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RESUMO 

Os fungos dimórficos Coccidioides spp. e Histoplasma capsulatum var. capsulatum, são 

os agentes causadores da coccidioidomicose e da histoplasmose, respectivamente, sendo 

capazes de acometer o homem e outros animais. A genética das populações H. 

capsulatum var. capsulatum têm sido caracterizadas mundialmente. Contudo, para 

Coccidioides spp. ainda há escassez de estudos de variabilidade genética, especialmente 

em isolados do Brasil. De modo geral, a terapia antifúngica contra essas micoses é 

efetiva, embora em quadros crônicos ou disseminados, o tratamento seja muitas vezes, 

prolongado e difícil de tolerar. Ademais, casos refratários e recidivos já foram descritos. 

Recentemente, foi demonstrada a capacidade de H. capsulatum de formar biofilme. 

Pouco se sabe sobre qual o papel desse mecanismo na patogênese da histoplasmose e 

nenhum relato sobre a sensibilidade à antifúngicos de H. capsulatum em biofilme, foi 

descrito até o momento. Na busca por novos compostos com atividade antifúngica, o 

sesquiterpeno farnesol tem se destacado por seu efeito inibitório sobre o crescimento de 

bactérias e fungos. Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo realizar a 

caracterização molecular de isolados brasileiros de C. posadasii, bem como, determinar 

o efeito in vitro do farnesol ante aos fungos dimórficos C. posadasii e H. capsulatum 

var. capsulatum, avaliando sua atuação sobre o crescimento fúngico, sensibilidade aos 

antifúngicos, permeabilidade celular, produção de ergosterol e sobre o crescimento em 

biofilme. Para tanto, cepas de C. posadasii foram avaliadas por meio das técnicas de 

RAPD e M13-fingerprinting. O método de macrodiluição foi utilizado para determinar 

a concentração inibitória mínima (CIM) de farnesol isolado em combinações com 

antifúngicos. C. posadasii também foi submetido quantificação do ergosterol após a 

exposição concentrações sub-inibitórias de farnesol. Ademais, a atividade do farnesol 

ante C. posadasii também foi avaliada na presença de estresse osmótico, induzido por 

adição de NaCl ao meio de cultura, durante os ensaios de sensibilidade. Por fim, cepas 

de H. capsulatum foram avaliadas na fase filamentosa e na fase leveduriforme, pelo 

método de microdiluição com farnesol isolado e em combinação com antifúngicos. A 

sensibilidade antifúngica destas drogas também foi avaliada ante H. capsulatum sob a 

forma de biofilme. Os resultados de RAPD e M13-fingerprinting mostraram perfis 

eletroforéticos semelhantes, mostrando poucos polimorfismos entres os isolados. O 

farnesol exibiu valores de CIMs baixos, variando de 0,0078- 0,0616 µM para C. 

posadasii e de 0,0078- 0,0312 para H. capsulatum. As combinações de farnesol com 

antifúngicos mostraram efeitos sinérgicos (FICI ≤ 0,5) em ambas as espécies. A 

quantificação de ergosterol, mostrou que a exposição a concentrações sub-inibitórias de 

farnesol diminuiu a quantidade de ergosterol extraído das células fúngicas e CIM’s mais 

baixos foram encontrados para o farnesol quando as cepas foram submetidas a estresse 

osmótico, indicando que esse composto atua na membrana fúngica. As combinações de 

farnesol com itraconazol e com anfotericina B apresentaram as maiores porcentagens de 

redução do crescimento fúngico em biofilme. Em conclusão, o farnesol apresentou 

resultados promissores como agente antifúngico ante C. posadasii e H. capsulatum, 

apresentando também ação adjuvante aumentando a sensibilidade aos antifúngicos in 

vitro.  Ademais, este estudo contribuiu para caracterização do perfil de sensibilidade do 

biofilme de H. capsulatum in vitro, bem como para caracterização genética dos isolados 

de C. posadasii do Brasil.  

Palavras-chave: C. posadasii, polimorfismo, farnesol, H. capsulatum, biofilme, 

sensibilidade. 

  



 

 

ABSTRACT 

Dimorphic fungi Coccidioides spp. and Histoplasma capsulatum var. capsulatum are 

the causative agents of coccidioidomycosis and histoplasmosis, respectively, being able 

to affect humans and other animals. The population genetics of H. capsulatum var. 

capsulatum have been characterized worldwide. However, there are few studies of 

genetic variability for Coccidioides spp., especially in isolates from Brazil. In general, 

antifungal therapy is effective against these mycoses, although in chronic or 

disseminated cases, the treatment is often prolonged and difficult to tolerate. Moreover, 

recurrence and refractory cases have been reported. Recently, it was demonstrated that 

H. capsulatum is able to form biofilm. Little is known about the role of this mechanism 

in the pathogenesis of histoplasmosis and no report on the antifungal susceptibility of H. 

capsulatum in biofilm was described to date. In search for new compounds with 

antifungal activity, the sesquiterpene farnesol has gained prominence for their inhibitory 

effect on the growth of bacteria and fungi. Considering the above, this study aimed to 

perform molecular characterization of Brazilian isolates of C. posadasii, as well as, to 

determine the in vitro effect of farnesol against dimorphic fungi C. posadasii and H. 

capsulatum var. capsulatum, assessing its effect on fungal growth, sensitivity to 

antifungal agents, cell permeability, production of ergosterol and in biofilm growth. 

Thus, strains of C. posadasii were evaluated using the techniques of RAPD, M13-

fingerprinting. Macrodilution method was used to determine the minimum inhibitory 

concentration (MIC) of farnesol alone and in combination with antifungals. C. posadasii 

was also subjected to quantification of ergosterol after exposure to sub-inhibitory 

concentrations of farnesol. In addition, farnesol activity against C. posadasii was also 

evaluated in the presence of osmotic stress induced by the addition of NaCl to the 

culture medium during the susceptibility test. Finally, H. capsulatum strains were 

evaluated in filamentous and yeast phase by microdilution method with farnesol alone 

and in combination with antifungals. The antifungal susceptibility of these drugs was 

also evaluated against H. capsulatum in a biofilm. The results of RAPD and M13-

fingerprinting showed similar electrophoretic profiles, showing few polymorphisms 

among the isolates. Farnesol exhibited low MIC values, ranging from 0.0078 to 0.0616 

µM for C. posadasii and 0.0078 to 0.0312 µM for H. capsulatum. Combinations of 

farnesol with antifungal showed synergistic effects (FICI ≤ 0.5) in both species 

Quantification of ergosterol showed that exposure to sub-inhibitory concentrations of 

farnesol decreased the amount of ergosterol extracted from fungal cells and MIC's lower 

been found to farnesol when the strains were subjected to osmotic stress, indicating that 

this compound acts on the membrane fungal. Combinations of farnesol with 

itraconazole and amphotericin B showed the highest reduction percentages of fungal 

growth in biofilm.  In conclusion, farnesol drug showed promising results as antifungal 

agent against C. posadasii and H. capsulatum, presenting adjuvant action and increasing 

sensitivity to antifungal agents in vitro. Furthermore, this study contributes to the 

characterization of the sensitivity profile of the biofilm of H. capsulatum in vitro as well 

as for genetic characterization of isolates of C. posadasii from Brazil. 

Key-words: C. posadasii, polymorphism, farnesol, H. capsulatum, biofilm 

susceptibility. 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

1. REVISÃO DE LITERATURA ...................................................................................... 18 

1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS GÊNEROS COCCIDIOIDES E HISTOPLASMA ................ 18 

1.1.1 CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA .................................................................................... 18 

1.1.2 MORFOLOGIA............................................................................................................... 18 

1.1.3 TRANSIÇÃO DIMÓRFICA IN VITRO ................................................................................. 20 

1.1.4 FATORES DE VIRULÊNCIA ............................................................................................ 21 

1.1.5 ANÁLISE MOLECULAR  ................................................................................................ 24 

1.1.6 FORMAÇÃO DE BIOFILME ............................................................................................. 26 

1.1.7 ASPECTOS ECOLÓGICOS ............................................................................................... 28 

1.2 ASPECTOS GERAIS: COCCIDIOIDOMICOSE E HISTOPLASMOSE ................................... 30 

1.2.1 EPIDEMIOLOGIA ........................................................................................................... 30 

1.2.2 PATOGÊNESE E IMUNOLOGIA........................................................................................ 32 

1.2.3 QUADROS CLÍNICOS..................................................................................................... 35 

1.2.4 DIAGNÓSTICO .............................................................................................................. 37 

1.2.5 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL ..................................................................................... 37 

1.2.5.1 Técnicas Micológicas .............................................................................................. 37 

1.2.5.2 Técnicas Histopatológicas ....................................................................................... 41 

1.2.5.3 Técnicas Imunológicas ............................................................................................ 42 

1.2.5.4 Técnicas Moleculares .............................................................................................. 44 

1.3 AGENTES ANTIFÚNGICOS E SUA CORRELAÇÃO COM H. CAPSULATUM E 

COCCIDIOIDES SPP. .............................................................................................................. 45 

1.3.1 DROGAS ANTIFÚGICAS CLÁSSICAS E TESTE DE SENSIBILIDADE IN VITRO..................... 46 

1.3.2 GENERALIDADES SOBRE O SESQUITERPENO FARNESOL ............................................... 54 

1.3.3 ÍNDICE DE COMBINAÇÃO INIBITÓRIA FRACIONÁRIA E SUA CORRELAÇÃO COM 

SINERGISMO E ANTAGONISMO DE DROGAS .......................................................................... 57 

2. PERGUNTAS DE PARTIDA ........................................................................................ 59 

3. HIPÓTESES CIENTÍFICAS ........................................................................................ 59 

4. OBJETIVOS ................................................................................................................... 60 

