as espécies de leveduras em relação aos aspectos primários das franjas, apresentando 

características semelhantes. Porém foi observada em relação aos outros parâmetros, uma 

diferença entre leveduras da mesma espécie e semelhaças entre leveduras de espécies 

distintas. 

 

CONCLUSÕES 

 

 Os resultados obtidos permitem concluir que, os morfotipos apresentam 

diferenças significativas independentes da espécie, presença ou ausência de sintomas. 

Sendo importante para estudos epidemiológicos, terapêuticos e de variação morfológica. 
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Registro 
Micoteca 

URM 
 

 
 

Espécie 

4987 Candida albicans (Robin) Berkhout (1923) 
4990 C. albicans (Robin) Berkhout (1923) 
4986 C. albicans (Robin) Berkhout (1923) 
4979 C. azyma (van der Walt et al.) Meyer; Yarrow (Yarrow; Meyer 1978) 
4985 C. geochares (van der Walt et al.) Meyer; Yarrow (Yarrow; Meyer 1978) 
4975 C. guilliermondii (Castellani) Langeron et Guerra (1938) 
4976 C. maritima (Siepmann) van Uder; Buckley (Meyer; Ahearn 1983) 
4983 C. membranaefaciens (Lodder; Kreger-van Rij) Wickerham; Burton (1954) 
4982 C. obtusa (Dietrichson) Van Uder et Do Carmo-Souza ex Van Uder et Buckley 
4984 C. parapsilosis (Ashford) Langeron; Talice (1932) 
4970 C. parapsilosis (Ashford) Langeron; Talice (1932) 
4972 C. robusta  Diddens; Lodder 
4974 C. sake (Saito; Ota) van Uder ;Buckley (Meyer; Ahearn 1983) 
6088 C. salmanticensis (Santa Maria) van Uder; Buckley (Meyer; Ahearn 1983) 
4978 C. shehatae  Buckley; van Uden (1967) 
6084 C. tropicalis (Castellani) Berkhout (1923) 
6090 C. tropicalis (Castellani) Berkhout (1923) 
6089 C. tropicalis (Castellani) Berkhout (1923) 
4989 C. tropicalis (Castellani) Berkhout (1923) 
4981 C. tsuchiyae  Nakase; Suzuki (1985d) 
4980 C. versatilis (Etchells; Bell) Meyer; Yarrow (Yarrow; Meyer 1978)   
5002 Kloeckera apiculata (Reess Emend. Klocker) Janke 
5092 Rhodotorula glutinis (Fresenius) Harrison (1928) 
6085 R. minuta (Saito) Harrison (1928) 
6086 R. minuta (Saito) Harrison (1928) 
6087 R. minuta (Saito) Harrison (1928) 
4971 R. graminis  Di Menna (1958 a) 
4988 R. pallida  Lodder (1970) 
6083 R. rubra (Demme) Lodder 
4973 Trichosporon cutaneum (De Beurm, Gougerrot et Vaucher) Ota 

  

Tabela 1 – Amostras de leveduras isoladas de secreção vaginal no período de outubro de 
2003 a agosto de 2004. 
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                                       Morfotipagem 

Aspectos primários 
(franja) 

Aspectos secundários 
(superfície da estria) 

 
Registro 
Micoteca 

URM 

 
     Espécie 
 

Distribuição Largura Textura Topografia Qualidade Profundidade 
4987 Candida albicans 5 2 4 0 3 2 
4990 C. albicans 5 2 4 0 3 2 
4986 C. albicans 5 2 4 0 3 2 
4979 C. azyma 0 0 0 0 3 2 
4985 C. geochares 0 0 0 0 4 2 
4975 C. guilliermondii 5 2 3 0 3 6 
4976 C. maritima 5 3 4 0 3 8 
4983 C. membranaefaciens 5 2 4 0 4 2 
4982 C. obtusa 0 0 0 0 3 8 
4984 C. parapsilosis 0 0 0 0 0 0 
4970 C. parapsilosis 0 0 0 0 0 0 
4972 C. robusta 5 3 4 6 3 2 
4974 C. sake 0 0 0 0 0 0 
6088 C. salmanticensis 0 0 0 6 2 2 
4978 C. shehatae 5 2 4 0 4 2 
6084 C. tropicalis 0 0 0 0 0 0 
6090 C. tropicalis 5 2 4 1 4 2 
6089 C. tropicalis 7 2 3 0 3 2 
4989 C. tropicalis 5 2 4 5 3 2 
4981 C. tsuchiyae 5 2 4 0 3 2 
4980 C.versatilis 7 2 3 6 3 2 
5002 Kloeckera apiculata 0 0 0 0 0 0 
5092 Rhodotorula glutinis 0 0 0 0 0 0 
6085 R. minuta 5 2 4 0 3 2 
6086 R. minuta 5 2 4 0 3 2 
6087 R. minuta 5 2 4 0 4 2 
4971 R. graminis 0 0 0 0 0 0 
4988 R. pallida 0 0 4 0 4 0 
6083 R. rubra 5 2 3 6 3 2 
4973 Trichosporon cutaneum 7 3 1 6 2 6 

        

Tabela 2 – Morfotipagem de leveduras isoladas de secreção vaginal de mulheres grávidas e não-
grávidas, com e sem sintomas de levedurose vaginal, atendidas no ambulatório de ginecologia do Centro 
de Saúde Manuel Caldas de Araújo, Paulista-PE. 
no período de outubro de 2003 a agosto de 2004. 
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   Mulheres 
       Não-grávidas Grávidas 

Registro 
Micoteca 

URM  

 Espécie Morfotipos  Com 
sintomas 

Sem 
sintomas 

Com 
sintomas 

Sem 
sintomas 

4987 Candida albicans 524032        +    
4990 C. albicans 524032 +        
4986 C. albicans 524032      +      
4979 C. azyma 000032 +        
4985 C. geochares 000042 +        
4975 C. guilliermondii 523036 +        
4976 C. maritima 534038      +      
4983 C. membranaefaciens 524042 +        
4982 C. obtusa 000038      +      
4984 C. parapsilosis 000000 +        
4970 C. parapsilosis 000000      +      
4972 C. robusta 534632        +    
4974 C. sake 000000 +        
6088 C. salmanticensis 000622 +        
4978 C. shehatae 524042 +        
6084 C. tropicalis 000000 +        
6090 C. tropicalis 524142 +        
6089 C. tropicalis 723032        +    
4989 C. tropicalis 524532      +      
4981 C. tsuchiyae 524032 +        
4980 C. versatilis 723632 +        
5002 Kloeckera apiculata 000000      +      
5092 Rhodotorula glutinis 000000 +        
6085 R. minuta 524032 +        
6086 R. minuta 524032       +  
6087 R. minuta 524042      +      
4971 R. graminis 000000      +      
4988 R. pallida 004040 +        
6083 R. rubra 523632 +        
4973 Trichosporon cutaneum 731626 +        

           

Tabela 3 – Morfotipos identificados em leveduras isoladas de secreção vaginal de mulheres 
grávidas e não-grávidas, com e sem sintomas de levedurose vaginal, atendidas no ambulatório 
de ginecologia do Centro de Saúde Manuel Caldas de Araújo, Paulista-PE. 
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 Mulheres 
 Não-grávidas Grávidas 

Com 
sintomas 

Sem 
sintomas 

Com 
sintomas 

Sem 
sintomas 

Morfotipos 

Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) 
524032 3 16,7 1 12,5 1 33,3 1 100 
000032 1 5,55 - - - - - - 
000042 1 5,55 - - - - - - 
523036 1 5,55 - - - - - - 
534038 - - 1 12,5 - -  - 
524042 2 11,1 1 12,5 - - - - 
000038 - - 1 12,5 - - - - 
000000 4 22,2 3 37,5 - - - - 
534632 - - - - 1 33,3 - - 
000622 1 5,55 - - - - - - 
524142 1 5,55 - - - - - - 
723032 - - - - 1 33,3 - - 
524532 - - 1 12,5 - - - - 
723632 1 5,55 - - - - - - 
004040 1 5,55 - - - - - - 
523632 1 5,55 - - - - - - 
731626 1 5,55 - - - - - - 

         
Total 18  60 8 27 3 10 1 3 

Tabela 4 – Número e percentual de morfotipos identificados em 
leveduras isoladas de secreção vaginal de mulheres grávidas e não-
grávidas, com e sem sintomas de levedurose vaginal, atendidas no 
ambulatório de ginecologia do Centro de Saúde Manuel Caldas de 
Araújo, Paulista-PE. 
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ABSTRACT 

 
 
In order to evaluate the pathogenicity of yeasts isolated from vaginal secretion, 30 

samples of yeast belonging to the genera Candida, Kloeckera, Rhodotorula and, 

Trichosporon, isolated from vaginal secretions from pregnant and non-pregnant women 

attended at the gynecology ambulatory from Manuel Caldas de Araújo Health Center, 

Paulista-PE, were studied for their pathogenic characteristics, ability to grow at room 

temperature (TA = 28°C ± 1° C), 37°C and 42°C for 72 hours, and production of both 

phospolipase and proteinase. The results showed that all 30 isolates (100%) were able to 

grow at room temperature (TA = 28°C ± 1° C) and at 37°C, and that 17 samples (57%) 

were able to grow at 42°C. The evaluation of enzymatic activity showed that protease 

activity was observed in two isolates only (6,6%) C. maritima URM 4976 and C. obtusa 

URM 4982. Phospholipase activity was detected in 20 isolates (66,7%), using soy 

lecithin as substrate at different temperatures. The characterization of yeasts isolated 

from vaginal secretion, as well as the determination of its enzymatic activity, may 

contribute to the understanding of the epidemiology of vulvovaginites and assist in the 

treatment of patients. 

 

Key words: pathogenicity ,yeasts, vaginal secretion 
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RESUMO 
 
 
Com o objetivo de avaliar a patogenicidade de leveduras isoladas de secreção vaginal, 

foram utilizadas 30 amostras de leveduras sendo pertencentes aos Candida, Kloeckera, 

Rhodotorula e, Trichosporon, isoladas de secreção vaginal de mulheres grávidas e 

mulheres não grávidas, atendidas no serviço público de saúde da Cidade do Paulista-PE. 

Com relação as características de patogenicidade, foram avaliados a capacidade de 

crescimento a temperatura ambiente (TA = 28°C ± 1° C), 37°C e 42°C durante 72 

horas, bem como apresentarem atividade de produção de protease e fosfolipase. Foi 

verificado que dos 30 isolados, todos apresentaram crescimento a temperatura ambiente 

(TA = 28°C ± 1° C) e a 37°C e 17 (57%) cresceram a 42°C. Em relação à detecção da 

atividade enzimática, foi observada atividade proteásica em dois isolados (6,6%) C. 

marítima URM 4976 e C. obtusa URM 4982. A atividade fosfolipásica foi detectada em 

20 isolados (66,7%), utilizando como substrato à lecitina de soja, em diferentes 

temperaturas. A caracterização de leveduras isoladas de secreção vaginal, assim como a 

determinação de sua atividade enzimática, pode contribuir para o entendimento da 

epidemiologia das vulvovaginites e auxiliar no tratamento das pacientes. 

 

Palavras-chave: patogenicidade, leveduras, secreção vaginal. 
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INTRODUÇÃO 

            Leveduras são fungos unicelulares que se reproduzem predominantemente por 

brotação e ou fissão. Estão amplamente distribuídas em natureza e têm sido isoladas do 

homem, outros animais, alimentos, vegetais, ar, solos e águas [1].  

A levedurose vulvovaginal apresenta-se como uma inflamação da mucosa 

genital, que compromete principalmente vulva e vagina, desenvolve-se em decorrência 

de infecção por leveduras, as quais podem fazer parte da microbiota [2,3]. 

Em relação a saúde humana, estudos reforçam a necessidade de reconhecer a 

doença como importante causa de comprometimento da saúde da mulher [4]. 

Várias substâncias produzidas por leveduras têm sido associadas a infecção, ou 

seja, consideradas como fatores de virulência. As infecções causadas por esses 

microrganismos estão relacionadas diretamente com a produção de exoenzimas. 

Atualmente, essas enzimas têm sido consideradas um dos mais importantes fatores de 

virulência para leveduras [5, 6, 7, 8, 9,10]. 

Tem sido referido que enzimas do tipo fosfolipase e proteinases extracelulares 

estão envolvidas na virulência de C. albicans. Contudo, pouco foi concluído sobre o 

papel dessas exoenzimas na patogênese da candidose vulvovaginal [6, 7, 11, 12]. 

