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RESUMO 

Introdução: Segundo Bolzani et al., (2002) as infecções fúngicas são 
responsáveis pela produção de substâncias altamente tóxicas para mamíferos. 
As infecções fúngicas atingem desde pacientes imunossuprimidos ate pessoas 
consideradas saudáveis, devido a presença da resistência altamente 
prevalente (BEZERRA et al., 2018). Considerando o interesse em combater 
estes microrganismos resistentes, como genes responsáveis por expressarem 
resistência desde a síntese de enzimas que degradam os antibióticos bem 
superexpressão de bombas de efluxo (LEAL et al., 2019). Com essa 
problemática inúmeros pesquisadores trabalham com intuito de descobrir 
novos fármacos eficientes através de plantas medicinais. Com isso o objetivo 
da pesquisa foi: avaliar atividade intrínseca do óleo essencial de Piper 
rivinoides (OEPR) contra fungos do gênero Candida e seu potencial 
modificador do Fluconazol (FCZ). Metodologia: Óleo foi cedido em parceria 
com equipe do professor Dr. Luiz Everson da Silva, Departamento em Química 
Biológica da Universidade Federal do Paraná extraído de folhas secas de Piper 
rivinoides. Logo os testes foram contra cepas do gênero Candida utilizando 
método de microdiluição descrito por (LEAL, et al., 2019). Resultados e 
Discussão: Foram identificados a presença de 7 constituintes entre eles o 
majoritário E-Isoelemicina com ± 40 %, seguido de δ-3-Carene ± 16 %. O 
OEPR apresentou atividade intrínseca em concentrações inferiores a 1000 μg/ 
mL, contra praticamente todas as estirpes. No entanto em analise comparativa 
entre a ação do OEPR e o antifúngico contra a cepa Candida tropicalis 40042 
mostra que o OEPR foi superior ao antifúngico (figura 3) e (figura 2). 
Conclusões: Compostos presentes nos óleos essenciais apresentam 
características química complexa que segundo Silva et al., (2014) geralmente 
apresentam propriedades inseticidas, fungicidas. Segundo Leal et al., (2019) 
compostos sesquiterpenos, monoterpenos como os presentes no óleo 
apresentam propriedades fungicidas e seu possível mecanismo de ação se da 
através da capacidade de romper ou penetrar na estrutura lipídica e assim 
podendo favorecer ação de antifúngicos. 
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Introdução 
Segundo BOLZANI et al., (2002) as infecções fúngicas são responsáveis 

pela produção de substâncias altamente tóxicas para mamíferos, conhecidas 
como micotoxinas, algumas consideradas carcinogênicas potentes.  

As infecções fúngicas são capazes de causar agravos difíceis de serem 
controlados em pacientes imunossuprimidos, pacientes autoimunes de tal 
forma que nem os maiores avanços médicos contra tais infecções não são 
suficientes, atingindo até pessoas consideradas saudáveis (BEZERRA et al., 
2018). Sem contar com alta prevalência do biofilme microbiano e a dificuldade 
em encontrar antimicrobianos eficientes, com isso pesquisadores se atentaram 
na descoberta de novas formas de combater estes patógenos (COSTA et al., 
2016).  

Espécie P. rivinoides apresentam constituintes em seus óleos essenciais 
que geralmente estão relacionados à capacidade de agir sobre a 
permeabilidade da membrana, levando a perca de elementos essenciais para 
integridade bacteriana (SILVA et al., 2009; LEAL, 2019). Segundo Leal et al., 
(2019), a combinação de óleos essenciais com antifúngicos podem favorecer a 
ação destes fármacos em baixas concentrações (MORAIS-BRAGA, et al., 
2016). O Estudo propõe avaliar concentração inibitória mínima do óleo 
essencial de Piper rivinoides isolado e em associação com fluconazol contra 
cepas fúngicas do gênero cândida. 
METODOLOGIA 
COLETA E EXTRAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL 

O material foi cedido em parceria com pesquisadores da Universidade 
Federal do Paraná, sobre responsabilidade do Prof. Dr. Luiz Everson da Silva 
logo cedidas para testes antifúngicos. Fazendo parte de um projeto de 
reflorestamento da Mata Atlântica. 
LINHAGENS FÚNGICAS 

As linhagens fúngica sutilizadas no experimento foram do tipo padrão, 
obtidas da Coleção de Culturas Oswaldo Cruz do Instituto Nacional de Controle 
de Qualidade em Saúde-INCQS, Candida albicansINCQS 40006 e Candida 
tropicalisINCQS 40042 e isolados clínicos Candida albicansURM 4127 E 
Candida tropicalis URM 4262 obtidos do laboratório de Micologia da 
Universidade Federal da Paraíba e os testes feitos na Universidade Regional 
do Cariri. Para os ensaios antifúngicos utilizou-se fluconazol (FCZ) diluído em 
Dimetilsulfoxido (DMSO) em seguida H2O destilada ate atingir concentração de 
4.096 μg/mL para CIM e atividade modificadora do antifúngico. As culturas 
fúngicas foram reativadas em Placas de Petri contendo Agar saboraud 
dextrose e colocadas na estufa a 37°C por 24 horas. Em seguida os ensaios 
procederam-se em microdiluição no sentido horizontal ou numérico da placa de 
96 poços descartando o penúltimo poço, em concentração inicial de 4.096 
µg/mL, e posterior a leitura em espectrofotometria de ELISA. Para verificar o 
efeito modificador do antifúngico foi utilizado o método microdiluição proposto 
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por (LEAL et al., 2019, COUTINHO, et al., 2015; LEAL, 2019; MORAIS-
BRAGA, et al., 2016). 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O óleo essencial foi extraído de folhas secas Piper rivinoides, pelo 
método de hidrodestilação descrito por Leal et al., (2019) utilizando Clevenger 
sendo identificado a presença de 7 constituintes entre eles o majoritário E-
Isoelemicina com ± 40 %, seguido de δ-3-Carene ± 16 %. 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE INTRINSECA DO ÓLEO ESSENCIAL DE Piper 
rivinoides E ATIVIDADE MODIFICADORA DO ANTIFÚNGICO 