4.1 OBJETIVO GERAL .......................................................................................................... 60 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................................. 60 

5. MATERIAIS E MÉTODOS .......................................................................................... 61 

 



 

 

5.1 MICRORGANISMOS ........................................................................................................ 61 

5.2 BIOSSEGURANÇA ........................................................................................................... 61 

5.3 CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE C. POSADASII ...................................................... 61 

5.3.1 EXTRAÇÃO DE DNA GENÔMICO .................................................................................. 61 

5.3.2 RAPD-PCR ................................................................................................................. 62 

5.3.3 M13-PCR FINGERPRINTING  ......................................................................................... 62 

5.4. FARNESOL E AGENTES ANTIFÚNGICOS ....................................................................... 63 

5.5 EFEITO INIBITÓRIO IN VITRO DE FARNESOL ANTE C. POSADASII ................................. 63 

5.5.1 TESTE DE SENSIBILIDADE ............................................................................................ 63 

5.5.1.1 Inóculo Fúngico  ...................................................................................................... 64 

5.5.1.2 Ensaio de Macrodiluição ......................................................................................... 64 

5.5.1.3 Determinação de CIM e FICI .................................................................................. 65 

5.5.4 FARNESOL E A CONCENTRAÇÃO DE ERGOSTEROL  ....................................................... 65 

5.5.5 FARNESOL NA PRESENÇA DE ESTRESSE OSMÓTICO ...................................................... 66 

5.6 EFEITO INIBITÓRIO IN VITRO DE FARNESOL ANTE H. CAPSULATUM ............................. 66 

5.6.1 TESTE DE SENSIBILIDADE ............................................................................................ 66 

5.6.1.1 Inóculo Fúngico  ...................................................................................................... 67 

5.6.1.2 Ensaio de Microdiluição  ......................................................................................... 67 

5.6.1.3 Determinação de CIM e FICI .................................................................................. 68 

5.6.2 FORMAÇÃO DE BIOFILME  ............................................................................................ 68 

5.6.2.1 TESTE DE SENSIBILIDADE EM BIOFILME ................................................................... 68 

6. RESULTADOS .............................................................................................................. 70 

6.1 CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE C. POSADASII ...................................................... 70 

6.2 EFEITO INIBITÓRIO IN VITRO DE FARNESOL ANTE C. POSADASII ................................. 70 

6.2.1 TESTE DE SENSIBILIDADE ............................................................................................ 70 

6.2.2 QUANTIFICAÇÃO DE ERGOSTEROL ............................................................................... 71 

6.2.3 ESTRESSE OSMÓTICO ................................................................................................... 72 

6.3 EFEITO INIBITÓRIO IN VITRO DE FARNESOL ANTE H. CAPSULATUM ............................. 73 

6.3.1 TESTE DE SENSIBILIDADE ............................................................................................ 73 

6.3.2 BIOFILME ..................................................................................................................... 73 

7. DISCUSSÃO .................................................................................................................. 75 

8. CONCLUSÕES .............................................................................................................. 83 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 84 

 



 

 

APÊNDICES .................................................................................................................... 102 

APÊNDICE A – Relação dos isolados de C. posadasii incluídos no estudo ....................... 103 

APÊNDICE B – Relação dos isolados de H. capsulatum var. capsulatum incluídos no 

estudo. ................................................................................................................................ 104 

APÊNDICE C – Valores de CIM e FICI para as drogas farnesol, itraconazol, voriconazol, 

caspofungina e anfotericina B, isoladass e em combinação frente a cepas de C. 

posadasii.. .......................................................................................................................... 105 

APÊNDICE D – Quantificação de ergosterol de cepas de C. posadasii após exposição a 

diferentes concentrações de farnesol ................................................................................. 107 

APÊNDICE E – Concentração Inibitória Mínima obtida para farnesol frente a cepas de C. 

posadasii na presença e ausência do estresse osmótico .................................................... 109 

APÊNDICE F – Valores de CIM e FICI para as drogas farnesol, itraconazol, e 

anfotericina B, isoladas e em combinação frente a cepas de H. capsulatum.. .................. 110 

APÊNDICE G – Absorbância (590 nm) do biofilme de H. capsulatum exposto às drogas 

farnesol, itraconazol e anfotericina B, isoladas e em combinação .................................... 112 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Aspecto micromorfológico de Coccidioides spp. (A e B) e H. capsutatum (C 

e D). A. Fase filamentosa, mostrando artroconídios e células disjuntoras; B. Fase 

leveduriforme, evidenciando uma esférula madura com numerosos endósporos; C. Fase 

filamentosa, mostrando macroconídios tuberculados; B. Fase leveduriforme, 

evidenciando leveduras ovais e arrendondadas. .................................................................. 19 

Figura 2. Aspecto morfológico do biofilme de Coccidioides spp (A) e H. capsuatum 

(B). A. imagem mostra hifas retiradas da ponta do cateter ventrículo-peritoneal, fixadas 

em formalina e coradas com calcoflúor. As setas mostram artroconídios intercalados por 

células disjuntoras (400x); B. Microscopia eletrônica, evidenciando o biofilme maduro 

após incubação in vitro durante 72 h a 37 °C. As setas indicam células leveduriformes 

ligadas por uma matriz exopolimérica ................................................................................ 27 

Figura 3. Mapa de distribuição das zonas endêmicas de coccidioidomicose e de 

histoplasmose. As áreas destacadas em Amarelo correspondem às zonas endêmicas de 

coccidioidomicose e a seta indica a região de ocorrência de C. immitis, restrita à região 

da Califórnia, nos Estados Unidos. As áreas destacadas em vermelho correspondem a 

zonas endêmicas da histoplasmose e as regiões em rosa, casos autóctones comprovados 

de infecção por H. capsulatum. As áreas em laranja correspondem a zona de 

sobreposição endêmica de ambas as micoses.. .................................................................... 31 

Figura 4. (A) Ciclo biológico de Coccidioides spp., evidenciando a fase saprofítica no 

ambiente [1-3] e a fase parasitária após a sua inalação por um hospedeiro susceptível [4-

8]. (B) Ciclo biológico de H. capsulatum, evidenciando a fase saprofítica no ambiente 

[1-2] e a fase parasitária após a sua inalação por um hospedeiro susceptível [3-6] 

(http://www.cdc.gov/) .......................................................................................................... 34 

Figura 5. A. Exame direto de escarro em preparação com KOH 30%, mostrando uma 

esférula de C. posadasii repleta de endósporos; B. Esfregaço de creme leucocitário 

corado com Giemsa, mostrando leveduras intracelulares de H. capsulatum. ..................... 38 

  

http://www.cdc.gov/


 

 
 

Figura 6. Aspecto macromorfológico da fase filamentosa de C. posadasii (A) e H. 

capsutatum (B), após 15 dias de incubação a 28 °C, em ágar Batata, evidenciando 

colônias de cor branca de textura algodonosa ..................................................................... 39 

Figura 7. Aspecto macroscópico de H. capsulatum na fase de levedura, após 15 dias de 

incubação a 35 °C em diferentes meios de cultura, evidenciando colônias de textura 

cremosa, de cor bege, com superfície lisa ou rugosa. A e B. Sabouraud e BHI 

suplementado com 10% de sangue de carneiro, respectivamente; C e D. Sabouraud e 

BHI com 1% de glicose, respectivamente ........................................................................... 40 

Figura 8. Aspecto histopatológico de Coccidioides spp. em biópsias de camundongo, 

evidenciando esférulas maduras contendo um grande número de endósporos, coradas 

por Grocott-Gomori (A) e PAS (B); Aspecto histopatológico de H. capsulatum em 

biópsias humanas, mostrando células leveduriformes coradas por Grocott-Gomori (C) e 

PAS (D).... ........................................................................................................................... 41 

Figura 9. Desenho esquemático evidenciando o mecanismo de ação dos antifúngicos: 

anfotericina B, azólicos e equinocandinas... ........................................................................ 47 

Figura 10. Farnesil pirofosfato como um ponto de ramificação na cadeia metabólica de 

lipídios... .............................................................................................................................. 55 

Figura 11. Determinação do Índice de Combinação Inibitória Fracionária. ...................... 57 

Figura 12. Gel de agarose 2% mostrando o padrão de RAPD (A) e M13 fingerprinting 

(B) obtido de 8 isolados de C. posadasii (M: marcador de peso molecular 100pb; 

Colunas 1. CEMM 05-2-064; 2. CEMM 05-2-065; 3. CEMM 05-2-066; 4. CEMM 05-

2-067; 5. CEMM 05-2-069; 6. CEMM 01-6-085; 7. CEMM 01-6-101; 8. CEMM 01-6-

103). ..................................................................................................................................... 70 

Figura 13. Quantificação do ergosterol em cepas de C. posadasii após a exposição a 

diferentes concentrações de farnesol. Legenda: Farnesol μM (1 - 0,0156; 2 - 0,0078; 3 - 

0,0039; 4 - 0,0019; 5 - 0,00048; 6 - 0,00024; 7 -0,00012); Itraconazol mg/L (1 - 0,0125; 

2 - 0,0625; 3 - 0,0312; 4 - 0,0156; 5 - 0,0078; 6 - 0,0039; 7 - 0,00195). ............................ 72 

 



 

 

Figura 14. Os valores da Concentração Inibitória Mínima obtidos para farnesol frente a 

cepas de C. posadasii na presença e ausência do estresse osmótico. .................................. 72 