A fisiopatogenia da levedurose vulvovaginal não está completamente elucidada 

até o presente momento, mas é consenso que trata-se atualmente de um relevante 

problema na saúde da mulher, e profissionais atuantes nessa área têm a necessidade de 

conhecer aspectos atuais que estão sendo abordados sobre a sua patogenia, que possui 

ainda muitos aspectos para serem esclarecidos, bem como caracterizar e abordar o ponto 

de vista das influências do hospedeiro e dos fatores de virulência dos agentes causais, 

visando identificar a sua importância nessa patologia [13, 14, 15]. 
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C. albicans é a espécie mais isolada do trato genital feminino, onde 20 a 25% 

das mulheres sem sintomas apresentam cultura de secreção vaginal positiva. Cerca de 

75% das mulheres adultas têm pelo menos um episódio de candidose vulvovaginal 

durante a vida, com uma prevalência de C. albicans em 70-90%[16]. Algumas destas 

pacientes, cerca de 5% poderá vir a ter novos episódios e sofrer recorrências [17, 18]. 

A levedurose vulvovaginal é causada pela transformação das leveduras que 

fazem parte da microbiota em agentes infecciosos. No entanto, os fatores responsáveis 

por esta transformação e os mecanismos que resultem nos efeitos patológicos são mal 

compreendidos [3, 19]. 

C. albicans apresenta diversos fatores de virulência, entre esses a produção e a 

secreção de enzimas, onde as proteases e fosfolipases têm sido classicamente entendidas 

como fatores indicadores de patogenicidade [20, 21]. 

A habilidade em produzir enzimas hidrolíticas é considerado um importante 

fator de patogenicidade, pois essas enzimas hidrolíticas interferem na invasão do fungo 

à célula do hospedeiro, ocorrendo destruição dos constituintes celulares, contribuindo 

para invasão do tecido causando disfunção, assim como dano parcial ou total da célula 

[22].  

As principais enzimas consideradas como fatores de virulência, produzidas por 

leveduras, são as proteinases, que hidrolisam ligações peptídicas, e as fosfolipases, que 

hidrolisam os fosfoglicerídeos [23, 24]. 

Outro fator também relatado considerado como característica de patogenicidade, 

está a capacidade de certos fungos crescerem a 37°C, entretanto, o crescimento a 37°C, 

assim como a 42°C permitem delimitar espécies [25]. 
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Determinantes de patogenicidade, específicos para leveduras têm sido 

levantados com o objetivo de produzir novas drogas antifúngicas, entre estes, 

crescimento a 37°C e atividades enzimáticas de fosfolipase e de protease [26, 27]. 

Segundo alguns autores, essas enzimas são responsáveis pela persistência e 

colonização das leveduras no trato vaginal [6]. Estas também facilitariam a penetração 

tecidual e de clivagem de imunoglobulinas A (IgA), que é um importante fator de 

imunidade vaginal [28, 29]. 

Delineamos este trabalho, tendo como objetivos detectar enzimas extracelulares, 

protease, fosfolipase e temperatura de crescimento em leveduras isoladas de secreção 

vaginal como técnica epidemiológica para estabelecer a identidade das espécies de 

leveduras. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Leveduras  
 

As leveduras foram isoladas de secreção vaginal de mulheres grávidas e 

mulheres não grávidas com e sem sintomas, para averiguação de levedurose 

vulvovaginal (Figura 1).  

As pacientes eram provenientes da ginecologia, clinica médica e pediatria e as 

amostras de secreção vaginal foram coletadas entre os meses de outubro de 2003 e 

agosto de 2004, no Centro de Saúde Manuel Caldas de Araújo, localizado no bairro de 

Arthur Lundgren I na Cidade do Paulista-PE. 

 Foram utilizadas 30 amostras pertencentes aos gêneros Candida, Kloeckera 

Rhodotorula e Trichosporon. Todas as leveduras encontram-se depositadas na Micoteca 

- URM, Departamento de Micologia da Universidade Federal de Pernambuco e foram 
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submetidas a confirmação taxonômica de acordo critérios clássicos os quais se baseiam 

em provas morfológicas e fisiológicas [30, 31, 32]. 

Temperatura de crescimento 

 
O crescimento das leveduras foi analisado a temperatura ambiente (TA = 28°C ± 

1° C), 37°C e 42°C durante 72 horas. Para cada temperatura, cada isolado de levedura 

foi semeado em tetraplicata em ágar Sabouraud contido em tubo de ensaio. 

Detecção da capacidade de produção de enzimas 

 
Para detecção das enzimas protease e fosfolipase, os testes foram realizados em 

triplicata. Os semeios foram realizados transferindo-se fragmentos de culturas jovens 

com 72 horas de crescimento, para o centro da superfície do meio contido em placas. As 

três placas foram incubadas a 37°C e três a temperatura ambiente (TA = 28°C ± 1° C). 

A produção de protease e de fosfolipase, foi constatada através da formação de halos em 

torno da cultura. 

Detecção de protease 

 
Para verificação da atividade proteásica foram utilizados como substrato a 

caseína do leite e gelatina. [1] 

Para a observação da atividade proteásica através da hidrólise da caseína no 

meio contendo leite desnatado, contido em placa de Petri, depois de semeadas, as 

amostras foram observadas quanto ao crescimento e atividade enzimática, através da 

formação de halo, durante um período de 10 a 15 dias. Quando observado a formação 

de halo transparente ao redor das colônias e para confirmar a produção da enzima, foi 

utilizada a solução acidificada de cloreto de mercúrio (HgCl2, 12 g; HCl concentrado, 

16 mL; água destilada, 80 mL). A atividade enzimática foi estimada pela diferença entre 

o diâmetro do halo formado e o diâmetro da colônia. A ausência de halo indicou 

ausência de atividade de protease.  



SEVERO GOMES, B. Morfotipagem, Caracterização Fisiológica de Leveduras Isoladas de Secreção Vaginal... 177 

A verificação da atividade proteásica utilizando a gelatina como substrato, foi 

observada através da liquefação da gelatina contida em tubos mantidos a temperatura 

ambiente (TA = 28°C ± 1° C). 

Detecção de fosfolipase 

 

Para verificação da atividade fosfolipásica foi adotado o método modificado 

[34], onde o semeio foi realizado transferindo-se um fragmento da cultura para o centro 

de placas de Petri, e posteriormente mantidas a temperatura ambiente (TA = 28°C ± 

1°C) e a 37°C contendo o meio ágar Sabouraud adicionado de cloreto de sódio 1M, 

cloreto de cálcio 0,005M e duas gemas de ovo substituindo o “egg yolk da Difco 

Laboratories”. Concomitantemente também foi averiguada a atividade fosfolipásica 

pelo mesmo método citado, substituindo apenas as gemas de ovo, por lecitina de soja 

[33]. A observação foi realizada no 5°, 10° e 15° dia, a qual foi evidenciada através da 

formação e medição de um  halo opaco ao redor da colônia, este foi medido em 

centímetros, para cálculo da zona de atividade (ZA), onde o diâmetro da colônia foi 

dividido pela soma do diâmetro da colônia, somado  ao tamanho da zona de 

precipitação de acordo com a seguinte fórmula: 

 

  

 

ZA : zona de atividade 

∅ : diâmetro da colônia  

Zona de precipitação : halo formado 

Interpretação : ZA igual ou maior 1.0 não detecção de atividade fosfolipásica, ZA 

menor que 1.0, detecção de atividade fosfolipásica. 

A avaliação estatística consistiu em apresentação dos eventos em números 

absolutos, percentuais e médias, sendo empregado o teste exato de Fisher para a 

associação das variáveis apresentando significância (p<0,05). 

 
 

ZA =                     ∅∅∅∅ da colônia  
             ∅∅∅∅ da colônia + Zona de precipitação 
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RESULTADOS   

 Foi verificado que dos 30 isolados, todos apresentaram crescimento a 

temperatura ambiente (TA = 28°C ± 1° C) e a 37°C e 17 (57%) cresceram a 42°C 

(Tabela 1 e figura 2). 

Em relação à detecção da atividade enzimática, foi observada atividade 

proteásica em dois isolados (6,6%) C. maritima URM 4976 e C. obtusa URM 4982 

(Figura 3). 

 Foi detectada a presença de atividade proteolítica em C. maritima URM 4976 

tanto em meio contendo gelatina (TA = 28°C ± 1° C), quanto em meio contendo a 

caseína (TA = 28°C ± 1° C) e a 37°C como substrato. C. maritima URM 4976 também 

apresentou crescimento nas três temperaturas testadas (TA = 28°C ± 1° C, 37°C e 

42°C). As leveduras foram isoladas de secreção vaginal de mulheres não grávidas e sem 

sintomas de levedurose vulvovaginal. O outro isolado que apresentou atividade 

proteolítica foi C. obtusa URM 4982 apresentou atividade apenas a temperatura 

ambiente tendo como substratos a gelatina e a caseína. O crescimento foi observado em 

duas temperaturas (TA = 28°C ± 1° C e 37°C). 

A atividade fosfolipásica foi detectada em 20 isolados (66,7%), utilizando como 

substrato a lecitina de soja, em diferentes temperaturas (Figura 4). 

Candida albicans URM 4987 foi o único isolado que apresentou atividade 

fosfolipásica utilizando como substrato gema de ovo (Tabela 1), (Figura 4). 

Apresentaram atividade fosfolipásica utilizando como substrato à lecitina de 

soja, nas duas temperaturas analisas (TA = 28°C ± 1° C e 37°C) C. albicans (URM 

4987, URM 4990, URM 4986), C. tropicalis (URM 6089, URM 4989) e C. 

guilliermondii URM 4975. (Tabela 1), (Figura 4). 
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A temperatura ambiente (TA = 28°C ± 1° C) foi detectada atividade 

fosfolipásica utilizando como substrato a lecitina de soja C. parapsilosis URM 4984, C. 

tropicalis URM 6090, C. salmanticensis URM 6088, C. tsuchiyae URM 4981, C. 

shehatae URM 4978, C. versatilis URM 4980, C. membranaefaciens URM 4983, C. 

azyma URM 4979, R. minuta (URM 6085, URM 6086, URM 6087) R. graminis URM 

4971, R. pallida URM 4988, R. rubra URM 6083, (Tabela 1), (Figura 4). 

Não foi observada atividade fosfolipásica em C. parapsilosis URM 4970, C. 

tropicalis URM 6084, C. maritima URM 4976, C. geochares URM 4985, C. obtusa 

URM 4982, C. robusta URM 4972, C. sake URM 4974, K. apiculata URM 5002, R. 

glutinis URM 5092 e T. cutaneum URM 4973, (Tabela 1). 

Em relação à gravidez C. albicans URM 4987, foi isolada de secreção vaginal de 

mulher grávida com sintomas, e apresentou atividade fosfolipásica nas duas 

temperaturas analisadas, enquanto C. robusta URM 4972, também isolada de mulher 

grávida com sintomas, não apresentou esta atividade. A outra levedura isolada de 

secreção vaginal de mulher grávida, porém sem sintomas foi R. minuta URM 6086, a 

qual  apresentou atividade fosfolipásica apenas a temperatura ambiente (TA = 28°C ± 1° 

C). 

Das 30 amostras analisadas, 18 foram isoladas de secreção vaginal de mulheres 

não grávidas com sintomas. Apresentando atividade fosfolipásica a (37°C), C. albicans 

URM 4990, C. tropicalis URM 6089 e C. guilliermondii URM 4975. C. albicans URM 

4986 e C. tropicalis URM 4989 foram isoladas de secreção vaginal de mulheres não 

grávidas e sem sintomas (Tabela 1). 
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DISCUSSÃO 

           Os fatores predisponentes do hospedeiro são bastante estudados e 

consequentemente conhecidos, ao menos em parte, pelos profissionais que trabalham 

com a saúde da mulher. Entretanto, aspectos ligados aos agentes patológicos, que são as 

leveduras, são pouco conhecidos. Visto que essa infecção é considerada atualmente 

importante problema de saúde pública, torna-se muito salutar que profissionais atuantes 

nessa área conheçam ambos os aspectos de maneira atualizada em relação à patogenia. 

Assim, a atualização e o conhecimento de conceitos básicos e clínicos relacionados com 

essa patologia são muito importantes para auxiliar no acompanhamento dessa infecção 

pelos profissionais da área [13]. 

Nos últimos anos foi reconhecida a importância da compreensão do processo de 

virulência, particularmente no nível bacteriano, havendo necessidade de estudos mais 

aprofundados sobre leveduras, em particular as isoladas de secreção vaginal [16]. 

Para verificar a atividade de diversas enzimas normalmente são utilizadas 

técnicas de difusão em ágar com o uso de meios sólidos, sendo os resultados 

expressados pela formação de halos, resultantes da hidrólise dos substratos específicos 

ou pela mudança de cor do indicador contido no meio de cultura [34]. 