O OEPR apresentou atividade intrínseca em concentrações inferiores a 
1000 μg/ mL, contra praticamente todas as estirpes. No entanto em analise 
comparativa entre a ação do OEPR e o antifúngico contra a cepa Candida 
tropicalis 40042 mostra que o OEPR foi superior ao antifúngico (figura 3) e 
(figura 2). 

 
Figura 1. Efeito antifúngico do óleo essencial de Piper rivinoides isolado e associado ao 
fluconazol contra a cepa de Candida albicans 40006. NS-p <005 assim: ns - p> 0,005; * - p 
<0,005; ** - p <0,01; *** - p <0,001; **** - p <0,0001. Fluconazol IC50 85,14 μg / mL; OEPR 
1206,03 μg / mL; Associação 53,18 μg / 

mL.  

Figura 2. Efeito antifúngico do óleo essencial de Piper rivinoides isoladamente e em 
combinação com fluconazol contra a cepa de Candida albicans 4127. NS-p> 0,005; * - p 
<0,005; ** - p <0,01; *** - p <0,001; **** - p <0,0001. Fluconazol IC50 10,554 μg / mL; OEPR 

68,5 μg / mL; Associação 9,8 μg / mL. 
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Figura 3. Efeito antifúngico do óleo essencial de Piper rivinoides isolado e em combinação com 
fluconazol contra a cepa Candida tropicalis 40042. NS - p> 0,005; * - p <0,005; ** - p <0,01; *** 
- p <0,001; **** - p <0,0001. Fluconazol IC50 1421,6 μg / mL; OEPR 782,9 μg / mL; 56,3 μg / 
mL. 

 
Figura 4. Efeito antifúngico do óleo essencial de Piper rivinoides isolado e em combinação com 
fluconazol contra a cepa Candida tropicalis 4262. NS-p <005 assim: ns - p> 0,005; * - p <0,005; 
** - p <0,01; *** - p <0,001; **** - p <0,0001. Fluconazol IC50 120,6 μg / mL; OEPR 217,6 μg / 
mL; 63,2 μg / mL. 

Os resultados da associação do produto natural com antifúngico 
demonstraram sinérgica contra a cepa de C. tropicalis 40042, onde a CIM do 
fluconazol, porem quando houve associação com OEPR a CIM caiu 5 vezes 
até 56,3 μg/mL. 
DISCUSSAO   

Compostos presentes nos óleos essenciais apresentam características 
química complexa que segundo Silva et al., (2014) geralmente apresentam 
propriedades inseticidas, fungicidas. A relação entre a estrutura química de um 
determinado composto e as propriedades biológicas que ele apresenta é 
amplamente discutida por pesquisadores (JUNIOR, BOLZANI, BARREIRO, 
2006). A ação do OEPR contra as estirpes fúngicas é devido presença de 
compostos, sesquiterpenos, monoterpenos como o marjoritario E-isoelemicina, 
além da presença do δ-3-Carene com 16,88 % que segundo (LEAL, et al., 
2019) apresentam atividades bactericidas e fungicidas e seu possível 
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mecanismo de ação se da através da capacidade de romper ou penetrar na 
estrutura lipídica e assim podendo favorecer ação de antifúngicos. 

Com isso os antifúngicos que apresentam como principal mecanismo de 
ação a inibição da síntese de ergosterol como fluconazol (GANNOUM et al., 
1999). É capaz de interferir na atividade do citocromo P-450, reduzindo a 
síntese do ergosterol, e levando a perca de elementos essenciais, como 
aminoácidos e potássio (FIOCRUZ, 2006). 

Ao associar antifúngico com OEPR houve danos sobre estrutura da 
membrana fúngica, o que impediu a sinalização de diversos genes mutação 
ERG 11; superexpressão do gene ERG 11; visto que estes estão presentes 
quando se trata do fluconazol, logo houve por oxidação o impedimento da 
síntese do ergosterol, sendo eficiente em baixas concentrações contra todas as 
estirpes testadas. 
CONCLUSÃO  

O óleo causou danos à membrana, onde alterou a permeabilidade e 
facilitou a entrada do antifúngico contra todas as estirpes testadas. 

Os resultados positivos da atividade fúngica intrínseca são devidos aos 
compostos monoterpeno, sesquitermeno e fenilpropanóide encontrados no 
OEPR. Os compostos do OEPR são capazes de causarem danos na 
membrana, o que por sua vez, onde podem possivelmente terem facilitado 
entrada do fluconazol na célula, aumentando seu espectro de ação contra as 
cepas testadas. 
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