Figura 15. Inibição do crescimento em biofilme, baseada na média geométrica da 

absorbância de cepas de H. capsulatum ante as drogas isoladas farnesol (FOH), 

anfotericina B (AMB) e itraconazol (ITR) e as combinações de farnesol com 

anfotericina B (FOH + AMB) e itraconazol (FOH + ITR) ................................................. 74 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Valores de CIM e FICI para farnesol e os antifúngicos itraconazol, 

voriconazol, caspofungina e anfotericina B, isolados e em combinação frente a cepas de 

C. posadasii. ........................................................................................................................ 71 

Tabela 2. Valores de CIM e FICI para farnesol e os antifúngicos itraconazol e 

anfotericina B, isolados e em combinação frente a cepas de H. capsulatum. ..................... 73 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AMB Anfotericina B 

BHI Brain Heart Infusion  

CEMM Centro Especializado Em Micologia Médica 

CDC Centers for Disease Control and Prevention 

CF Complement Fixation 

CIM Concentração Inibitória Mínima 

CFM Concentração Fungicida Mímina 

CLSI Clinical and Laboratory Standards Institute 

CTAB Brometo de Cetiltrimetilamônio 

DL50 Dose Letal 50% 

DMSO Dimetilsulfóxido 

DNA Ácido Desoxirribonucléico 

EIA Enzyme Immunoassay 

FDA Food and Drug Administration 

FLC Fluconazol 

FOH Farnesol 

HE Hematoxilina-Eosina 

IgG Imunoglobulina G 

IgM Imunoglobulina M 

IL Interleucina 

IMDF Imunodifusão 

INF-γ Interferon-gama 

iNOS inducible Nitric Oxide Synthase 

ITR Itraconazol 

ITS Internal Transcribed Spacer 

KOH Hidróxido de Potássio 

MSDS Material Safety Data Sheet 

NB3 Nível de Biossegurança 3 

PAS Periodic acid-Schiff 

PCR Polymerase Chain Reaction 

rDNA Ácido Desoxirribonucléico ribossômico  

RAPD Random Amplified Polymorphic DNA 



 

 

RNA Ácido Ribonucléico 

ROS Reactive oxygen species 

Th-1 T-helper1 

Th-2 T-helper2 

TNF-α Fator de necrose tumoral-alfa 

UFC Universidade Federal do Ceará 

VRZ Voriconazol 

  

  

  

  

  

  

 



18 

 

1. REVISÃO DE LITERATURA 

1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS GÊNEROS COCCIDIOIDES E HISTOPLASMA 

1.1.1 CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA  

A Ordem Onygenales, está contida na Classe Eurotimycetes uma das quais 

compõe o Filo Ascomycota, pertencente ao Reino Fungi. Esta Ordem tem grande 

importância médica, uma vez que, inclui fungos considerados patógenos primários 

capazes de causar doenças mesmo em hospedeiros imunocompetentes e apresentam 

aspectos bioquímicos e morfológicos que lhe permitem escapar das defesas do sistema 

imune, tais como, os fungos dimórficos dos gêneros Coccidioides e Histoplasma. Estes 

patógenos são considerados uns dos mais virulentos e infectantes do grupo dos fungos 

(UNTEREINER et al., 2004; COX; MAGEE, 2004) 

Atualmente, as espécies Coccidioides immitis e Coccidioides posadasii, agentes 

causadores da coccidioidomicose são as únicas espécies incluídas no gênero 

Coccidioides. pertencente à Família Onygenacea (FISHER et al., 2002). Quanto ao 

gênero Histoplasma, compreendido na Família Ajellomycetaceae, temos a espécie 

Histoplasma capsulatum, cujo teleomorfo é demoninado Ajellomyces capsulatus 

(UNTEREINER et al., 2004) e apresenta três variedades: H. capsulatum var. 

capsulatum, H. capsulatum var. duboisii, patogênicas ao homem, causadoras da 

histoplasmose clássica e africana, respectivamente; e H. capsulatum var. farciminosum, 

causadora de linfangite epizoótica em equinos (KASUGA et al., 2003). O presente 

estudo, tem enfoque na variedade H. capsulatum var. capsulatum a qual será citada 

apenas como H. capsulatum, a partir deste momento. 

1.1.2 MORFOLOGIA 

Coccidioides spp. e H. capsulatum são fungos dimórficos térmicos, que na 

natureza e em meios de cultura artificiais, a uma temperatura de 25˚C a 30˚C, 

apresentam-se na forma filamentosa, fase saprofítica ou infectante do ciclo biológico 

destes patógenos. Na fase parasitária, quando em contato com um hospedeiro ou quando 

cultivados, in vitro, em meios artificiais adequados, à temperaturas próximas de 37°C, 

estes agentes sofrem mudanças morfológicas, evoluindo para forma leveduriforme 

(WELSH et al., 2004; CRUZ, 2013). 
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Coccidioides spp. apresentam micélio formado por hifas finas, hialinas e 

septadas, que originam artroconídios, estruturas de reprodução assexuada, que medem 

de 2-4 μm por 3-6 µm, intercalados por células estéreis, desprovidas de material 

citoplasmático, denominadas disjuntoras (Figura 1A) Na maturação, os artroconídios 

infectantes são liberados e os restos das células disjuntoras são vistos nas extremidades 

dos artroconídios individuais, tal característica é responsável por sua fácil veiculação 

aérea (BRANDT; WARNOCK, 2007; COX; MAGEE, 2004). A forma de levedura é 

conhecida por esférula, grandes estruturas arredondadas de paredes espessadas, que 

medem 20 até 200 µm de diâmetro quando maduras. Cada esférula produz um grande 

número de pequenos endósporos em seu interior que medem de 2-4µm de diâmetro 

(Figura 1B). (SABOULLE et al., 2007).  

 

Figura 1. Aspecto micromorfológico de Coccidioides spp. (A e B) e H. capsutatum (C e D). A. Fase 

filamentosa, mostrando artroconídios e células disjuntoras; B. Fase leveduriforme, evidenciando uma 

esférula madura com numerosos endósporos. Fonte Cordeiro, 2006; C. Fase filamentosa, mostrando 

macroconídios tuberculados; B. Fase leveduriforme, evidenciando leveduras ovais e arrendondadas. 

Fonte: Caetano, 2010. 

A forma filamentotosa de H. capsulatum apresenta micélio composto por hifas 

hialinas, septadas e ramificadas, com dois tipos de conídios como estruturas de 

propagação. Os microconídios que são estruturas ovaladas, com paredes lisas, medindo 

em torno de 2 µm a 4 µm, devido a seu diminuto tamanho são facilmente dispersos no 

ar, sendo considerados os principais propágulos infectantes deste fungo (KAUFFMAN, 

2006). Os macroconídios, também denominados corpos mamilonados ou macroconídios 

tuberculados, são estruturas arredondadas, que possuem parede espessa, cobertos por 

projeções espiculadas e medem em torno de 8 µm a 15 µm (Figura 2A). (KAUFFMAN, 

2006; AIDÉ, 2009; FERREIRA; BORGES, 2009). A forma leveduriforme apresenta 

células ovais uninucleadas e pequenas, medindo cerca de 3 a 5 µm de diâmetro (Figura 

2B) (AIDÉ, 2009; FERREIRA; BORGES, 2009).  
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1.1.3 TRANSIÇÃO DIMÓRFICA IN VITRO 

A conversão em vitro de fungos dimórficos é importante para a realização de 

estudos que caracterizem a fase parasitária desses patógenos, sendo também relevante 

aos testes de sensibilidade antifúngica, onde a fase leveduriforme e a fase filamentosa 

podem apresentar diferenças significativas nos resultados obtidos (BRILHANTE et al., 

2010). Para a transição de morfológica in vitro dos fungos dimórficos térmicos como 

Coccidioides spp. e H. capsulatum a temperatura apesar de fator fundamental, não é o 

único fator determinante para a conversão micélio-levedura. Outros fatores químicos e 

físicos, tais como, a presença de certos fatores nutricionais, aminoácidos, vitaminas, 

além de condições apropriadas de oxigênio e dióxido de carbono também estão 

diretamente envolvidos nesse processo (WOODS, 2002).  

De modo geral, a conversão in vitro desses patógenos é um processo difícil e 

laborioso, sendo extremamente importante o uso de meios de cultura apropriados e 

condições ambientais adequadas. Vários estudos mostram que a fase leveduriforme de 

Coccidioides spp. não é facilmente obtida in vitro. O uso de meios sintéticos 

suplementados, com o dispersante N-Tamol (LONES; PEACOCK, 1960; PETKUS et 

al., 1985) e aminoácidos aromáticos, tais como, fenilalanina, tirosina e triptofano 

mostraram-se relevantes na conversão de fases e na maturação das esférulas e 

endósporos in vitro. A incubação a temperaturas próximas de 40 °C em atmosfera 

contendo 20% de CO2 também é fortemente recomendada (BRESLAU; KUBOTA, 

1964; SUN; HUPPERT; VUKOVICH, 1976).  