A detecção de atividade proteásica apenas em duas das amostras em estudo, é 

um resultado frequentemente observado por alguns autores. Alguns trabalhos não 

observaram atividade proteásica em nenhum dos isolados, como o que foi verificado em 

123 amostras de 14 espécies de dermatófitos e leveduras da Universidade Basrah, no 

Iraque, onde a atividade proteásica foi detectada apenas em dermatófitos e atividade 

fosfolipásica em todas as espécies de leveduras [35]. Vários autores relatam a detecção 

de fosfolipases em espécies de leveduras, os quais são mencionados como capazes de 

expressar esta enzima, como observado em trabalho realizado em Recife-PE com 15 
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amostras preservadas sob óleo mineral na Micoteca-URM, e 15 isolados recentes 

provenientes de amostras clínicas de pacientes com AIDS internados no Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, sendo que 13 e 4 respectivamente 

apresentaram atividade fosfolipásica [36]. 

Foi observada a atividade fosfolipásica em C. parapsilosis URM 4984 com 

lecitina de soja como substrato. Este resultado difere dos resultados encontrados em 

trabalho realizado com amostras de Candida isoladas da cavidade bucal de pacientes 

com lesões bucais características de candidose e indivíduos com a cavidade oral 

clinicamente normal, atendidos na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto USP, 

onde isolados de C. parapsilosis produziram somente proteinase [37]. E corrobora com 

os resultados encontrados em outras pesquisas onde foi verificada a atividade 

fosfolipásica em C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis e C. guilliermondii [38]. 

Outros autores detectaram atividades proteásica (100%) e fosfolipásica (83,8%) em 

leveduras isoladas de amostras biológicas de diferentes origens anatômicas (anal, 

vaginal e oral), de 17 pacientes atendidos através do Sistema de Saúde Integral da 

Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto [39]. 

A detecção das enzimas fosfolipase e proteinase em meios sólidos tem sido 

descrita, principalmente, em amostras de C. albicans. Algumas pesquisas também 

observaram que uma determinada espécie de levedura pode apresentar microrganismos 

produtores de proteases e outros que não apresentam essa característica, o que talvez 

contribua para a sua maior virulência. No entanto, é verificado sempre um número 

elevado de casos de leveduras causando levedurose, mesmo não sendo detectada a 

produção de protease. Pode-se indicar que a secreção da protease não é o único fator 

envolvido com a capacidade de causar vulvovaginites [37,38]. 
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A detecção da produção de fosfolipase em 67% da amostras em um quantitativo 

de 14 espécies diferentes, difere dos resultados encontramos em isolados da cavidade 

bucal, que relatam a detecção apenas em amostras de C. albicans [37]. 

Estudos anteriores têm mostrado que 30% a 100% de isolados de C. albicans são 

secretoras de fosfolipase [38]. Em nosso estudo foi observada a detecção de atividade 

fosfolipásica também em C. tropicalis e C. parapsilosis, diferindo do encontrado em 

pesquisa utilizando 41 amostras de leveduras do gênero Candida, onde foi observada a 

detecção apenas em C. albicans [41]. No entanto, outro estudo verificou que, além de C. 

albicans e C. parapsilosis, amostras de C. tropicalis e C. guilliermondii também 

evidenciavam atividade fosfolipásica, corroborando com nossos resultados [38]. 

No Brasil, verificou-se que 51,1% das amostras de C. albicans analisadas 

apresentavam atividade fosfolipásica [42]. O percentual mostra-se variável em relação a 

detecção da atividade, atingindo 73,3% [41]; 96,6% [44] e até 100% das amostras [38]. 

Em relação à atividade fosfolipásica de C. albicans, com graus variáveis de 

atividade, estão dentro dos parâmetros encontrados por outros autores estrangeiros [34, 

41].  

Quanto à atividade enzimática de C. albicans, nos três isolados analisados, foi 

detectada a produção de fosfolipase (100%) e em nenhuma amostra foi detectada a 

produção de protease. Os resultados diferem de outros trabalhos onde 84,61% das 

amostras foram produtoras de fosfolipase e 61,83% de proteinase [37]. Também 

diferem dos resultados encontrados em estudo que mostram uma freqüência de 71,9% 

de positividade para fosfolipase e de 68,7% de proteinase em C. albicans [45]. 

Diferindo dos resultados aqui encontrados, nesta mesma análise, outros trabalhos 

não detectaram atividade proteásica em outras espécies de leveduras e apenas o isolado 

de C. tropicalis demonstrou produção de fosfolipase [45]. 
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A produção de enzimas por leveduras isoladas de qualquer sítio anatômico é de 

grande importância epidemiológica. Pois em sua análise 35,3% dos isolados testados em 

pesquisas demonstraram os dois tipos de atividade enzimática, indicando a importância 

de se efetuar uma correlação entre a produção dessas enzimas e a sua patogenicidade, 

principalmente se isoladas de indivíduos considerados clinicamente sadios, para se 

adotar métodos preventivos mais acurados [37].  

Assim a caracterização de leveduras isoladas de secreção vaginal, bem como a 

determinação de sua atividade enzimática, pode contribuir para o entendimento da 

epidemiologia das vulvovaginites e auxiliar no tratamento das pacientes. 
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Espécie 
 TA 37º 42º 

TA TA 37º TA 37º TA 37º 
4987 Candida albicans + + + - - - + - + + 
4990 C. albicans + + + - - - - - + + 
4986 C. albicans + + + - - - - - + + 
4979 C. azyma + + + - - - - - + - 
4985 C. geochares + + + - - - - - - - 
4975 C. guilliermondii + + + - - - - - + + 
4976 C. maritima + + + + + + - - - - 
4983 C. membranaefaciens + + - - - - - - + - 
4982 C. obtusa + + - + + - - - - - 
4984 C. parapsilosis + + + - - - - - + - 
4970 C. parapsilosis + + - - - - - - - - 
4972 C. robusta + + - - - - - - - - 
4974 C. sake + + - - - - - - - - 
6088 C. salmanticensis + + - - - - - - + - 
4978 C. shehatae + + + - - - - - + - 
6084 C. tropicalis + + + - - - - - - - 
6090 C. tropicalis + + + - - - - - + - 
6089 C. tropicalis + + + - - - - - + + 
4989 C. tropicalis + + + - - - - - + + 
4981 C. tsuchiyae + + + - - - - - + - 
4980 C.versatilis + + + - - - - - + - 
5002 Kloeckera apiculata + + - - - - - - - - 
5092 Rhodotorula glutinis + + - - - - - - - - 
6085 R. minuta + + + - - - - - + - 
6086 R. minuta + + + - - - - - + - 
6087 R. minuta + + - - - - - - + - 
4971 R. graminis + + - - - - - - + - 
4988 R. pallida + + - - - - - - + - 
6083 R. rubra + + - - - - - - + - 
4973 Trichosporon cutaneum + + - - - - - - - - 

            

Tabela 1 – Características de patogenicidade observadas em leveduras isoladas de secreção vaginal de 

mulheres grávidas e não grávidas, com e sem sintomas de levedurose vaginal. 
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Figura 1. Espécies de leveduras isoladas de secreção vaginal de mulheses grávidas e não grávidas 
com e sem sintomas de levedurose vaginal.  
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4985 C.geochares 4975 C. guilliermondii
4976 C.marítima 4983 C. membranaefaciens
4982 C.obtusa 4984 C. parapsilosis
4970 C. parapsilosis 4972 C. robusta
4974 C. sake 6088 C. salmanticensis
4978 C. shehatae 6084 C. tropicalis
6090 C. tropicalis 6089 C. tropicalis
4989 C. tropicalis 4981 C. tsuchiyae
4980 C.versatilis 5002 Kloeckera apiculata
5092 Rhodotorula glutinis 6085 R. minuta
6086 R. minuta 6087 R. minuta
4971 R. graminis 4988 R. pallida
6083 R. rubra 4973 Trichosporon cutaneum
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Figura 2. Temperatura de crescimento de leveduras isoladas de secreção vaginal (TA = 28°C ± 1° C), 
37°C e 42ºC. 
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4988 R. pallida 6083 R. rubra 4973 Trichosporon cutaneum

Figura 3. Detecção da produção de protease em leveduras isoladas de secreção vaginal a (TA = 28°C ± 
1° C) e a 37°C. 
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Figura 4. Detecção da produção de fosfolipase em leveduras isoladas de secreção vaginal a (TA = 28°C 
± 1° C) e a 37°C. 
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ABSTRACT 

 

The in vitro antifungal activity of the aqueous and alcoholic extracts of green propolis 

and the alcoholic extract of red propolis from Brazil was investigated against 30 

samples of yeast isolated from vaginal secretion, using Amphotericin B and Fluconazole 

as controls. The minimal inhibitory concentration (MIC) was determined according to 

the protocol established by the “Clinical and Laboratory Standards Institute”. All 30 

samples tested were shown to be sensitive to amphotericin B with the MIC varying from 

0,06µg/mL to 1µg/mL. The fluconazole results showed that 6 samples were resistant to 

the drug with MIC above 64µg/mL. From all yeast samples tested only three isolates 

were shown to be sensitive to the aqueous extract from green propolis. The alcoholic 

extract from green propolis, in the other hand, showed antifungal activity in 

concentrations ranging from 2-1,024µg/mL. And its fungicidal activity was observed in 

all samples that were sensitive to the drug. The fungicidal activity of the red propolis 

alcoholic extract was observed in all samples studied, where the geometric mean was 

between 8-161,1µg/mL. The dada obtained demonstrated that all yeast samples isolated 

from vaginal secretion analyzed were sensitive to the red propolis alcoholic extract. The 

antifungal potential of the red propolis for the species tested offers a perspective of an 

alternative treatment for vaginal yeast infection. 

 

Key words: antifungal, yeast, vulvovaginites, green propolis, red propolis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEVERO GOMES, B. Morfotipagem, Caracterização Fisiológica de Leveduras Isoladas de Secreção Vaginal... 195 

 
 
RESUMO 
 
 
Foi analisada atividade antifúngica in vitro dos extratos aquoso e alcoólico da própolis 

verde e do extrato alcoólico da própolis vermelha do Brasil, em relação a 30 amostras 

de leveduras isoladas de secreção vaginal, sendo utilizado como controle anfotericina B 

e fluconazol. A concentração inibitória mínima (CIM) foi determinada de acordo com o 

método adotado pelo “Clinical and Laboratory Standards Institute”. Das 30 amostras de 

leveduras testadas, todas foram sensíveis à anfotericina B com CIMs variando de 

0,06µg/mL a 1µg/mL. Em relação ao fluconazol, seis amostras apresentaram resistência 

com CIMs, acima de 64µg/mL. Das amostras de leveduras analisadas apenas três 

isolados foram susceptíveis ao extrato aquoso da própolis verde. O extrato alcoólico da 

própolis verde apresentou atividade antifúngica entre 2-1,024µg/mL. A atividade 

fungicida do extrato alcoólico da própolis verde foi constatada em todas as amostras que 

se mostraram sensíveis. A atividade fungicida do extrato alcoólico da própolis vermelha 

foi verificada em todas as amostras analisadas, cuja média geométrica ficou entre 8-

161,1µg/mL. Os dados obtidos demonstram que todas as amostras de leveduras isoladas 

de secreção vaginal foram sensíveis ao extrato alcoólico da própolis vermelha. O 

potencial antifúngico da própolis vermelha para essas espécies sugerem aplicações 

futuras como tratamento alternativo para leveduroses vaginais. 

 

 

Palavras chaves: antifúngico, leveduras, vulvovaginites, própolis verde brasileira, 

própolis vermelha. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Leveduras são fungos unicelulares que se reproduzem predominantemente por 

brotação e ou fissão. Estão amplamente distribuídas na natureza e têm sido isoladas do 

homem, outros animais, alimentos, vegetais, ar, solos e águas (LODDER, 1970; PHAFF 

et al., 1978; KREJER-VAN RIJ, 1984; BARNETT et al., 2000; FISCHER; COOK, 

2001; LACAZ et al., 2002).  

As leveduroses, em especial as candidoses, vêm assumindo hoje papel de grande 

relevância na patologia humana. Diversas espécies de leveduras têm sido isoladas da 

vulva e da vagina, em casos assintomáticos e de vulvovaginite (LACAZ et al. 2002). 

Com o aumento da resistência a compostos antimicrobianos existentes e fatores 

de patogenicidade envolvidos com a infecção, tem-se utilizado, visando novas formas 

de terapia, produtos obtidos de fontes naturais. Os produtos naturais, precisamente os 

constituintes derivados de plantas, têm sido uma rica fonte de drogas e sabe-se que 

grande parte, 30 a 40% dos medicamentos utilizados na medicina moderna são direta ou 

indiretamente derivados da natureza. (AQUINO et al.,2007).  

Com base no conhecimento da produção de compostos antifúngicos pela 

natureza, atenção especial tem se voltado para derivados naturais (GURGEL et al., 

2005). Com o passar do tempo, produtos naturais como própolis estão sendo cada vez 

mais utilizados na medicina (ACKERMANN, 1991; PARK et al., 1998). 

A própolis é um material resinoso de coloração e consistência variada, de 

composição química complexa e elaborado por abelhas a partir da coleta de exsudatos 

de diversas partes das plantas (BANKOVA et al., 2002; CASTALDO; CAPASSO, 

2002; BANKOVA, 2005, FERNANDES JUNIOR et al., 2006).  

É utilizada pelas abelhas para proteger a colméia de insetos e microrganismos 

invasores, pelo emprego de uma fina camada que reveste tanto a entrada como o interior 

da colméia. Também é utilizada para selar rachaduras, manter asséptico o ambiente 

interno da colméia, preparar locais assépticos para a postura da abelha rainha e 

embalsamar invasores (BANKOVA et al., 2000; SAWAYA et al., 2002; KOC et al., 

2005; FUNARI; FERRO, 2006). 

A própolis verde do Brasil é nativa da região central do país, mas pode ser 

encontrada em qualquer outra região. É elaborada pelas abelhas Apis mellifera a partir 

da coleta de exsudatos de Baccharis dracunculifolia D.C., comumente conhecida como 
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alecrim-do-campo ou vassourinha (PARK et al., 2002; KUMAZAWA et al., 2004; 

ALENCAR et al., 2005; BANKOVA, 2005).  

A própolis vermelha foi recentemente encontrada em colméias localizadas no 

caule de arbustos de manguezais como também ao longo da costa dos rios e mar dos 

Estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia (Brasil). Foi observado que 

A. mellifera coletavam o exsudato vermelho da superfície e dos buracos no tronco de 

Dalbergia ecastophyllum (L.) Taub. conhecida como rabo-de-bugio, assumindo ser essa  

a origem botânica da própolis vermelha (TRUSHEVA et al., 2006; DAUGSCH et al., 

2007). 

Própolis apresenta diversas propriedades biológicas como antifúngica, 

antimicrobiana, antiviral, antiinflamatória, antitumoral, cicatrizante, antioxidante, 

imunoestimulatória, hepatoprotetora, entre outras (BANKOVA et al., 2000; KOO et al., 

2000; MARCUCCI et al., 2001; MURAD et al., 2002; KUMAZAWA et al., 2004; 

CUSHNIE; LAMB, 2005; BANKOVA, 2005). Por isso, vem sendo utilizada pelo 

homem e a partir da década de 60 tornou-se objeto de intensos estudos farmacológicos e 

químicos (BANKOVA et al., 2000; CASTALDO; CAPASSO, 2002; BANKOVA, 

2005).  

A ação antifúngica e a antibacteriana estão entre as mais estudadas 

(MARCUCCI, 1995; BURDOCK, 1998). A ação antifúngica da própolis já foi 

verificada em leveduras do gênero Candida (KUJUMGIEV et al., 1999; OTA et al., 

2001; SAWAYA et al., 2002; SANTOS et al., 2005), em dermatófitos dos gêneros 

Microsporum e Trichophyton (SOARES; CURY, 2001; KOC et al., 2005; SIQUEIRA, 

2008), em Paracoccidioides brasiliensis (MURAD et al., 2002) Cryptococcus 

neoformans (FERNANDES et al., 2007) e em outros fungos filamentosos como 

espécies de Aspergillus, Penicillium e Cladosporium (ZHENG et al., 1996; 

AFOLAYAN; MEYER, 1997). A combinação de drogas antifúngicas com própolis 

aumenta ainda mais a atividade sobre os fungos (HEGAZI et al., 2000; SOARES; 

CURY, 2001). 

Recentemente foi demonstrado o potencial antifúngico da própolis vermelha em 

dermatófitos, especialmente em M. canis, M. gypseum e T. rubrum, sendo neste último 

também sensível à própolis verde, sugerindo assim, aplicações futuras como tratamento 

alternativo para dermatofitoses (SIQUEIRA, 2008). 

Este trabalho teve como objetivo avaliar in vitro as atividades fungistática e 

fungicida do extrato aquoso da própolis verde e dos extratos alcoólicos da própolis 



SEVERO GOMES, B. Morfotipagem, Caracterização Fisiológica de Leveduras Isoladas de Secreção Vaginal... 198 

verde e da vermelha, ambas do Brasil, em relação a amostras de leveduras isoladas de 

secreção vaginal. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
2.1.Leveduras  

 

As leveduras foram isoladas de secreção vaginal de mulheres grávidas e 

mulheres não grávidas com e sem sintomas, para averiguação de levedurose 

vulvovaginal.  

As pacientes eram provenientes da ginecologia, clinica médica e pediatria. As 

amostras de secreção vaginal foram coletadas entre os meses de outubro de 2003 e 

agosto de 2004, no Centro de Saúde Manuel Caldas de Araújo, localizado no bairro de 

Arthur Lundgren I na Cidade do Paulista-PE. 

 Foram utilizadas 30 amostras pertencentes aos gêneros Candida, Kloeckera 

Rhodotorula e Trichosporon. Todas as leveduras encontram-se depositadas na 

Micoteca-URM, Departamento de Micologia da Universidade Federal de Pernambuco e 

foram submetidas a confirmação taxonômica de acordo com Lodder (1970), Kreger-van 

Rij (1984) e Barnett et al. (2000) os quais se baseiam em provas morfológicas e 

fisiológicas. 

 

2.2.Procedimentos para avaliação da atividade antifúngica 

 

2.2.1. Meio de cultura 

 

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

Aldrich, USA) com L-glutamina e sem bicarbonato de sódio, tamponado a pH 7.0 com 

ácido morfolinepropanesulfônico (MOPS) a 0.165 M (Sigma-Aldrich, USA). O meio 

foi esterilizado por filtração em membrana com porosidade de 0,22µm (Millipore). 

 

2.2.2. Antifúngicos 

 

Os testes de susceptibilidade foram realizados segundo o método da 

microdiluição em caldo, realizado de acordo com a padronização publicada no 
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documento M27-A2 pelo NATIONAL COMMITTEE FOR CLINICAL 

LABORATORY STANDARDS (NCCLS, 2002), atual “Clinical and Laboratory 

Standards Institute” (CLSI, 2002). Além das amostras isoladas de secreção vaginal, 

foram incluídos dois organismos-controle, C. parapsilosis (ATCC22019) e C. krusei 

(ATCC6258), das quais são previamente conhecidas as concentrações inibitórias 

mínimas (CIMs) para anfotericina B e fluconazol (REX, et al.,1997; WANGER et al., 

1995). Esta técnica está descrita por Colombo em Lacaz et al. (2002). 

Foram utilizadas, anfotericina B (Fungison 50mg – Bristol-Myer Squibb) e 

fluconazol (Zoltec 20mg - Pfizer), adquiridos sob a forma de droga comercial, ambos 

para infusão intravenosa. A solução estoque da anfotericina B foi preparada diluindo-se 

o conteúdo do frasco do Fungison em água destilada esterilizada para se obter a 

concentração de 5.000µg/mL. Para os testes com fluconazol foi usado Zoltec, 

2000µg/mL, sem diluição.  

Foram utilizadas 10 concentrações entre 0,03 a 16µg/mL e 0,125 a 64 µg/mL 

para a anfotericina B e fluconazol respectivamente. Soluções estoque de 5mg/mL foram 

preparadas e armazenadas a -20ºC até o momento do uso. Foram preparadas diluições 

seriadas para atingir concentração final de 10 vezes maior do que a concentração 

utilizada no procedimento as quais foram posteriormente diluídas (1:50) em meio de 

cultura RPMI 1640 para obter a concentração de duas vezes maior do que a necessária.  

 

2.2.3. Própolis 

 

Foram utilizados extratos alcoólicos e aquosos da própolis verde e extrato 

alcoólico da própolis vermelha, fornecidos liofilizados pela Pharma Néctar®, Belo 

Horizonte, Brasil. A própolis verde foi obtida de Minas Gerais, Estado da região sudeste 

do Brasil, que tem Baccharis dracunculifolia como principal fonte botânica. A própolis 

vermelha foi obtida do estado da Paraíba, localizado na região nordeste do Brasil, que 

tem Dalbergia ecastophylum como principal fonte botânica. Ambas foram elaboradas 

por A. mellifera. Após a solubilização dos extratos nos referidos solventes, água e álcool 

etílico a 70% (SAWAYA et al., 2002), foram preparadas soluções estoque nas 

concentrações de 20,48mg/mL e 10,24mg/mL, respectivamente, as quais foram 

armazenadas a -20ºC ate o momento do uso. O procedimento utilizado para preparação 

das soluções estoque e das dez concentrações foi o mesmo adotado para preparação dos 



SEVERO GOMES, B. Morfotipagem, Caracterização Fisiológica de Leveduras Isoladas de Secreção Vaginal... 200 

agentes antifúngicos (CLSI M27-A2, 2002). As concentrações utilizadas foram 2.0 a 

1024µg/mL para os extratos alcoólico e aquoso. 

 

2.2.4 Preparação do inóculo 

Os inóculos foram padronizados de acordo com o procedimento adotado pelo 

CLSI (2002), onde realizou-se um repique dos microrganismos testados,  em tubos com 

ágar Sabouraud dextrose a temperatura ambiente (TA = 28°C ±  1°C).   

O inóculo foi preparado a partir de cinco colônias com diâmetro de 

aproximadamente 1mm de cultura com 24 horas. As colônias foram suspensas em 5mL 

de água destilada esterilizada, onde a suspensão resultante foi colocada em agitador de 

vórtex durante 15 segundos e a densidade celular, ajustada com espectrofotômetro, 

acrescentando-se água destilada esterilizada suficiente para obter a transmitância 

equivalente de uma solução-padrão da escala de McFarland 0,5, em comprimento de 

onda de 530nm. Esse procedimento fornece uma suspensão-padrão de levedura 

contendo 1 x 106 a 5 x 106 células por mL. A suspensão de trabalho foi produzida 

fazendo-se uma diluição 1:100 seguida de uma diluição de 1:20 da suspensão-padrão 

com meio líquido RPMI 1640, resultando em concentração de 5,0 x 102 a 2,5 x 103 

células por mL2. 

 

2.2.5 Procedimento para avaliação da atividade antifúngica 

 

O método de microtitulação em meio líquido foi realizado de acordo com o 

documento M27-A2 (CLSI, 2002) em placas esterilizadas de microtitulação com tampa 

(TPP, Suíça), contendo 96 poços com formato de U (fundo chato) foram depositados 

100µL das drogas nas fileiras de 1 a 10, sendo que cada concentração foi depositada em 

uma fileira. Nos poços das fileiras 11 e 12 foram depositados 100µL do meio RPMI 

1640, os quais foram o controle de crescimento e o de esterilização do meio, 

respectivamente. As  placas foram armazenadas a -20ºC até o momento do uso. 

No momento adequado, cada poço foi inoculado com 100µL do inóculo 

padronizado, como citado anteriormente (item 2.2.4) e as placas de microtitulação 

foram incubadas a temperatura ambiente (TA = 28°C ± 1°C), por sete dias para 

interpretação dos resultados. 
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2.2.6 Determinação da concentração inibitória mínima (CIM) e concentração 

fungicida mínima (CFM)  

A determinação da concentração inibitória mínima de cada amostra foi realizada 

por observação visual de cada poço que apresentava redução de crescimento fúngico e 

por leitura das placas de microtitulação pelo programa Microplate Manager, modelo 

BenchMark Plus (Bio-Rad Laboratories Inc.) a 530nm.  Levando em consideração o 

crescimento total (100%) no poço controle, o percentual de redução de crescimento foi 

atribuído aos demais poços.   

Nas placas de microdiluição depois de incubadas (TA = 28°C ± 1°C), foi 

observada a presença ou ausência de crescimento visível. Os poços de microdiluição 

receberam uma pontuação (escore) onde o crescimento em cada poço é comparado com 

o do poço controle do crescimento (isento de droga). A seguir, cada poço da placa de 

microdiluição recebeu um valor numérico, usando a seguinte escala: 0 = opticamente 

claro; 1 = crescimento indefinido; 2 = redução proeminente de crescimento; 3 = ligeira 

redução do crescimento; e 4 = nenhuma redução do crescimento. O valor de CIM de 

anfotericina B foi definido como a menor concentração em que se observa o escore 0 

(opticamente claro), sendo o CIM do fluconazol definido como a menor concentração 

em que se observa o escore 2 (redução proeminente de crescimento). Uma diminuição 

proeminente de turbidez corresponde à, aproximadamente, 50% da inibição do 

crescimento, determinado em espectrofotômetro. Os resultados da microdiluição com 

leitura de CIM foram realizados em 72 horas. 