A conversão in vitro de H. capsulatum parece ser mais facilmente obtida e a fase 

leveduriforme tem sido bastante utilizada em estudos de sensibilidade a antifúngicos 

(BRILHANTE et al., 2010; CORDEIRO et al., 2011). Para tanto, diferentes meios de 

cultura têm sido descritos, a maioria deles apresenta composição complexa, sendo 

enriquecidos com diversos nutrientes tais como, os aminoácidos, cisteína, ácido 

aspártico e ácido glutâmico; e vitaminas, como a tiamina (CASTELUCCI et al., 2007; 

GUIMARÃES et al., 2006; SUARÉZ-ALVAREZ et al., 2010). A suplementação desses 

meios com sangue tem sido rotineiramente utilizada, uma vez que as substâncias 

contidas no plasma sanguíneo (vitaminas, eletrólitos, glicose, lípidos) mostram-se 

apropriadas para facilitar e aumentar a taxa de conversão de cepas de H. capsulatum 

(RIBEIRO, 2012). A incubação a uma temperatura de 35 a 37 ˚C (GUIMARÃES et al 
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2008; SUÁREZ-ALVAREZ et al., 2010) e a realização de subculturas semanais, 

também é recomendada (RIBEIRO, 2012). 

Os estudos moleculares têm demonstrado que a transição morfológica em H. 

capsulatum é governada por dois reguladores transcricionais: os genes histidina quinase 

(DRK1) e ryp1. O papel desses genes é relacionado ao controle da transição morfológica 

da fase filamentosa para a fase leveduriforme sendo relatados como essenciais ao 

processo de conversão (HOLBROOK; RAPPLEYE, 2008). Nguyen, Sil (2008) 

demonstraram que um mutante no qual o gene ryp1 foi bloqueado não mostrou 

crescimento leveduriforme mesmo quando submetido à temperatura de 37˚C, em 

condições adequadas (NGUYEN; SIL, 2008). 

1.1.4 FATORES DE VIRULÊNCIA 

Os agentes fúngicos Coccidoides spp. e H. capsulatum são considerados 

patógenos primários, pois são capazes de colonizar um hospedeiro imunocompentente, 

encontrando nicho microambiental com substratos nutricionais suficientes para 

sobreviverem e se multiplicarem, além de conseguirem evitar ou subverter os 

mecanismos de defesa imune. Ademais, estes dois patógenos possuem fatores de 

virulência que lhes permitem romper ativamente as defesas do hospedeiro que 

habitualmente bloqueiam o crescimento invasivo de outros microrganismos 

(MURRAY, 2010a).  

O dimorfismo apresentado pelas espécies Coccidoides spp e H. capsulatum é 

considerado um dos fatores de virulência mais relevantes na patogenicidade de todos os 

fungos dimórficos. O estabelecimento destes patógenos no hospedeiro depende 

diretamente da conversão da fase filamentosa para a fase parasitária leveduriforme 

(NEMECEK; WÜTHRICH; KLEIN, 2006). Essa transição de fases não resulta apenas 

em uma mudança morfológica da célula, mas também em uma alteração na composição 

da parede celular, nas moléculas antigênicas, bem como, na expressão de genes 

relacionados a mecanismos de virulência. Assim, em resposta a altas temperaturas e 

outras condições adversas que encontram no ambiente do hospedeiro, estes patógenos 

expressam vários genes específicos da fase leveduriforme (KLEIN, TEBBETS, 2007).  

Um dos principais fatores de virulência específico de Coccidioides spp. é a 

produção de um antígeno imunodominante, a glicoproteína SOWgp que é depositada na 
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parede externa das esférulas. A exposição do hospedeiro à SOWgp modula a resposta 

imune, de forma tendenciosa na via Th2. A persistência de uma resposta imune à 

infecção, cujo equilíbrio é deslocado no sentido desta via, oferece uma vantagem para o 

patógeno por gerar o comprometimento da imunidade celular no hospedeiro (HUNG; 

XUE; COLE, 2007). Em contrapartida, uma metaloproteinase (Mep1) secretada durante 

a diferenciação dos endósporos digere a superfície celular da esférula levando a uma 

depleção do antígeno imunodominante (SOWgp), visando impedir o reconhecimento de 

endósporos livres pelo sistema imune do hospedeiro durante a sua fase de 

desenvolvimento, quando estão mais vulneráveis às células fagocíticas (HUNG et al., 

2005).  

Outros fatores de virulência relatados em Coccidioides spp., incluem a indução 

da produção de níveis elevados de arginase I pelo hospedeiro e urease pelo 

microrganismo, que contribuem causando dano nos tecidos do local de infecção. A 

arginase I concorre nos macrófagos com iNOS (inducible Nitric Oxide Synthase) por 

um substrato em comum, a L-arginina, e, assim, reduz concentração de óxido nítrico, 

levando ao aumento da síntese de ornitina e uréia no hospedeiro. Os derivados de L-

ornitina promovem o crescimento e a proliferação do patógeno, pois gera um pool de 

monoaminas, que podem ser incorporadas e utilizadas pelas células parasíticas para a 

síntese de poliaminas (HUNG; XUE; COLE, 2007). Hung et al., em 2007, também 

sugerem que alta concentração de uréia nos locais da infecção, na presença de urease, 

produzida e liberada pelo patógeno, resulta na produção de amônia contribuindo para a 

alcalinização do microambiente aumentando a sobrevivência de Coccidioides sp. no 

ambiente hostil do hospedeiro (HUNG; XUE; COLE, 2007). 

É interessante relatar, que em Coccidioides spp., também foram identificadas 

moléculas fúngicas funcionalmente semelhantes as integrinas, receptores do 

complemento e de hormônios sexuais de humanos. Esse mimetismo funcional permite 

que as moléculas do hospedeiro sejam utilizadas em benefício do próprio patógeno. 

Como foi observado com os hormônios femininos progesterona e 17-β-estradiol, que 

em concentrações fisiológicas aumentam a taxa de crescimento e maturação das 

esférulas, e consequentemente, a liberação dos endósporos. Por isso, a gravidez 

especialmente durante o terceiro trimestre, apresenta um grande fator de risco a 

coccidioidomicose disseminada (MURRAY, 2010a). 
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H. capsulatum, por sua vez, possui parede celular composta de galactomananos, 

considerado o principal polissacarídeo antigênico do patógeno (HOLBROOK, 

RAPPLEYE, 2008). Na fase filamentosa o β-1,3 glucano é predominante e participa no 

recrutamento de leucócitos e na regulação de mediadores inflamatórios, tais como, os 

leucotrienos e citocinas proinflamatórias como TNF-α. (KUROKAWA et al., 1998). 

Contudo, na fase parasitária este agente fúngico, modifica a biossíntese de glucanos que 

compõem sua parede celular, levando a produção de uma camada de α-1,3 glucano. A 

presença α- 1,3 glucano é um atributo especial da fase leveduriforme de H. capsulatum 

e é relacionado à patogenicidade e virulência da cepa por evitar a detecção do mesmo 

pelas células do sistema imune, interferindo na ativação da imunidade celular e 

permitindo sua permanência dentro dos fagolisossomos (RAPPLEYE; EISSENBERG; 

GOLDMAN, 2007). A proteína YPS3p, codificada pelo gene yps-3, também é 

encontrada como constituinte da parede da levedura H. capsulatum. Acredita-se que 

esta proteína participa na disseminação do fungo aos sítios extrapulmonares 

(HOLBROOK; RAPPLEYE 2008) assim, cepas que expressam o gene yps-3 

apresentam maior capacidade de causar histoplasmose disseminada (BOHSE, WOODS, 

2007). 

Outros mecanismos inerentes a espécie H. capsulatum, está relacionado a sua 

capacidade de sobreviver e proliferar dentro do macrófago. Nesse microambiente, com 

concentrações de ferro limitadas, a aquisição de ferro é mediada pela produção de 

sideróforos associada ao gene S1D1 (HILTY et al., 2011); pela redução do ferro através 

da enzima redutase férrica, bem como, pela liberação do ferro ligado a transferrina a 

partir de um pH ácido (WOODS et al., 2002), sem, no entanto, ativar as enzimas 

hidrolíticas do fagolissosomo (WOODS et al., 2003; LÓPEZ et al., 2006). Da mesma 

forma que ocorre com o ferro, as leveduras dentro do fagolissossomo devem apresentar 

um eficiente mecanismo para ligação e transporte de Ca2+. Assim, na fase 

leveduriforme, H. capsulatum expressa o gene CBP1 liberando grandes quantidades de 

uma proteína ligadora de cálcio, CBP1 (calcium-biding protein), para o ambiente que as 

rodeia (MURRAY, 2010a). 

Ademais, em H. capsulatum, a termotolerância que permite a sobrevivência e 

replicação do patógeno em temperatura mais elevadas, está relacionada à síntese de 

proteínas de choque térmico. A produção dessas proteínas, tal como a proteína 82 

(HSP82), desempenha um papel importante tanto na adaptação a temperatura, quanto no 
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processo de conversão da fase filamentosa para a fase leveduriforme (BORKOVICH et 

al., 1989; HOLBROOK, RAPPLEYE, 2008). A proteína 60 (HSP60) é outra proteína de 

choque térmico descrita em H. capsulatum, que por sua vez atua uma molécula de 

adesão. A interação entre H. capsulatum a HSP60 e o receptor CR3 (CD11/CD18) dos 

macrófagos resulta na ingestão rápida da levedura permitindo que o microrganismo 

sobreviva e replique-se dentro das células hospedeiras (MIHU, NOSANCHUK, 2012).  

1.1.5 ANÁLISE MOLECULAR  

Atualmente, os métodos moleculares têm sido amplamente utilizados para 

estudar a biodiversidade dos fungos. A obtenção de dados através destas técnicas 

revelam resultados mais precisos relativos à identificação, taxonomia e filogenia 

(UNTEREINER et al., 2004; SHARPTON et al., 2009). Ademais, as diversas técnicas 

de biologia molecular também estão disponíveis para a detecção da variabilidade na 

sequência de DNA, dentro de uma mesma espécie. Assim, através da determinação de 

marcadores moleculares, isto é, por meio da detecção de polimorfismos de DNA entre 

indivíduos geneticamente relacionados, pode-se avaliar a genética das populações, 

realizar o mapeamento epidemiológico, realizar inferências quanto à sistemática e 

filogenética das espécies, dentre outros (HIBBETT et al., 2007). 