Para a anfotericina B por convenção de acordo com o documento M27-A2 

(CLSI, 2002), a amostra é sensível, ou seja, não é observado crescimento fúngico em 

concentrações menores ou igual a 1 µg/mL e resistente se for observado o crescimento 

fúngico em concentrações maiores ou iguais 2 µg/mL. Para o fluconazol, a amostra é 

sensível, quando não é observado crescimento fúngico em concentrações menores ou 

igual a 8 µg/mL e resistente se for observado o crescimento fúngico em concentrações 

maiores ou igual 64 µg/mL, e resistência intermediaria em concentrações que variam de 

16 a 32µg/mL. 

Para os extratos de própolis foi considerada a menor concentração que inibisse 

80% e 100% do crescimento das amostras de leveduras.  

Para determinação da concentração fungicida mínima, cada conteúdo dos poços 

que apresentava redução de 80% e 100% do crescimento fúngico, foi transferido da 



SEVERO GOMES, B. Morfotipagem, Caracterização Fisiológica de Leveduras Isoladas de Secreção Vaginal... 202 

placa de microtitulação para tubos de ensaio contendo 5mL de Sabouraud líquido. Os 

tubos foram mantidos a temperatura ambiente (TA = 28°C ± 1°C), por sete dias para 

verificação de desenvolvimento fúngico. A concentração fungicida correspondeu a 

menor concentração da droga que não permitiu o crescimento do fungo (Favre et al., 

2003). 

 
2. 3 Análise de dados 

Todo experimento foi realizado em duplicata. Foram determinadas as 

concentrações inibitória e fungicida mínima (CIM e CFM) de cada amostra, as médias 

geométricas das concentrações inibitória e fungicida mínima (CIMMG e CFMMG), a 

determinação da concentração capaz de inibir 50% e 100% das amostras analisadas 

(CIM50 e CIM100, respectivamente). 

A avaliação estatística consistiu em apresentação dos eventos em números 

absolutos, percentuais e médias, sendo empregado o teste exato de Fisher para a 

associação das variáveis apresentando significância (p<0,05). 

 

3. RESULTADOS 

 

Todas as amostras de leveduras isoladas de secreção vaginal foram avaliadas 

taxonomicamente, das quais foram constatadas características macroscópicas e 

microscópicas pertinentes a cada espécie. As espécies de leveduras isoladas de secreção 

vaginal testadas neste estudo encontram-se na tabela 1. 

Das 30 amostras de leveduras testadas, todas foram sensíveis à anfotericina B 

com CIMs variando de 0,06µg/mL a 1µg/mL. Em relação ao fluconazol, seis amostras 

apresentaram resistência com CIMs, acima de 64µg/mL. As amostras sensíveis ao 

fluconazol apresentaram CIMs variando de 0,25µg/mL a 32µg/mL. Os resultados 

obtidos com os organismos-controle C. parapsilosis ATCC22019 foram 0,5µg/mL à 

anfotericina B e 2µg/mL a fluconazol. Com C. krusei ATCC6258 foram 0,5 µg/mL à 

anfotericina B e 16µg/mL a fluconazol. Estes valores estão dentro do intervalo aceito 

pelo CLSI no documento M27-A2, 2002 (Tabela 2). 

A média geométrica da concentração inibitória mínima da anfotericina B em 

relação as amostras de leveduras isoladas de secreção vaginal variou de 0,123 µg/mL a  

64µg/mL e para o fluconazol os valores são de 0,25µg/mL a 45,2µg/mL (Tabela 2). 
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 Os dados obtidos por observação visual e pelo leitor de microplacas foram 

compatíveis. Os resultados referentes às concentrações inibitórias mínimas in vitro do 

extrato alcoólico da própolis verde e da vermelha, e o extrato aquoso da própolis verde 

(como também da anfotericina B e do fluconazol), em relação às amostras analisadas, 

estão nas tabelas 3 e 4.  

O extrato alcoólico da própolis verde apresentou atividade antifúngica entre 2-

1,024µg/mL. A atividade fungicida do extrato alcoólico da própolis verde foi constatada 

em todas as amostras que se mostraram sensíveis (Tabela 3). 

A atividade fungicida do extrato alcoólico da própolis vermelha foi verificada 

em todas as amostras analisadas, cuja média geométrica ficou entre 8-161,1µg/mL 

(Tabela 3). 

Das amostras de leveduras analisadas apenas três isolados foram susceptíveis ao 

extrato aquoso da própolis verde. (Tabela 4). 

A concentração mínima capaz de inibir o crescimento foi observada no resultado 

das amostras que apresentaram inibição parcial do crescimento. Estas quando semeadas, 

não era obtido crescimento em meio, considerando a inibição total do crescimento, 

como a concentração inibitória mínima. 

Segundo os p-valores do teste exato de Fisher (p<0,05), não se observaram 

diferenças entre as espécies, em relação a sensibilidade as própolis testadas testadas. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

A susceptibilidade das espécies avaliadas aos extratos alcoólicos da própolis 

verde e da vermelha utilizadas neste experimento pode ser explicada pela composição 

química. Sendo demonstrado que mais compostos ativos são extraídos da própolis 

nativa se o extrato for preparado com álcool etílico e em concentrações acima de 50%; 

diferindo quando a água é utilizada como solvente, onde a atividade antifúngica e 

antibacteriana são mais fracas quando comparada com o extrato alcoólico (SAWAYA et 

al., 2002). 

A anfotericina B e os derivados azólicos, como fluconazol e itraconazol, são as 

drogas de primeira escolha para o tratamento das infecções fúngicas graves. 

Anfotericina é a droga que apresenta os melhores resultados in vivo, e ainda assim com 

sucesso terapêutico limitado (WOODS et al., 1988; OSTROSKY-ZEICHNER et al., 

2003). 
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O uso do fluconazol para tratamento de micoses tem resultado na resistência de 

C. albicans e de outras espécies de Candida, assim como, na recidiva principalmente 

nesses indivíduos acometidos por infecções fúngicas. (EVANS, 1998; JANDOUREK et 

al., 1998). 

Resistência a fluconazol pode emergir em Cryptococcus neoformans e em 

algumas espécies  do gênero Candida, como é constatada em C. krusei, a qual nos 

últimos anos tornou-se um patógeno importante pelo aumento de infecções devido à 

resistência a esse antifúngico (CUENCA-ESTRELLA et al., 2001; KATIYAR; 

EDLIND, 2001). 

Falhas no tratamento com fluconazol têm sido registrados com espécies 

intrinsecamente menos sensíveis a essa droga. Essas informações enfatizam a 

importância da identificação de espécies de leveduras e do estudo da prevalência das 

mesmas, no sentido de otimizar as condutas de terapêutica (IWATA, 1992; ODDS, 

1998). 

O extrato alcoólico da própolis verde brasileira é rico em compostos fenólicos 

(ácidos fenólicos e flavonóides), havendo predomínio de ácidos fenólicos 

(NASCIMENTO; BEZZAN, 2001; PARK et al., 2002; BANKOVA, 2005; SOUSA et 

al., 2007), dos quais o ácido cinâmico é o mais abundante, principalmente os que 

contem o grupo prenil, como por exemplo, o artepelin C (SALATINO et al., 2005; 

SOUSA et al., 2007; PARK et al., 2002). Além desses, também são citados terpenos 

(ácidos diterpênicos), ácidos aromáticos e flavonóides tais como canferide, 

pinobanskina, pinocembrina, crisina, galangina, canferol e isosakuranetina 

(BOUDOROVA-KRAVSTEVA et al., 1997; PARK et al., 2002; MARCUCCI, 2006). 

De um modo geral, a atividade antifúngica da própolis é atribuída ao ácido 

cinâmico, ácido felúrico, ácido caféico, terpenos e principalmente aos flavonóides, tais 

como crisina, ermanina, galangina, canferol, pinobanskina e pinocembrina, sendo a 

atividade fungicida atribuída principalmente a esse último (BURDOK, 1998).  

De forma semelhante, a maior susceptibilidade ao extrato alcoólico da própolis 

vermelha, verificada neste trabalho, também está relacionada com a composição 

química dessa própolis, pois há predomínio de flavonóides, em vez de ácidos fenólicos. 

Entre os flavonóides, podem ser citados: liquiritigenina, daidzeína, dalbergina, 

isoliquiritigenina, formononetina e biochanina A, rutina, pinobanskina, quercetina, 
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luteolina, pinocembrina, entre outros (KANAZAWA et al., 2003; TRUSHEVA et al., 

2007) 

Outros autores citam a atividade antifúngica do extrato alcoólico da própolis de 

alguns Estados brasileiros, como São Paulo, Minas Gerais e Paraná, em relação a 

Candida sp. (OTA et al., 2001; SAWAYA et al., 2002; SANTOS et al., 2005). Para o 

extrato alcoólico da própolis vermelha já foi verificada atividade antibacteriana, em 

relação a Staphylococcus aureus (DAUGSCH et al. 2007). A antifúngica do extrato 

alcoólico da própolis de São Paulo e do Paraná já foi constatada em relação 

Trichophyton mentagrophytes e T. rubrum (SOARES; CURY, 2001), como também da 

própolis da Turquia em relação a essas mesmas espécies (KOC et al., 2005). 

As elevadas concentrações inibitórias mínimas obtidas neste trabalho refletem a 

composição química da própolis do Brasil, que é diferente da própolis européia, onde 

predomina flavonóides (BANKOVA et al., 2000). Koc et al. (2005) verificaram 

susceptibilidade de dermatófitos em relação à própolis da Turquia em baixas 

concentrações (0.025-0.8µg/mL). Por outro lado, amostras de Candida sp. avaliadas por 

outros autores foram susceptíveis ao extrato alcoólico da própolis verde de São Paulo 

nas concentrações entre 3-12mg/mL (OTA et al., 2001) e 6-12mg/mL (SAWAYA et al., 

2002). Entretanto, foi verificado que quanto maior é a concentração de flavonóides no 

extrato de própolis, maior é a atividade antifúngica. Resultados semelhantes foram 

citados por Koc et al. (2005). 

 Soares; Cury (2001) sugerem a associação de antifúngicos com própolis como 

uma excelente alternativa para o tratamento de dermatofitoses causadas por T. rubrum, 

T. mentagrophytes e E. floccosum. De forma semelhante Holderna; Kedzia (1987) 

sugerem a combinação de antifúngicos com própolis para tratamento de infecções 

causadas por C. albicans. A susceptibilidade das amostras de leveduras isoladas de 

secreção vaginal utilizadas neste trabalho, a atividade antifúngica do extrato alcoólico 

da própolis verde e da vermelha, pode reforçar essa possibilidade. 
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5. CONCLUSÕES 

Os extratos alcoólico e aquoso da própolis verde apresentam atividade 

antifúngica. 

Os dados obtidos demonstram que todas as amostras de leveduras isoladas de 

secreção vaginal analisadas são sensíveis ao extrato alcoólico da própolis vermelha. 

O potencial antifúngico da própolis vermelha para essas espécies sugerem 

aplicações futuras como tratamento alternativo para leveduroses vaginais. 
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Registro 
Micoteca 

URM 
 

 
 

Espécie 

4987 Candida albicans (Robin) Berkhout (1923) 
4990 C. albicans (Robin) Berkhout (1923) 
4986 C. albicans (Robin) Berkhout (1923) 
4979 C. azyma (van der Walt et al.) Meyer; Yarrow (Yarrow; Meyer 1978) 
4985 C. geochares (van der Walt et al.) Meyer; Yarrow (Yarrow; Meyer 1978) 
4975 C. guilliermondii (Castellani) Langeron et Guerra (1938) 
4976 C. maritima (Siepmann) van Uder; Buckley (Meyer; Ahearn 1983) 
4983 C. membranaefaciens (Lodder; Kreger-van Rij) Wickerham; Burton (1954) 
4982 C. obtusa (Dietrichson) Van Uder et Do Carmo-Souza ex Van Uder et Buckley 
4984 C. parapsilosis (Ashford) Langeron; Talice (1932) 
4970 C. parapsilosis (Ashford) Langeron; Talice (1932) 
4972 C. robusta  Diddens; Lodder 
4974 C. sake (Saito; Ota) van Uder ;Buckley (Meyer; Ahearn 1983) 
6088 C. salmanticensis (Santa Maria) van Uder; Buckley (Meyer; Ahearn 1983) 
4978 C. shehatae  Buckley; van Uden (1967) 
6084 C. tropicalis (Castellani) Berkhout (1923) 
6090 C. tropicalis (Castellani) Berkhout (1923) 
6089 C. tropicalis (Castellani) Berkhout (1923) 
4989 C. tropicalis (Castellani) Berkhout (1923) 
4981 C. tsuchiyae  Nakase; Suzuki (1985d) 
4980 C. versatilis (Etchells; Bell) Meyer; Yarrow (Yarrow; Meyer 1978)   
5002 Kloeckera apiculata (Reess Emend. Klocker) Janke 
5092 Rhodotorula glutinis (Fresenius) Harrison (1928) 
6085 R. minuta (Saito) Harrison (1928) 
6086 R. minuta (Saito) Harrison (1928) 
6087 R. minuta (Saito) Harrison (1928) 
4971 R. graminis  Di Menna (1958 a) 
4988 R. pallida  Lodder (1970) 
6083 R. rubra (Demme) Lodder 
4973 Trichosporon cutaneum (De Beurm, Gougerrot et Vaucher) Ota 

  

Tabela 1 – Amostras de leveduras isoladas de secreção vaginal no período de outubro de 
2003 a agosto de 2004. 
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FLUC ANFB 
Espécies de 

leveduras 

URM 4987 
URM 4990 
URM 4986 
URM 4979 
URM 4985 
URM 4975 
URM 4976 
URM 4983 
URM 4982 
URM 4984 
URM 4970 
URM 4972 
URM 4974 
URM 6088 
URM 4978 
URM 6084 
URM 6090 
URM 6089 
URM 4989 
URM 4981 
URM 4980 
URM 5002 
URM 5092 
URM 6085 
URM 6086 
URM 6087 
URM 4971 
URM 4988 
URM 6083 
URM 4973 
ATCC 22019 
ATCC 6258 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Determinação da concentração mínima inibitória de anfotericina B (ANFB) e 
fluconazol (FLUC) em relação a amostras de leveduras isoladas de secreção vaginal. 