Com o aumento do número de casos de coccidioidomicose e de histoplasmose, 

tornou-se importante a realização de estudos que determinem o perfil molecular de 

cepas de Coccidioides spp e de H. capsulatum, visando à compreensão da distribuição 

de genótipos entre populações, para acompanhamento de surtos, variações na virulência 

e progressão das infecções. Assim, diferentes abordagens moleculares têm sido 

utilizadas, com objetivo de inferir questões relativas à epidemiologia da 

coccidioidomicose e da histoplasmose, e a caracterização da estrutura populacional das 

espécies Coccidioides spp e H. capsulatum, respectivamente (NEAFSEY et al., 2010; 

MUNIZ et al., 2010). 

O primeiro trabalho referente ao estudo de populações de Coccidioides baseado 

em polimorfismos determinou uma estrutura populacional consistente com uma espécie 

predominantemente clonal, quando tratados com enzimas de restrição, evidenciando um 

mesmo padrão, em 13 dos 15 isolados analisados (ZIMMERMANN; SNEDKER; 

PAPPAGIANIS, 1994). Posteriormente, outros trabalhos analisando diferentes loci de 
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isolados de Coccidioides spp. foram descritos. Estes, por sua vez, determinaram o 

isolamento reprodutivo entre duas populações de C. immitis, agrupadas de acordo com 

sua origem geográfica (KOUFOPANOU et al., 1997; FISHER; WHITE; TAYLOR, 

1999), as quais foram, em estudo posteriores, definidas como espécies filogenéticas 

diferentes, sendo denominadas de C. immitis e C. posadasii. (FISHER et al., 2002).  

O uso de técnicas moleculares para caracterizar o padrão genético das cepas de 

H. capsulatum teve início em 1986, utilizando marcadores de RFLP. Os isolados de H. 

capsulatum foram agrupados com base em 3 perfis distintos: classe 1 foi constituída de 

uma cepa de H. capsulatum da América do Norte; classe 2, incluiu cepas norte-

americanas e africanas, englobando maioria dos isolados; classe 3, por sua vez, foi 

composta de cepas isoladas da América Central e América do Sul. Mais recentemente, 

Kasuga et al., (2003) analisaram a relação filogenética entre 137 amostras 

representativas das 3 variedades de H. capsulatum, provenientes dos 5 continentes e 

observaram a existência 8 clados compostos por populações geográficas geneticamente 

distintas (KASUGA et al., 2003).  

No Brasil, estudos têm demonstrado o perfil molecular de cepas de H. 

capsulatum circulantes (ZANCOPÉ et al., 2005; MUNIZ et al., 2010). Segundo 

Zancopé et al., (2005), cepas de H. capsulatum de diferentes regiões brasileiras foram 

agrupadas de acordo com  a origem geográfica, através da técnica de RAPD-PCR. 

Nesse estudo citado, foram observados três clusters, que foram classificados em: cluster 

I (cepas de H. capsulatum pertencentes à região Nordeste), cluster II (cepas de H. 

capsulatum pertencentes à região Sul e Sudeste) e cluster III (cepas de H. capsulatum 

pertencentes à região Centro-Oeste). Estudos mais recentes, baseados no 

sequenciamento da região ITS1-5.8S-ITS2 mostraram que os isolados brasileiros são 

agrupados em um mesmo subclado e apesar de mostrarem similaridade genética com 

isolados de outros continentes, uma população genética distinta de cepas provenientes 

exclusivamente da cidade do Rio de Janeiro pôde ser observada (MUNIZ et al., 2010; 

BRILHANTE et al., 2012a) 

Nesse contexto, é possível perceber que diferentemente de H. capsulatum cuja 

divergência genética entre as populações têm sido bem caracterizadas no Brasil e no 

mundo. Ainda há escassez de estudos que avaliem variações genéticas entre populações 

de Coccidioides, após a divisão das espécies, especialmente relacionados a isolados de 
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C. posadasii do Brasil e da América do Sul. Até o momento, os surtos da doença não 

têm sido correlacionados a genótipos mais virulentos resultantes da propagação de um 

único isolado clonal, mas causadas por uma diversidade de genótipos, sendo associados 

principalmente a fatores ambientais (SAUBOLLE; MCKELLAR; SUSSLAND, 2007; 

JEWELL; CHESHIER; CAGE, 2008).  

Estudos recentes com base no sequenciamento da região ITS1-5.8S-ITS2, 

mostraram baixa diversidade entre os isolados brasileiros de C. posadasii, e entre estes e 

os isolados de outras regiões do mundo, cujas sequências haviam sido previamente 

depositadas no banco de dados GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/GenBank). Pelo 

reduzido número de polimorfismos apresentado na região genômica avaliada no referido 

estudo, novos marcadores moleculares necessitam ser avaliados para confirmar a baixa 

variabilidade genética apresentada pela população brasileira de C. posadasii e aprimorar 

os conhecimentos sobre a genética e evolução deste patógeno no Brasil (LIMA, 2010).  

1.1.6 FORMAÇÃO DE BIOFILME 

De modo geral, os biofilmes proporcionam um nicho de proteção contra fatores 

ambientais agressivos, tais como, alterações de pH e osmolaridade, desidratação, 

exposição a predadores, agentes químicos, metais pesados, dentre outros 

(MITTELMAN, 1998). No hospedeiro o biofilme tem demonstrado um papel crítico no 

desenvolvimento de uma infecção, sendo considerado um importante fator de virulência 

(PHILLIPS; SCHULTZ et al., 2012). A associação microbiana em biofilme confere 

maior resistência contra mediadores específicos da resposta imune (FANNING; 

MITCHELL, 2012). Além disso, uma das principais consequências do modo 

crescimento em biofilme é o aumento da resistência aos agentes antimicrobianos, 

principal razão pela qual as infecções associadas a biofilme são muitas vezes refratárias 

a terapia antimicrobiana convencional (PATEL et al., 2005).  

Atualmente, acredita-se que a maior parte das infecções microbianas no homem 

é causada por patógenos organizados em biofilmes. Por conseguinte, tem havido um 

grande interesse sobre a atuação dos biofilmes em doenças infecciosas. Biofilmes de 

fungos têm se mostrado um problema clínico crescente, associados à resistência a 

antifúngicos e com significativas taxas de mortalidade (PITANGUI et al., 2012). Muitos 

fungos clinicamente importantes produzem biofilmes, incluindo os gêneros Candida 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/GenBank
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(GANGULY; MITCHELL, 2011), Aspergillus (MÜLLER; SEIDLER; BEAUVAIS, 

2011), Cryptococcus (MARTINEZ et al., 2008), Pneumocystis (CUSHION; COLLINS; 

LINKE, 2009) e Trichosporon (DI BONAVENTURA et al., 2006).  

Quanto ao gênero Coccidioides, em 2002, foi relatado um caso recorrente de 

meningite coccidióica no qual a formação de biofilme associado a um tubo de derivação 

ventrículo peritonal (DVP) foi apontado como o responsável por uma persistência de 4 

anos da infecção, apesar do paciente após terapia inicial com anfotericina B, permanecer 

em tratamento de manuntenção com dosagens adequadas de fluconazol (DAVIS; 

COOK; COSTERTON, 2002). Neste estudo, o biofilme de Coccidioides sp. descrito foi 

estruturalmente semelhante ao biofilme de Candida sp. que também apresentam hifas e 

leveduras envolvidas por uma matriz extracelular (Figura 2A). Apesar disso, 

Coccidioides sp. quando em parasitismo apresenta-se na forma leveduriforme, com 

raras exceções. A análise do líquor e da biopsia das meninges do paciente mostraram o 

patógeno sob a forma de esférulas, indicando que a inversão da fase leveduriforme para 

fase micélio no tubo de DVP foi dirigida pelo crescimento em biofilme. Ademais, o 

isolado de Coccidioides sp. demonstrou sensibilidade in vitro ao azólico fluconazol 

concluindo que o biofilme fúngico foi a causa para o insucesso ao tratamento com 

fluconazol (DAVIS; COOK; COSTERTON, 2002). 

 

Figura 2. Aspecto morfológico do biofilme de Coccidioides spp (A) e H. capsuatum (B). A. imagem 

mostra hifas retiradas da ponta do cateter ventrículo-peritoneal, fixadas em formalina e coradas com 

calcoflúor. As setas mostram artroconídios intercalados por células disjuntoras (400x). Fonte: DAVIS, 

2002; B. Microscopia eletrônica, evidenciando o biofilme maduro após incubação in vitro durante 72 h a 

37 °C. As setas indicam células leveduriformes ligadas por uma matriz exopolimérica. Fonte: Pitangui, 

2012. 

Recentemente, foi demonstrado que a espécie H. capsulatum, também é capaz 

de formar biofilmes (Figura 2B). Este primeiro relato mostra o crescimento em biofilme 

de H. capsulatum na fase leveduriforme, in vitro e descreve uma possível associação 
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entre a capacidade deste patógeno formar biofilme e o padrão de adesão das leveduras 

em células epiteliais A549. Os pesquisadores também sugerem que a formação de 

biofilme pode estar relacionado a habilidade de H. capsulatum evitar sistema imunitário 

celular. No entanto, mais estudos são necessários para entender melhor o papel deste 

mecanismo na gravidade e patogênese da histoplasmose (PITANGUI et al., 2012).  

Nenhum relato sobre a sensibilidade a agentes antifúngicos das espécies 

Coccidioides spp. e H. capsulatum sob a forma de biofilme foi descrito ate o momento. 

Sendo de grande relevância a avaliação de um possível perfil de resistência antifúngica, 

uma vez que, outros patógenos fúngicos em biofilmes já demonstram um padrão de 

sensibilidade diferente quando comparados ao crescimento na forma planctônica 

(CHANDRA; MUKHERJEE; GHANNOUM, 2010).  

1.1.7 ASPECTOS ECOLÓGICOS 

Coccidioides spp. são fungos geofílicos que se desenvolvem em solos com 

elevada salinidade e pH alcalino, sendo habitualmente encontrados a uma profundidade 

entre 10 e 50 centímetros abaixo da superfície (LANIADO-LABORÍN, 2007a). São 

associados a regiões semi-áridas, com temperatura média acima de 30 °C, onde há áreas 

de elevadas temperaturas, secas recorrentes, e vegetação xerofítica pobre e esparsa 

(PAIXÃO et al., 2004). A sobrevivência destas espécies é substancialmente diminuída 

quanto em competição com outros microrganismos no solo (SAUBOLLE; 

MCKELLAR; SUSSLAND, 2007).  

Vários estudos confirmam a importância das tocas de tatus na ecologia de 

Coccidioides spp. (CORDEIRO et al., 2006a; TOGASHI et al., 2009). No Brasil, 

muitos casos de coccidioidomicose estão relacionados ao hábito de escavar tocas de 

tatus, com destaque para espécie Dasypus novemcinctus considerada reservatório do 

patógeno (COSTA et al., 2001; EULÁLIO et al., 2001). O tatu é uma espécie de 

mamífero de hábitos fossoriais, bastante apreciado no Nordeste como alimento, os 

caçadores, a fim de capturar o animal em suas tocas, escavam o solo, ficando suscetíveis 

à inalação da dos artroconídios, produzidos durante a fase saprofítica de Coccidioides 

spp. (PEREIRA JUNIOR; JORGE; BAGAGLI, 2003). Além disso, Nos Estados 

Unidos, há relatos de casos de coccidioidomicose associado ao contato com tocas de 

roedores (DRUTZ; CATANZARO, 1978).  
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A fase saprofítica de H. capsulatum também é geofílica, contudo tem predileção 

por solos ricos de compostos nitrogenados, pH ácido e alta umidade, características 

encontradas em solos enriquecidos com fezes de alguns animais, como aves, morcegos 

ou pássaros. Estes solos são ricos em carboidratos, nitrogênio e fosfato que favorecem a 

sobrevivência do patógeno e inibem o crescimento de organismos competidores 

(ROSSINI; GOULART, 2006; KAUFFMAN, 2009). Desta forma, lugares como 

galinheiros, cavernas, grutas, ocos de árvores, casas abandonadas, parques e praças são 

locais passíveis de colonização por este fungo (LYON et al., 2004).  

Os morcegos são suscetíveis à infecção e participam ativamente da 

epidemiologia da histoplasmose, por sua capacidade migratória, esses animais podem 

disseminar o patógeno de um local a outro, através da eliminação de formas viáveis do 

fungo nas fezes (ALLTON et al., 2010; WANKE; LAZÉRA, 2004). As aves raramente 

são acometidas provavelmente por apresentarem elevada temperatura corpórea, em 

torno de 41˚C, porém acredita-se que podem carrear o microrganismo em suas asas, 

penas e bico (JULG et al., 2008; QUIST et al., 2011).  

As características ecológicas de Coccidioides spp. e H. capsulatum são de 

relevante importância na identificação de fontes ambientais e atividades de risco 

relacionadas à aquisição da coccidioidomicose e da histoplasmose, respectivamente. 

Desta forma, atividades e profissões relacionadas a manipulação do solo de forma geral, 

parecem ser diretamente associadas com o desenvolvimento destas micoses. Atividades 

como, caçadas de tatu, trabalho agrícola e escavações arqueológicas, por exemplo, 

podem estar relacionadas com o desenvolvimento da coccidioidomicose, (VERAS et. 

al., 2003; PAIXÃO; ROCHA; SIDRIM, 2004). Além disso, fenômenos naturais como 

furacões, terremotos e fortes ventanias, também podem estar associados (RESTREPO, 

2006). Para histoplasmose, atividades como limpeza de sótãos ou celeiros, demolição de 

prédios antigos têm sido diretamente vinculados aos relatos da doença (KAUFFMAN, 

2009). Ademais, de modo geral, microepidemias de histoplasmose estão associados a 

grupos de indivíduos expostos a ambientes como grutas habitadas por morcegos, 

galinheiros, pombais ou casas desabitadas (ROSSINI, GOULART, 2006). 
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1.2 ASPECTOS GERAIS: COCCIDIOIDOMICOSE E HISTOPLASMOSE 

1.2.1 EPIDEMIOLOGIA 

As espécies de Coccidioides são endêmicas das Américas, encontradas em uma 

faixa delimitada entre 40° de latitude norte e sul. A espécie C. immitis é restrita a região 

da Califórnia, Estados Unidos, enquanto a espécie C. posadasii apresenta maior 

distribuição, com ocorrência nas demais zonas endêmicas, incluindo outras cidades dos 

Estados Unidos, México, America Central e do Sul (Figura 3) (LANIADO-LABORÍN, 

2007a). Apesar da caracterização geográfica destas duas espécies serem bem definidas, 

vários casos de coccidioidomicose causada por C. immitis fora de sua área endêmica 

vem sendo descritos (JEWELL; CHESHIER; CAGE, 2008; CASTAÑÓN-OLIVARES 

et. al., 2007).  

A maior incidência de casos de coccidioidomicose tem sido observada nos 

Estados Unidos, onde várias zonas endêmicas já foram descritas, tais como, Nevada, 

Colorado, Arizona, Sudoeste da Califórnia, Novo México, Oeste do Texas e partes de 

Utah (DIXON, 2001). Continuamente ao sudeste dos Estados Unidos há vários focos 

ligados ao nordeste do México (CASTAÑÓN-OLIVARES et al., 2004). Outros países, 

como Guatemala, Honduras, Argentina, Paraguai, Bolívia, Colômbia e Venezuela 

também são considerados áreas endêmicas (LANIADO-LABORÍN, 2007a; 

BAPTISTA-ROSAS; HINOJOSA; RIQUELME, 2007).  

No Brasil, a coccidioidomicose está associada a locais situados na zona semi-

árida da região Nordeste, considerada uma das áreas endêmicas da doença na América 

do Sul. O mapa de distribuição geográfica da coccidioidomicose no país inclui quatro 

estados: Piauí (100 casos), Ceará (19 casos), Maranhão (6 casos) e Bahia (2 casos) 

(DEUS-FILHO, 2009). No Ceará, até 2010, 19 casos da doença já foram descritos, 

envolvendo pacientes procedentes de diferentes municípios: Aiuaba, Independência, 

Boa Viagem, Solonópoles, Catunda, Santa Quitéria, Arneiroz, Ibiapina, Sobral, 

Jaguaribe e Parambu (FECHINE, 2005; TOGASHI et al., 2009; CORDEIRO et al., 

2010). 
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Figura 3. Mapa de distribuição das zonas endêmicas de coccidioidomicose e de histoplasmose. As áreas 

destacadas em Amarelo correspondem às zonas endêmicas de coccidioidomicose e a seta indica a região 

de ocorrência de C. immitis, restrita à região da Califórnia, nos Estados Unidos. As áreas destacadas em 

vermelho correspondem a zonas endêmicas da histoplasmose e as regiões em rosa, casos autóctones 

comprovados de infecção por H. capsulatum. As áreas em laranja correspondem a zona de sobreposição 

endêmica de ambas as micoses. Fonte: adaptado de Marques, 2009. 

Diferentemente de Coccidioides spp. a espécie H. capsulatum apresenta 

distribuição ubiquitária. Desta forma, a histoplasmose embora seja predominante no 

continente americano, apresenta ampla distribuição geográfica, tendo sido descrita em 

mais de 50 países (Figura 3). Apresenta várias zonas endêmicas ao longo das regiões 

centrais e sul dos Estados Unidos, sendo predominante nos vales dos rios Mississipi e 

Ohio. Na América Central, destacam-se as várias ilhas do Caribe, e países como 

México, Honduras, Guatemala, Nicarágua e Panamá. Na América do Sul, Venezuela, 

Colômbia, Peru, Argentina, Uruguai e Brasil também apresentam alta prevalência dessa 

micose. Casos esporádicos e autóctones de histoplamose também têm sido relatados na 

África, Ásia e na Europa (ROSSINI, GOULART, 2006; FERREIRA; BORGES, 2009). 

No Brasil, a histoplasmose vem sendo relatada em todas as regiões do país, onde 

casos clínicos autóctones são observados em episódios isolados, bem como, sob a forma 

de microepidemias (CHANG et al., 2007). Inquéritos epidemiológicos empregando 

testes cutâneos apontam as regiões do sul e sudeste como áreas de maior incidência da 

infecção (MORAIS et al., 2008). Várias microepidemias já foram registradas no país, 

envolvendo diferentes estados: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito 

Federal, Minas Gerais, Paraíba, Amazonas e Bahia (AIDÉ, 2009). Estudos mais 
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recentes revelaram a ocorrência de microfocos de histoplasmose nos Estados do 

Maranhão e Piauí (DEUS FILHO et al., 2009).  