*CIMs 

(µg/mL) 

   0,25 
   0,25 
   0,25 
   0,25 
   0,25 
   0,5 
   0,5 
   0,125 
   0,5 
   0,25 
   0,5 
   0,5 
   0,25 
   0,25 
   0,25 
   0,25 
   0,5 
   0,125 
   0,5 
   0,25 
   0,125 
   0,06 
   0,125 
   0,125 
   1 
   0,25 
   0,25 
   0,06 
   0,25 
   0,5 
   0,5 
   0,5 
 

 

*CIM 50 

(µg/mL) 

     0,5 
     ND 
     0,25 
     ND 
     0,25 
     0,5 
     ND 
     0,25 
     ND 
     0,5 
     0,5 
     ND 
     ND 
     ND 
     ND 
     0,5 
     ND 
     0,25 
     ND 
     ND 
     0,125 
     0,125 
     0,25 
     ND 
     ND 
     ND 
     0,25 
     0,125 
     0,25 
     ND 
     ND 
     ND 
 

 

*CIM 100 

(µg/mL) 

     1 
     0,25 
     0,5 
     0,25 
     0,5 
     2 
     0,5 
     0,5 
     1 
     1 
     1 
     0,5 
     0,25 
     0,25 
     0,5 
     1 
     1 
     0,5 
     1 
     0,25 
     0,25 
     0,25 
     0,5 
     0,125 
     1 
     0,25 
     0,5 
     0,25 
     0,5 
     1 
     0,5 
     0,5 
 

 

*CIMMG 

(µg/mL) 

       0,5 
       0,25 
       0,31 
       0,25 
       0,31 
       0,79 
       0,5 
       0,25 
       64 
       0,5 
       0,62 
       0,5 
       0,25 
       0,25 
       0,35 
       0,5 
       0,70 
       0,25 
       0,70 
       0,25 
       0,15 
       0,12 
       0,25 
       0,125 
       1 
       0,25 
       0,31 
       0,123 
       0,31 
       0,70 
       0,5 
       0,5 
 

 

*CIMs 

(µg/mL) 

    0,25 
    R 
    1 
    2 
    4 
    0,25 
    2 
    0,5 
    1 
    0,25 
    2 
    2 
    1 
    2 
    1 
    0,25 
    1 
    16 
    0,25 
    1 
    1 
    32 
    4 
    R 
    R 
    R 
    R 
    R 
    2 
    0,25 
    2 
    16 
 

 

*CIM 50 

(µg/mL) 

     1 
     R 
     1 
     2 
     4 
     ND 
     4 
     0,5 
     ND 
      0,5 
      4 
      ND 
      2 
      4 
      8 
      1 
      ND 
      16 
      0,25 
      1 
      1 
      64 
      8 
      R 
      R 
      R 
      R 
      R 
      2 
      0,5 
      ND 
      16 
 

 

*CIM 100 

(µg/mL) 

    2 
    R 
    ND 
    4 
    8 
    0,25 
    16 
    2 
    1 
    1 
    16 
    2 
    4 
    8 
    64 
    2 
    1 
    ND 
    0,5 
    4 
    2 
    ND 
    16 
    R 
    R 
    R 
    R 
    R 
   16 
    1 
    2 
    32 
 

 

*CIMMG 

(µg/mL) 

       0,79 
       R 
       1 
       2,51 
       5,03 
       0,25 
       5,03 
       0,79 
       1 
        0,5 
        5,03 
        2 
        2 
        4 
        8 
        0,79 
        1 
        16 
        0,31 
        1,58 
        1,25 
       45,2 
       8 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       4 
       0,5 
       2 
       20,1 
 

 * Média dos resultados 
CIMs: concentrações inibitórias mínimas 
CIM50 e CIM100: concentração mínima capaz de inibir 50% e 100% das amostras. 
CIMMG: média geométrica da concentração inibitória mínima.  
ND : não determinado 
R: resistência 
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Tabela 3. Determinação da concentração mínima inibitória de extratos alcoólicos das 
própolis verde (Pverde) e vermelha (Pvermelha) Brasil, em relação a amostras de 
leveduras isoladas de secreção vaginal. 

Pvermelha Pverde 
Espécies de 

leveduras 

URM 4987 
URM 4990 
URM 4986 
URM 4979 
URM 4985 
URM 4975 
URM 4976 
URM 4983 
URM 4982 
URM 4984 
URM 4970 
URM 4972 
URM 4974 
URM 6088 
URM 4978 
URM 6084 
URM 6090 
URM 6089 
URM 4989 
URM 4981 
URM 4980 
URM 5002 
URM 5092 
URM 6085 
URM 6086 
URM 6087 
URM 4971 
URM 4988 
URM 6083 
URM 4973 
ATCC 22019 ATCC 22019
ATCC 6258 

 

 

 

 

 

*CIMs 

(µg/mL) 

    32 
    R 
    64 
    R 
    8 
   64 
   1.024 
   32 
   64 
   2 
   R 
   2 
   R 
   R 
   64 
   128 
   64 
   256 
   64 
   64 
   R 
   256 
   4 
   R 
   R 
   R 
   R 
   64 
   R 
   4 
   256 
   256 
 

 

*CIM 50 

(µg/mL) 

     32 
     R 
     64 
     R 
     64 
     128 
     ND 
     32 
     64 
     32 
     R 
     4 
     R 
     R 
     64 
     128 
     64 
     256 
     128 
     256 
     R 
     512 
     16 
     R 
     R 
     R 
     R 
     64 
     R 
     8 
     256 
     256 
 

 

*CIM 100 

(µg/mL) 

     256 
     R 
     256 
     R 
     128 
     ND 
     1.024 
     256 
     ND 
     256 
     R 
     8 
     R 
     R 
     1.024 
     ND 
     ND 
     512 
     ND 
     512 
     R 
     ND 
     32 
     R 
     R 
     R 
     R 
     256 
     R 
     16 
     ND 
     ND 
 

 

*CIMMG 

(µg/mL) 

       64 
       R 
       101,1 
       R 
       40,3 
       90,5 
       1.024 
       64 
       64 
       25,3 
       R 
       4 
       R 
       R 
       16,1 
       128 
       64 
       322,5 
       90,5 
       203,1 
       R 
       362,0 
       12,6 
       R 
       R 
       R 
       R 
       101,5 
       R 
       8 
       256 
       256 
 

 

*CIMs 

(µg/mL) 

    16 
    64 
    32 
    4 
    8 
    16 
    8 
    8 
    16 
    16 
    16 
    8 
    16 
    64 
    32 
    16 
    16 
    16 
    8 
    8 
    32 
    64 
    16 
    16 
    64 
    32 
    8 
    8 
    32 
    16 
    32 
    32 
 

 

*CIM 50 

(µg/mL) 

     ND 
     64 
     32 
     8 
     16 
     ND 
     8 
     ND 
     16 
     ND 
     128 
     ND 
     32 
     128 
     64 
     ND 
     16 
     16 
     8 
     16 
     64 
     64 
     16 
     32 
     64 
     32 
     8 
     16 
     64 
     32 
     ND 
     ND 
 

 

*CIM 100 

(µg/mL) 

      16 
      256 
      64 
      16 
      32 
      16 
      64 
      8 
      128 
      16 
      512 
      8 
      128 
      512 
      256 
      16 
      64 
      32 
      16 
      32 
      128 
      256 
      64 
      64 
      128 
      64 
      32 
      32 
      128 
      64 
      32 
      32 
 

 

*CIMMG 

(µg/mL) 

       16 
       101,5 
       40,3 
       8 
       16 
       16 
       16 
       8 
       32 
        16 
        101,1 
        8 
        40,3 
        161,1 
        80,6 
        16 
        25,3 
        20,1 
        10,0 
        16 
        64 
       101,5 
        25,3 
       32 
       80,6 
       40,3 
       12,6 
       16 
       64 
       32 
       32 
       32 
 

 * Média dos resultados 
CIMs: concentrações inibitórias mínimas 
CIM50 e CIM100: concentração mínima capaz de inibir 50% e 100% das amostras. 
CIMMG: média geométrica da concentração inibitória mínima. 
ND : não determinado 
R: resistência 
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Espécies de 

leveduras 

URM 4987 
URM 4990 
URM 4986 
URM 4979 
URM 4985 
URM 4975 
URM 4976 
URM 4983 
URM 4982 
URM 4984 
URM 4970 
URM 4972 
URM 4974 
URM 6088 
URM 4978 
URM 6084 
URM 6090 
URM 6089 
URM 4989 
URM 4981 
URM 4980 
URM 5002 
URM 5092 
URM 6085 
URM 6086 
URM 6087 
URM 4971 
URM 4988 
URM 6083 
URM 4973 
ATCC 22019 ATCC 22019
ATCC 6258 

 

 

 

 

 

*CIMs 

(µg/mL) 

   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   2 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   4 
   R 
   R 
   R 
   R 
   8 
   R 
   R 
   R 
   R 
 

 

*CIM 50 

(µg/mL) 

     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     4 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     8 
     R 
     R 
     R 
     R 
     16 
     R 
     R 
     R 
     R 
 

 

*CIM 100 

(µg/mL) 

     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     8 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     32 
     R 
     R 
     R 
     R 
     32 
     R 
     R 
     R 
     R 
 

 

*CIMMG 

(µg/mL) 

       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       4 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       10,0 
       R 
       R 
       R 
       R 
       16 
       R 
       R 
       R 
       R 
 

 
* Média dos resultados 
CIMs: concentrações inibitórias mínimas 
CIM50 e CIM100: concentração mínima capaz de inibir 50% e 100% das amostras. 
CIMMG: média geométrica da concentração inibitória mínima. 
ND : não determinado 
R: resistência 

Tabela 4. Determinação da concentração mínima 
inibitória do extrato aquoso da própolis verde em 
relação a amostras de leveduras isoladas de secreção 
vaginal. 
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ABSTRACT 

 

It has been previously described the effect of the lectins Dviol, DRL, ConBr and LSL 

obtained from the seeds of leguminous plants on the growth of yeasts isolated from 

vaginal secretions. In the present work the experiments were carried out in microtiter 

plates and the results interpreted by both methods: visual observations and a microplate 

reader at 530nm. The lectin concentrations varied from 0,5 to 256µg/mL, and the 

inoculum was established between 65-70% of trammitance. All yeast samples isolated 

from vaginal secretion were evaluated taxonomically, where were observed 

macroscopic and microscopic characteristics to each species. The LSL lectin did not 

demonstrate any antifungal activity to any isolate studied. The other lectins DRL, 

ConBr and DvioL, showed antifungal potential against yeast isolated from vaginal 

secretion. These findings offering offer a promising field of investigation to develop 

new therapeutic strategies against vaginal yeast infections, collaborating to improve 

women’s health. 

 

Key words: Yeast, sensitivity, lectins  
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RESUMO 

 

Foi verificado o efeito das lectinas Dviol, DRL, ConBr e LSL obtidas de sementes de 

leguminosas sobre o crescimento de leveduras isoladas de secreção vaginal. O 

procedimento foi realizado em placas de microtitulação e os resultados interpretados por 

leitura visual e pelo leitor de microplacas a 530nm. Foram utilizadas concentrações de 

lectinas de 0,5 a 256µg/mL e o inóculo padronizado entre 65-70% de transmitância. 