O número de casos de histoplasmose vem crescendo em várias regiões do Brasil. 

No Ceará, no período compreendido entre 1995 a 2004, a histoplasmose disseminada 

foi detectada em quase 44% dos pacientes HIV positivos (164 casos), apresentando alta 

taxa de mortalidade (DAHER et al., 2007). Posteriormente, no período de 2008 a 2009 

mais 161 casos forma registrados (DAHER et al., 2006). Recentemente, de 2006 a 

2010, foi relatado um total de 208 casos, todos associados a pacientes HIV positivos, 

provenientes de um hospital público de referência em Fortaleza (BRILHANTE et al., 

2012b). 

É importante ressaltar que, a real frequência dos casos de coccidioidomicose e 

histoplasmose no Brasil, é na verdade subestimada. Pois, embora estas doenças estejam 

incluídas a lista referente a casos de agregação ou surto e óbitos por agravo inusitado, a 

notificação dos casos ao Ministério da Saúde não é obrigatória, pois estas micoses não 

constam na lista de doenças de notificação compulsória nacional (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Ademais estas doenças mimetizam com outras 

doenças pulmonares mais populares, tal como a tuberculose, sendo desta forma, 

passíveis de um diagnóstico errôneo (KAUFFMAN, 2007; CORDEIRO et al., 2010). 

1.2.2 PATOGÊNESE E IMUNOLOGIA 

A coccidioidomicose e a histoplamose são adquiridas através da inalação de 

conídios infectantes produzidos na fase filamentosa saprofítica dos fungos Coccidioides 

spp e H. capsulatum, respectivamente. No solo, os conídios desses patógenos, podem 

facilmente serem dispersos no ar e seguir por um dos seguintes caminhos: germinar e 

perpetuar o ciclo sapróbio ou serem inalados por um hospedeiro suscetível e iniciar o 

ciclo parasitário, convertendo para fase leveduriforme (Figura 5 e 6) (LANIADO-

LABORÍN, 2007b).  

Na coccidioidomicose, a resposta inicial do hospedeiro tem como alvo o 

artroconídio e se caracteriza por influxo de leucócitos polimorfonucleares, que 

respondem a substâncias quimiotáxicas geradas em resposta a ativação do sistema 

complemento. Dentro das primeiras 72 horas, os artroconídios são convertidos para 

esférulas. As esférulas sofrem um processo elaborado de espessamento da parede e 
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compartimentação do citoplasma para formar múltiplos de minúsculos endósporos em 

seu interior (Figura 4A, [4-6]). A resposta inflamatória muda para uma infiltração de 

células mononucleares, que persiste em toda infecção acarretando a formação de 

granulomas (DICAUDO, 2006).  

As esférulas quando maduras sofrem ruptura, liberando os endósporos, que por 

sua vez, sofrem crescimento isotrópico e maturam progressivamente. Assim, cada um 

dos endósporos atua como um novo agente infectante, crescendo e se diferenciando em 

uma nova esférula, que é novamente capaz de produzir de 200-300 endósporos, 

reiniciando o ciclo parasitário (Figura 4A, [7-8]) (HUNG; XUE; COLE, 2007). A 

liberação dos endósporos do interior das esférulas produz uma resposta transitória dos 

leucócitos polimorfonucleares, presumivelmente provocada por substâncias liberadas a 

partir da ruptura das esférulas (CHILLER et al., 2003). As esférulas maduras podem 

facilmente se evadir da fagocitose porque são grandes demais para serem ingeridas por 

neutrófilos, macrófagos e células dendríticas. Já os endósporos recém-liberados, 

esférulas imaturas são susceptíveis a fagocitose. Embora, os estudos in vitro das 

interações patógeno-hospedeiro sugiram que muitos sobrevivem (DRUTZ; HUPPERT, 

1983), a participação das células T é efetiva na defesa frente Coccidioides spp.. 

Na histoplasmose, os conídios inalados chegam até os alvéolos pulmonares 

estimulando uma resposta inflamatória no hospedeiro, composta de células 

mononucleares e macrófagos. Após a conversão para a fase leveduriforme, liga-se a 

receptores (CD11/CD18) presentes na superfície dos macrófagos alveolares residentes, 

são então fagocitadas e posteriormente funde-se aos lisossomos. Desta forma, as 

leveduras sobrevivem e multiplicam-se dentro dos fagolisossomos (Figura 4B, [4]) 

(NEWMAN, 1999). Entre o décimo ou décimo oitavo dia após o início da infecção 

primária, a imunidade celular, tipo T helper 1 (Th1), que irá produzir interferon gama 

(IFN-γ) e outras citocinas, é ativada. A liberação destas citocinas ativam os macrófagos 

acarretando em uma reação granulomatosa seguida de cicatrização, fibrose e 

calcificação (ROSSINI; GOULART, 2006; FERREIRA; BORGES, 2009).  

Quando não há essa barreira imunológica, o agente causador da histoplasmose 

pode ser transportado por via linfática até os linfonodos mediastinais e disseminar-se 

para outros órgãos e sistemas por via hematogênica, produzindo novos focos 

inflamatórios como fígado baço e medula óssea (Figura 4B, [4-6]). Os pacientes 
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imunodeprimidos apresentam a forma disseminada da doença, uma vez que não há uma 

reação inflamatória eficiente nem formação de granulomas compactos, que impeçam a 

disseminação do fungo. O tipo de resposta imune exibida pelos mesmos, é do tipo T 

helper 2 (Th2). Vale ressaltar que resposta imune celular, ao levar à cura da infecção 

primária, também torna os indivíduos resistentes às novas infecções (HENINGER et al., 

2006; FERREIRA, BORGES, 2009). Caso contrário, o patógeno H. capsulatum pode 

permanecer latente durante muitos anos e reativar-se em caso de imunodepressão 

(ROSSINI; GOULART, 2006; FERREIRA; BORGES, 2009; KAUFFMAN, 2009).  

 

Figura 4. (A) Ciclo biológico de Coccidioides spp., evidenciando a fase saprofítica no ambiente [1-3] e a 

fase parasitária após a sua inalação por um hospedeiro susceptível [4-8]. (B) Ciclo biológico de H. 

capsulatum, evidenciando a fase saprofítica no ambiente (1-2) e a fase parasitária após a sua inalação por 

um hospedeiro susceptível (3-6). Fonte: CDC, com adaptações (http://www.cdc.gov/). 
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Portanto, é possível afirmar que os quadros clínicos de coccidioidomicose e de 

histoplasmose dependem diretamente da resposta imune do hospedeiro, embora a 

quantidade de inóculo inalado e a virulência fúngica das cepas também sejam relevantes 

((HUNG; XUE; COLE, 2007; FERREIRA, BORGES, 2009). Ademais, é importante 

salientar que a resposta imune via Th1, na qual há produção de interleucinas (IL-2, IL-

12), TNF-α e IFN-γ mostra-se essencial para a defesa do hospedeiro frente Coccidioides 

spp e H. capsulatum, traçando um perfil de resistência a infecção por estes patógenos. 

Enquanto, a resposta imune via Th2, com liberação de IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10 pode ser 

correlacionada a um perfil de susceptibilidade ao desenvolvimento das referidas 

micoses (HATTON; WEAVER, 2003).  

1.2.3 QUADROS CLÍNICOS 

A coccidioidomicose e a histoplasmose são doenças primariamente pulmonares, 

mas que podem apresentar um espectro de manifestações clínicas, bastante amplo. A 

gravidade e evolução dessas micoses serão determinadas pela quantidade de partículas 

inaladas, estado imunológico do hospedeiro e virulência da cepa infectante (COX; 

MAGEE, 2004; AIDÉ, 2009). Desta forma, estas infecções podem ser meramente 

assintomáticas ou permanecerem como uma infecção respiratória aguda e autolimitada, 

na maioria dos hospedeiros expostos, entretanto, em indivíduos susceptíveis também 

podem progredir em uma doença crônica e levar a disseminação atingindo outros órgãos 

e sistemas (COX; MAGEE, 2004; AIDÉ, 2009).  

Nesse contexto, a coccidioidomicose manifesta-se sob três formas clínicas 

principais: forma pulmonar primária; forma pulmonar progressiva e forma disseminada 

(DEUS-FILHO, 2009). A infecção pulmonar primária é assintomática em 60% dos 

casos, onde os indivíduos infectados não apresentam sintomas ou o fazem sob forma 

indistinguível de uma infecção de trato respiratório superior (AVILES-SALAS; 

QUINTERO-CUADRA; CORNEJO-JUÁREZ, 2007). Quando apresentam 

manifestações de doença respiratória aguda, na qual intensidade dos sintomas variam 

desde um estado gripal até um quadro de uma grave infecção respiratória inespecífica. 

De modo geral, os sintomas são caracterizados por febre, tosse, dispnéia, dor torácica e 

quadros inespecíficos de gripe. Essa forma da coccidioidomicose geralmente regride 

espontaneamente para a cura em 30-60 dias, mesmo sem tratamento antifúngico 

(DEUS-FILHO, 2009).  
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Em alguns casos, sobretudo em pacientes diabéticos ou imunocomprometidos, a 

coccidioidomicose pulmonar aguda não regride, evoluindo para uma pneumonia 

crônica. Assim, a forma pulmonar progressiva é geralmente crônica e evolui a partir de 

infecções cujos sintomas não regrediram após dois meses. Estas formas podem 

apresentar-se como lesões nodulares ou cavitárias; doença pulmonar fibrocavitária; 

disseminação miliar pulmonar, com manifestações clínicas e radiológicas inespecíficas 

(DEUS-FILHO, 2009). A forma mais grave da doença é a disseminada que pode 

rapidamente atingir vários órgãos e sistemas, evoluindo de forma fatal quando não 

diagnosticada e tratada a tempo. No entanto, apenas aproximadamente 1-5% dos 

pacientes com a forma pulmonar primária evoluem com disseminação, sendo as lesões 

cutâneas a localização extrapulmonar mais comum. Lesões de disseminação também 

são usualmente observadas em ossos, articulações, sistema nervoso central, e no 

aparelho gênito-urinário (COX, MAGEE, 2004). 