Todas as amostras de leveduras isoladas de secreção vaginal foram avaliadas 

taxonomicamente, das quais foram constatadas características macroscópicas, 

microscópicas e fisiológicas pertinentes a cada espécie. LSL não apresentou atividade 

antifúngica em nenhum dos isolados analisados. As lectinas DRL, ConBr e DvioL, 

apresentam potencial antifúngico, frente a leveduras isoladas de secreção vaginal, 

formando assim, um campo promissor para elaboração de novas estratégias terapêuticas 

em relação as leveduroses vaginais e conseqüente promoção da saúde da mulher.  

 

Palavras chave: Leveduras, sensibilidade, lectinas  
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 INTRODUÇÃO 

 

Lectinas são proteínas ou glicoproteínas não pertencentes ao sistema 

imunológico, que se ligam especificamente e reversivelmente a mono e oligossacarídeos 

livres ou na forma de glicoconjugados (glicoproteína e glicolipídeo). Dessa forma, 

combinam-se com moléculas e estruturas biológicas que contém esses açúcares sem 

alterar a estrutura covalente das ligações glicosídicas nos sítios de ligação [1, 2, 3]. 

São encontradas amplamente em animais, plantas, fungos, bactérias e vírus [2, 4, 

5, 6] entretanto essas substâncias estão presentes em maior quantidade em grãos de 

leguminosas e gramíneas [1, 7, 8, 9]. As sementes de leguminosas como as de feijão e 

ervilha são fontes ricas de lectinas as quais tem sido amplamente caracterizada em 

relação a propriedades química, fisicoquímica, estrutural e biológica [1, 10, 11, 12]. As 

partes das plantas mais susceptíveis ao ataque de predadores, como as sementes, são as 

que contem lectinas em maior concentração. Com exceção de quitinases, glucanases e 

glicosidades, as lectinas são as únicas proteínas capazes de reconhecer e ligar-se a 

glicoconjugados presentes na superfície de bactérias e fungos ou expostos no trato 

intestinal de insetos e mamíferos [4, 8]. 

Dioclea violacea, D. rostrata e Canavalia brasiliensis são leguminosas das 

quais são extraídas as lectinas Dviol, DRL, ConBr  respectivamente, as quais têm 

afinidade por glicose e manose [11, 14, 15]. Essas lectinas demonstraram indução da 

produção de histamina em ratos [16], efeito protetor in vivo contra infecção por 

Leishmania amazonensis em camundongos BALB/c [17], estimulação linfocitária em 

humanos [18], estimulação da produção de macrófagos e linfócitos em camundongos 

C3H/HeJ [19]. 

Lonchocarpus sericeus é uma leguminosa da qual é extraída a lectina LSL com 

afinidade por N-acetilglicosamina [12]. Sendo demonstrado atividade antiinflamatória 

em casos de peritonite em ratos, notável diminuição de bactérias que colonizavam essa 

região [9] e inibição da migração de neutrófilos em processos inflamatórios [12]. 

Alguns trabalhos relatam a atividade antifúngica de lectinas de sementes de 

leguminosas tais como de feijão Phaseolus vulgaris [8]; de frutas como pitomba Talisia 

esculenta [20], jaca Artocarpus integrifolia, fruta-pão A. incisa [21] e graviola Annona 

muricata [22]; de fungos como Kluyveromyces bulgaricus [23] e Schizophyllum 

commune [24]; de urtiga Urtica dioica [25]; de batata [26]; de germe de trigo [27] e de 
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erva chinesa como Astragalus mongholicus [28]. Essas lectinas são denominadas, 

respectivamente: lectinas de Phaseolus vulgaris, TEL, “jackin”, “frutackin”, AML, Kb-

CWL I, SCL, UDA, lectina de batata, WGA, AMML.  

A susceptibilidade a atividade antifúngica de lectinas já foi constatada em 

leveduras como Sacchromyces cerevisiae [20, 21, 23], S. bayanus, S. uvarurn, Candida 

albicans, C. glabrata, Rhodotorula mucilaginosa, Pichia pastoris, Kluyveromyces 

bulgaricus, K. lactis, Schizosacchamyces bulgaricus, S. octosporus [23], e em fungos 

filamentosos como Trichoderma viride, T. hamatum [25], Coprinus comatus, 

Rhizoctonia solani [8], Fusarium oxysporum [8, 22, 27, 28], Colletorichum 

lindemuthianum [20], F. moniliforme [21], C. musae, F. solani [22],  Aspergillus  niger 

[24], Phoma betae, Phycomyces blakesleeanus, Septoria nodorum, Phytophthora 

erythroseptica [25], F. graminearum [27], Colletorichum sp., Drechslera turcia [28], 

Botrytis cincerea [25, 28]. 

 Entretanto, outras lectinas não apresentam atividade antifúngica [13, 29, 30, 31, 

32] e algumas demonstram efeito ativador da cinética do crescimento do fungo [23, 33, 

34].  

 Este trabalho teve como objetivo verificar o efeito antifúngico de lectinas de 

sementes de leguminosas sobre leveduras isoladas de secreção vaginal. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Leveduras  

As leveduras foram isoladas de secreção vaginal de mulheres grávidas e 

mulheres não grávidas com e sem sintomas, para averiguação de levedurose 

vulvovaginal.  

As pacientes eram provenientes da ginecologia, clinica médica e pediatria. As 

amostras de secreção vaginal foram coletadas entre os meses de outubro de 2003 e 

agosto de 2004, no Centro de Saúde Manuel Caldas de Araújo, localizado no bairro de 

Arthur Lundgren I na Cidade do Paulista-PE. 

 Foram utilizadas 30 amostras pertencentes aos gêneros Candida, Kloeckera, 

Rhodotorula e Trichosporon. Todas as leveduras encontram-se depositadas na Micoteca 

- URM, Departamento de Micologia da Universidade Federal de Pernambuco e foram 

submetidas a confirmação taxonômica de acordo com os autores [37,38,39] os quais se 

baseiam em provas morfológicas e fisiológicas. 
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Procedimentos para avaliação da atividade antifúngica de lectinas 

 

Meio de cultura 

 

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

Aldrich, USA) com L-glutamina e sem bicarbonato de sódio, tamponado a pH 7.0 com 

ácido morfolinepropanesulfônico (MOPS) a 0.165 M (Sigma-Aldrich, USA). O meio 

foi esterilizado por filtração em membrana com porosidade de 0,22µm (Millipore). 

 

Lectinas 

 

Foram utilizadas quatro lectinas extraídas de leguminosas, tais como  Dviol, 

DRL, ConBr e LSL, extraídas respectivamente de Dioclea violacea, D. rostrata, 

Canavalia brasiliensis e Lonchocarpus sericeus. A primeira lectina foi obtida de 

sementes de leguminosas do estado do Rio Grande do Sul (Brasil) e as demais do estado 

do Ceará (Brasil).  Essas lectinas foram purificadas [1, 11, 35, 36] e gentilmente 

fornecidas pelo Laboratório de Moléculas Biologicamente Ativas da Universidade 

Federal do Ceará. Após solubilização em água destilada e esterilizada, foram preparadas 

dez concentrações entre 0,5 e 256µg/mL, seguido de diluições seriadas para atingir a 

concentração final de 10 vezes maior do que a concentração utilizada no procedimento. 

Posteriormente, foram diluídas (1:50) em RPMI 1640 para obter a concentração de duas 

vezes maior do que a necessária. 

 

Preparação do inóculo 

Os inóculos foram padronizados de acordo com o procedimento adotado pelo 

CLSI (2002), onde realizou-se um repique das leveduras crescidas,  em tubos contendo 

meio  ágar Sabouraud dextrose a temperatura ambiente (TA = 28°C ±  1°C).   

O inóculo foi preparado retirando-se cinco colônias com diâmetro de 

aproximadamente 1mm de cultura com 24 horas. As colônias foram suspensas em 5mL 

de água destilada esterilizada, onde a suspensão resultante foi colocada em agitador 

vórtex durante 15 segundos e a densidade celular, ajustada em espectrofotômetro, 

acrescentando-se água destilada esterilizada suficiente para obter a transmitância 
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equivalente de uma solução-padrão da escala de McFarland 0,5, em comprimento de 

onda de 530nm. Esse procedimento forneceu uma suspensão-padrão de levedura 

contendo 1 x 106 a 5 x 106 células por mL. A suspensão de trabalho foi produzida 

fazendo-se uma diluição 1:100 seguida de uma diluição de 1:20 da suspensão-padrão 

com meio líquido RPMI 1640, resultando em concentração de 5,0 x 102 a 2,5 x 103 

células por mL2. 

 

Procedimento para avaliação da atividade antifúngica 

 

O método de microtitulação em meio líquido foi realizado de acordo com o 

documento M27-A2 (CLSI, 2002) em placas esterilizadas de microtitulação com tampa 

(TPP, Suíça), contendo 96 poços com formato de U (fundo chato) foram depositados 

100µL das lectinas nas fileiras de 1 a 10, sendo que cada concentração foi depositada 

em uma fileira. Nos poços das fileiras 11 e 12 foram depositados 100µL do meio RPMI 

1640, os quais foram o controle de crescimento e o de esterilização do meio, 

respectivamente. Essas placas foram armazenadas a -20ºC até o momento do uso. 

No momento adequado, foi depositado em cada poço 100µL do inóculo 

padronizado, como citado anteriormente, e as placas de microtitulação foram incubadas 

a temperatura ambiente (TA = 28°C ± 1°C), por sete dias para interpretação dos 

resultados. 

 

Análise dos dados 

Todo experimento foi realizado em duplicata. Foram determinadas as 

concentrações inibitória e fungicida mínima (CIM e CFM) de cada amostra, as médias 

geométricas das concentrações inibitória e fungicida mínima (CIMMG e CFMMG), a 

determinação da concentração capaz de inibir 50% ou 100% das amostras analisadas 

(CIM50 e CIM100, respectivamente). 

A avaliação estatística consistiu em apresentação dos eventos em números 

absolutos, percentuais e médias, sendo empregado o teste exato de Fisher para a 

associação das variáveis apresentando significância (p<0,05). 
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Determinação da concentração inibitória mínima (CIM) e concentração fungicida 

mínima (CFM)  

A determinação da concentração inibitória mínima de cada amostra foi realizada 

por observação visual de cada poço que apresentava redução de crescimento fúngico e 

por leitura das placas de microtitulação pelo programa Microplate Manager, modelo 

BenchMark Plus (Bio-Rad Laboratories Inc.) a 530nm.  Levando em consideração o 

crescimento total (100%) no poço controle, o percentual de redução de crescimento foi 

atribuído aos demais poços.  Nas placas de microdiluição depois de incubadas (TA = 

28°C ± 1°C), foi observada a presença ou ausência de crescimento visível. 

 

RESULTADOS 

 

Todas as amostras de leveduras isoladas de secreção vaginal foram avaliadas 

taxonomicamente, das quais foram constatadas características macroscópicas, 

microscópicas e fisiológicas pertinentes a cada espécie. As espécies de leveduras 

isoladas de secreção vaginal testadas neste estudo encontram-se na tabela 1. 

 A lectina DRL apresentou atividade antifúngica em quatro isolados, com média 

geométrica das concentrações em C. guilliermondii URM 4975 de 128 µg/mL, em  C. 

shehatae URM 4978 4 µg/mL, C. membranaefaciens URM 4983 64 µg/mL e Kloeckera 

apiculata URM 5002 128 µg/mL. 

ConBr apresentou atividade antifúngica em dez isolados, C. albicans URM 

4987, C. guilliermondii URM 4975, C. membranaefaciens URM 4983, C. parapsilosis 

URM 4984, C. shehatae URM 4978, C. tropicalis URM 6084, C. tropicalis (URM 

6089, C. tropicalis URM 4989, K.apiculata URM 5002, T. cutaneum URM 4973 com 

média geométrica das concentrações variando de 2-256 µg/mL (Tabela 2). 

LSL não apresentou atividade antifúngica em nenhum dos isolados, ao passo que 

DvioL apresentou atividade antifúngica em treze dos isolados analisados, C.albicans 

URM 4987, C. albicans URM 4986, C. guilliermondii URM 4975, C. 

membranaefaciens URM 4983, C. obtusa URM 4982,  C. parapsilosis URM 4984, C. 

shehatae URM 4978, C. tropicalis URM 6084, C. tropicalis URM 6090, C. tropicalis 

URM 6089,  C. tropicalis URM 4989, K. apiculata URM 5002, R. glutinis URM 5092, 

com média geométrica das concentrações variando de 8-256 µg/mL (Tabela 3). 
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Quatro dos isolados, C. guilliermondii URM 4975, C. shehatae URM 4978, C. 

membranaefaciens URM 4983 e K.apiculata URM 5002, apresentaram sensibilidade as 

três lectinas com atividade antifúngica, DRL, ConBr e DvioL. 

Além das amostras isoladas de secreção vaginal, foram incluídos dois 

organismos-controle, C. parapsilosis ATCC22019 e C. krusei ATCC6258, ambos foram 

resistentes a concentrações de lectinas testadas.  Segundo os p-valores do teste exato de 

Fisher (p<0,05), não se observaram diferenças entre as espécies, em relação a 

sensibilidade as lectinas testadas, exceto ConBr, onde foi observada a resistência apenas 

em amostras dos gêneros Candida e Rhodotorula. 

 

DISCUSSÃO 

Há relatos de outras lectinas que podem se ligar à glicose, manose e N-

acetilglicosamina com atividade antifúngica. Entre essas, a lectina TEL já promoveu 

inibição de 57% do crescimento de Sacchromyces cerevisiae, Fusarium moniliforme e 

Colletotrichum lindemuthianum na concentração de 280µg/mL [20] e a lectina AML 

(glicose/manose) que promoveu inibição de 41% do crescimento de F. solani, F. 

oxysporum e Colletotrichum musae na concentração de 100µg/mL [22]. Trindade et al. 

[21] verificaram a atividade antifúngica das lectinas “jackin” e “frutackin” (N-

acetilglicosamina) a 2,25mg/mL para S. cerevisiae e Fusarium moniliforme. 

A atividade antifúngica de lectinas já foi constatada em concentrações que 

variaram entre 100µg/mL a 10.58mg/mL, para diferentes espécies de fungos. Há relatos 

da atividade antifúngica de lectinas em relação a leveduras como Sacchromyces 

cerevisiae [40, 41,42]. 

Lectinas de sementes de leguminosas sem atividade antifúngica e com 

especificidade de ligação à glicose e manose também já foram relatadas por outros 

autores, tais como a lectina de ervilha Pisum sativum var. macrocarpon [13], de 

castanha chinesa Castanea mollisima [29] e de feijão Canavalia gladiata [32]. 

A inibição do crescimento de fungos pela ação de lectinas, parece ser resultante 

da inibição da germinação de esporos como também do crescimento do micélio [43]. O 

exato mecanismo de atuação ainda não foi elucidado, mas parece haver alteração na 

síntese da parede celular fúngica devido à modificação na síntese de quitina, por 

deficiência da deposição na parede celular. Lectinas que se ligam à quitina demonstram 

importante efeito antifúngico, entretanto, a ocorrência ou não dessa alteração é 

dependente da combinação do fungo com a lectina [43,44]. 
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A atividade antifúngica de lectinas pode variar, dependendo da espécie 

analisada. Estudos não constataram atividade antifúngica da lectina AMML, com 

afinidade de ligação para galactose e derivados, em relação a Rhizoctonia solani e 

Mycospharella arachidicola na concentração de até 200µg/mL[45]. Também não 

observaram essa atividade para lectina SCL com afinidade de ligação para N-

acetilgalactosamina, em relação a S. cerevisiae, C. albicans, Penicillium diditatum na 

concentração de até 1mg/ml. Entretanto esses autores constataram atividade antifúngica 

dessas mesmas lectinas para outras espécies de fungos [46].  

 

CONCLUSÕES 

As lectinas DRL,  ConBr e DvioL , apresentam potencial antifúngico, frente a 

leveduras isoladas de secreção vaginal, constituindo, um campo promissor para 

elaboração de novas estratégias terapêuticas em relação as leveduroses vaginais e 

conseqüente promoção da saúde da mulher. 
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Registro 
Micoteca 

URM 
 

 
 

Espécie 

4987 Candida albicans (Robin) Berkhout (1923) 
4990 C. albicans (Robin) Berkhout (1923) 
4986 C. albicans (Robin) Berkhout (1923) 
4979 C. azyma (van der Walt et al.) Meyer; Yarrow (Yarrow; Meyer 1978) 
4985 C. geochares (van der Walt et al.) Meyer; Yarrow (Yarrow; Meyer 1978) 
4975 C. guilliermondii (Castellani) Langeron et Guerra (1938) 
4976 C. maritima (Siepmann) van Uder; Buckley (Meyer; Ahearn 1983) 
4983 C. membranaefaciens (Lodder; Kreger-van Rij) Wickerham; Burton (1954) 
4982 C. obtusa (Dietrichson) Van Uder et Do Carmo-Souza ex Van Uder et Buckley 
4984 C. parapsilosis (Ashford) Langeron; Talice (1932) 
4970 C. parapsilosis (Ashford) Langeron; Talice (1932) 
4972 C. robusta  Diddens; Lodder 
4974 C. sake (Saito; Ota) van Uder ;Buckley (Meyer; Ahearn 1983) 
6088 C. salmanticensis (Santa Maria) van Uder; Buckley (Meyer; Ahearn 1983) 
4978 C. shehatae  Buckley; van Uden (1967) 
6084 C. tropicalis (Castellani) Berkhout (1923) 
6090 C. tropicalis (Castellani) Berkhout (1923) 
6089 C. tropicalis (Castellani) Berkhout (1923) 
4989 C. tropicalis (Castellani) Berkhout (1923) 
4981 C. tsuchiyae  Nakase; Suzuki (1985d) 
4980 C. versatilis (Etchells; Bell) Meyer; Yarrow (Yarrow; Meyer 1978)   
5002 Kloeckera apiculata (Reess Emend. Klocker) Janke 
5092 Rhodotorula glutinis (Fresenius) Harrison (1928) 
6085 R. minuta (Saito) Harrison (1928) 
6086 R. minuta (Saito) Harrison (1928) 
6087 R. minuta (Saito) Harrison (1928) 
4971 R. graminis  Di Menna (1958 a) 
4988 R. pallida  Lodder (1970) 
6083 R. rubra (Demme) Lodder 
4973 Trichosporon cutaneum (De Beurm, Gougerrot et Vaucher) Ota 

  

Tabela 1 – Amostras de leveduras isoladas de secreção vaginal no período de outubro de 
2003 a agosto de 2004. 
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Conbr DRL 
Espécies de 

leveduras 

 URM 4987 
URM 4990 
URM 4986 
URM 4979 
URM 4985 
URM 4975 
URM 4976 
URM 4983 
URM 4982 
URM 4984 
URM 4970 
URM 4972 
URM 4974 
URM 6088 
URM 4978 
URM 6084 
URM 6090 
URM 6089 
URM 4989 
URM 4981 
URM 4980 
URM 5002 
URM 5092 
URM 6085 
URM 6086 
URM 6087 
URM 4971 
URM 4988 
URM 6083 
URM 4973 
ATCC 22019 ATCC 22019
ATCC 6258 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Determinação da concentração mínima inibitória das lectinas DRL e ConBr em 
amostras de leveduras isoladas de secreção vaginal. 

*CIMs 

(µg/mL) 

   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   128 
   R 
   64 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   4 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   64 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
 

 

*CIM 50 

(µg/mL) 

     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     128 
     R 
     64 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     4 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     256 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
 

 

*CIM 100 

(µg/mL) 

     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     ND 
     R 
     ND 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     ND 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     ND 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
 

 

*CIMMG 

(µg/mL) 

       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       128 
       R 
       64 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       4 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       128 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
 

 

*CIMs 

(µg/mL) 

    8 
    R 
    R 
    R 
    R 
    8 
    R 
    2 
    R 
    8 
    R 
    R 
    R 
    R 
    2 
    8 
    R 
    8 
    8 
    R 
    R 
    256 
    R 
    R 
    R 
    R 
    R 
    R 
    R 
    2 
    R 
    R 
 

 

*CIM 50 

(µg/mL) 

      16 
      R 
      R 
      R 
      R 
      16 
      R 
      8 
      R 
      8 
      R 
      R 
      R 
      R 
      2 
      8 
      R 
      8 
      16 
      R 
      R 
      256 
      R 
      R 
      R 
      R 
      R 
      R 
      R 
      8 
      R 
      R 
 

 

*CIM 100 

(µg/mL) 

    ND 
    R 
    R 
    R 
    R 
    ND 
    R 
    ND 
    R 
    ND 
    R 
    R 
    R 
    R 
    ND 
    ND 
    R 
    ND 
    ND 
    R 
    R 
    ND 
    R 
    R 
    R 
    R 
    R 
    R 
    R 
    ND 
    R 
    R 
 

 

*CIMMG 

(µg/mL) 

        11,3 
        R 
        R 
        R 
        R 
        11,3 
        R 
        4 
        R 
        8 
        R 
        R 
        R 
        R 
        2 
        8 
        R 
        8 
        11,3 
        R 
        R 
       256 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       4 
       R 
       R 
 

 * Média dos resultados 
CIMs: concentrações inibitórias mínimas 
CIM50 e CIM100: concentração mínima capaz de inibir 50% e 100% das amostras. 
CIMMG: média geométrica da concentração inibitória mínima.  
ND : não determinado 
R: resistência 
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DvioL LSL 

Espécies de 

leveduras 

URM 4987 
URM 4990 
URM 4986 
URM 4979 
URM 4985 
URM 4975 
URM 4976 
URM 4983 
URM 4982 
URM 4984 
URM 4970 
URM 4972 
URM 4974 
URM 6088 
URM 4978 
URM 6084 
URM 6090 
URM 6089 
URM 4989 
URM 4981 
URM 4980 
URM 5002 
URM 5092 
URM 6085 
URM 6086 
URM 6087 
URM 4971 
URM 4988 
URM 6083 
URM 4973 
ATCC 22019 ATCC 22019
ATCC 6258 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Determinação da concentração mínima inibitória das lectinas LSL e DvioL em 
relação a amostras de leveduras isoladas de secreção vaginal. 

*CIMs 

(µg/mL) 

   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
   R 
 

 

*CIM 50 

(µg/mL) 

     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
 

 

*CIM 100 

(µg/mL) 

     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
     R 
 

 

*CIMMG 

(µg/mL) 

       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
 

 

*CIMs 

(µg/mL) 

    16 
    R 
    32 
    R 
    R 
    32 
    R 
    8 
    32 
    32 
    R 
    R 
    R 
    R 
    8 
    32 
    32 
    128 
    32 
    R 
    R 
    16 
    256 
    R 
    R 
    R 
    R 
    R 
    R 
    R 
    R 
    R 
 

 

*CIM 50 

(µg/mL) 

     16 
     R 
     32 
     R 
     R 
     64 
     R 
     8 
     32 
      32 
      R 
      R 
      R 
      R 
      8 
      32 
      32 
      128 
      32 
      R 
      R 
      256 
      256 
      R 
      R 
      R 
      R 
      R 
      R 
      R 
      R 
      R 
 

 

*CIM 100 

(µg/mL) 

    ND 
    R 
    ND 
    R 
    R 
    ND 
    R 
    ND 
    ND 
    ND 
    R 
    R 
    R 
    R 
    ND 
    ND 
    ND 
    ND 
    ND 
    R 
    R 
    ND 
    ND 
    R 
    R 
    R 
    R 
    R 
   R 
    R 
    R 
    R 
 

 

*CIMMG 

(µg/mL) 

       16 
       R 
       32 
       R 
  
       45,2 
       R 
       8 
       32 
        32 
        R 
        R 
        R 
        R 
        8 
        32 
        32 
        128 
        32 
        R 
        R 
       64 
       256 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
       R 
 

 * Média dos resultados 
CIMs: concentrações inibitórias mínimas 
CIM50 e CIM100: concentração mínima capaz de inibir 50% e 100% das amostras. 
CIMMG: média geométrica da concentração inibitória mínima.  
ND : não determinado 
R: resistência 
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7 CONCLUSÕES 
 
Os resultados obtidos permitem concluir que: 

 

1. As amostras de leveduras mantem as características taxonômicas após 

estocagem; 

2. Existe diferença significativa entre as espécies, presença ou ausência sintomática 

de levedurose, sendo importante a caracterização do morfotipo para estudos 

epidemiológicos, terapêuticos e de variação morfológica. 

3. Todas as culturas cresceram a temperatura ambiente (TA = 28°C ± 1° C) e a 

37°C e 17 (57%) a 42°C; 

4. A atividade proteasica e fosfolipásica pode ser detectada em leveduras isoladas 

de secreção vaginal; 

5.  O único isolado que apresentou atividade fosfolipásica utilizando como 

substrato gema de ovo foi Candida albicans URM 4987; 

6. Todas as culturas foram sensíveis à anfotericina B; 

7. Leveduras isoladas de secreção vaginal podem apresentar resistência ao 

fluconazol; 

8. Os extratos alcoólicos das própolis verde e vermelha do Brasil apresentaram 

atividade antifúngica; 

9. O extrato alcoólico da própolis vermelha apresenta potencial antifúngico maior 

do que o da verde; 

10. As lectinas Dviol, DRL e ConBr apresentam atividade antifúngica nas 

concentrações testadas; 

11. A lectina LSL não apresenta atividade antifúngica nas concentrações testadas. 
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