A histoplasmose por sua vez, pode ser clinicamente classificada em pulmonar 

aguda, pulmonar crônica ou disseminada (SEGURO; SILVEIRA, 2008). A doença 

pulmonar aguda é observada na maioria dos pacientes, dos quais cerca de 90 a 95% dos 

casos são assintomáticos, onde não se observa nenhum sinal clínico. Os casos 

sintomáticos se apresentam como quadros análogos a uma infecção respiratória viral. 

Um quadro pulmonar agudo mais grave também pode ser observado, especialmente 

quando há aspiração maciça de partículas infectantes do fungo. A sintomatologia mais 

frequente consiste em febre, calafrios, cefaléia, mialgias, tosse, dispnéia, dor torácica e 

prostração intensa. A palidez cutânea também é um sinal marcante. Os sintomas chegam 

a desaparecer após duas a quatro semanas, por regressão espontânea, sem necessidade 

de tratamento. (ROSSINI; GOULART, 2006; FERREIRA; BORGES, 2009; AIDÉ, 

2009; KAUFFMAN, 2009). 

A histoplasmose pulmonar crônica acomete especialmente indivíduos tabagistas, 

com mais de 50 anos de idade e portadores de doença pulmonar crônica obstrutiva 

(FERREIRA; BORGES, 2009). Quanto à sintomatologia clínica, inclui febre baixa, 

perda de peso, sudorese noturna, dor torácica e tosse com expectoração hemoptóica, 

quadro bastante semelhante ao observado na tuberculose pulmonar crônica, entretanto 

com menor gravidade (MUKHERJEE et al., 2010). A histoplasmose disseminada é a 

forma clínica mais grave da doença, ocorrendo a partir de focos extrapulmonares e 

extraganglionares mediastínicos de curso progressivo A disseminação comumente 
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resulta em infiltração de linfonodos, fígado, baço, medula óssea, glândulas adrenais, 

tegumento e sistema esquelético. Os sinais clínicos são observados de acordo com os 

órgãos e sistemas envolvidos (WHEAT et al., 2007; FERREIRA; BORGES, 2009). 

Cerca de 90% dos casos de disseminação são fatais quando não recebem tratamento 

adequado (SEGURO; SILVEIRA, 2008; FERREIRA; BORGES, 2009). Pacientes 

imunocomprometidos especialmente HIV positivos são os mais afetados, muito embora 

um reduzido número de pessoas sadias ou que apresentam alguma forma de 

imunodepressão chegam a desenvolver a histoplasmose disseminada (BRILHANTE et 

al., 2012b) 

Como abordado anteriormente, vale salientar, que com frequência, a 

coccidioidomicose pulmonar progressiva e histoplasmose pulmonar crônica 

assemelham-se a tuberculose quanto à sintomatologia, bem como, quanto aos seus 

aspectos radiológicos. Desta forma, o uso de exames específicos que determinem o 

diagnóstico correto destas micoses é essencial para direcionar a terapia antifúngica 

adequada, principalmente em locais onde estas micoses e a tuberculose, são prevalentes 

(AIDÉ, 2009; CORDEIRO et al., 2010). 

1.2.4 DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico da coccidioidomicose e da histoplasmose é determinado através 

da junção de dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais, sendo este último 

indispensável para um diagnóstico definitivo. Atualmente, as testes laboratoriais 

utilizados têm por base as técnicas micológicas, histopatológicas, imunológicas, bem 

como, moleculares (BLAIR et al., 2006 ROSSINI; GOULART, 2006). Vale ressaltar, 

que os laboratoristas, por sua vez, sempre devem levar em consideração os dados 

epidemiológicos no direcionamento do correto diagnóstico de tais infecções. 

1.2.5 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

1.2.5.1 Técnicas Micológicas 

O diagnóstico micológico da coccidioidomicose e da histoplamose é iniciado 

através do exame direto, o qual é realizado através da observação ao microscópio óptico 

diretamente de espécimes clínicos, a fim de detectar estruturas parasitárias 

características dos fungos Coccidioides spp. e H. capsulatum, respectivamente. O 
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exame direto, quando positivo, pode fornecer um diagnóstico rápido e apresenta um 

risco muito menor para os laboratoristas comparado ao isolamento em cultura 

(ROSSINI; GOULART, 2006; SUTTON, 2007). Vale lembrar, que por se tratar 

espécies fúngicas que apresentam elevada virulência, todos os processamentos dos 

espécimes suspeitos devem ser executados exclusivamente dentro de cabines de 

segurança biológica (SUTTON, 2007). 

Para a realização do exame direto podem ser utilizados diversos tipos de 

espécimes clínicos. Na coccidioidomicose, as amostras mais comuns são de escarro 

fresco, lavado brônquico, aspirado de medula óssea, biópsias de lesões ósseas e de 

articulações, urina, linfonodos, e outros espécimes semelhantes (GALGIANI et al., 

2000; LACAZ et al., 2002). A amostra é considerada positiva quando esférulas intactas 

ou parcialmente intactas são observadas (Figura 5A). Na histoplasmose, as amostras 

mais frequentes são de creme leucocitário e aspirado de medula óssea, as quais podem 

ser coradas pela solução de Giemsa. Quando positivas evidenciam a presença de 

estruturas ovóides pequenas, medindo cerca de 3 a 5 µm, circundadas por um halo claro 

no interior de macrófagos e monócitos (Figura 5B) (GUIMARÃES; NOSANCHUK; 

ZANCOPÉ-OLIVEIRA, 2006; ROSSINI; GOULART, 2006).  

 

Figura 5. A. Exame direto de escarro em preparação com KOH 30%, mostrando uma esférula de C. 

posadasii repleta de endósporos. Fonte: Cordeiro, 2006; B. Esfregaço de creme leucocitário corado com 

Giemsa, mostrando leveduras intracelulares de H. capsulatum. Fonte: CEMM, 2013. 

Concomitante ao exame direto realiza-se também a semeadura dos espécimes 

clínicos. O isolamento em cultura dos agentes Coccidioides spp. e H. capsulatum, 

continua a ser padrão-ouro para um diagnóstico definitivo tanto da coccidioidomicose, 

quanto da histoplasmose. As espécies Coccidioides spp. e H. capsulatum não são 

particularmente exigentes, assim, uma variedade de meios de isolamento primário 

podem ser utilizados para obtenção destas culturas. Os meios micológicos comumente 

empregados incluem ágar BHI (Brain Heart Infusion), ágar batata dextrose e ágar 
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sabouraud dextrose com ou sem cicloeximida (GUMARÃES et al., 2006; SABOULLE, 

2007). Em espécimes clínicos oriundos de sítios não-estéreis é necessário a prevenção 

do crescimento excessivo de bactérias e de fungos sapróbios de crescimento mais 

rápido. Os antibióticos comumente adicionados aos meios de cultura para suprimir o 

crescimento bacteriano incluem cloranfenicol, gentamicina, estreptomicina e penicilina. 

A adição de cicloeximida inibe alguns fungos sapróbios, sendo útil como um meio 

seletivo, uma vez que suporta bem o crescimento de todos os fungos dimórficos 

(ESPINEL-INGROFF; PFALLER, 2007).  

As culturas de Coccidioides spp. são geralmente incubadas a 30 °C, no entanto, 

a temperatura ambiente também é adequada. As colônias se desenvolvem rapidamente, 

geralmente são observadas dentro de 3-5 dias. Raramente é necessário manter as 

culturas durante mais de três semanas, salvo em caso de pacientes que se encontravam 

em tratamento no momento da coleta da amostra (SUTTON, 2007). As colônias são 

inicialmente brancas a creme brilhante, com textura glabrosa crescendo aderidas ao 

meio. À medida que amadurecem discretos anéis concêntricos de áreas filamentosas de 

aspecto algodonoso, contendo artroconídios, tornam-se visíveis (Figura 6A). Embora as 

espécies de Coccidioides geralmente apresentem colônias de cor branca a 

esbranquiçada, outras cores têm sido observadas, variando do castanho ao amarelo, rosa 

ao lilás, marrom pálido ao cinza-escuro. Para a observação da micromorfologia, 

habitualmente utiliza-se o corante lactofenol azul algodão, com lamínulas devidamente 

seladas (ESPINEL-INGROFF; PFALLER, 2007). Os artroconídios de Coccidoides spp. 

devem ser diferenciados de alguns gêneros com artroconídios similares como 

Malbranchea sp., Chrysosporium sp., Geomyces sp. e Sporotrichum pruinosum 

(SUTTON, 2007). 

 

Figura 6. Aspecto macromorfológico da fase filamentosa de C. posadasii (A) e H. capsutatum (B), após 

15 dias de incubação a 28 °C, em ágar Batata, evidenciando colônias de cor branca de textura algodonosa.  



40 

 

Em H. capsulatum, as colônias se desenvolvem bem quando incubadas a 

temperatura ambiente, em torno de 22-28 ºC. As colônias são observadas após 1 a 3 

semanas de incubação. A macromorfologia apresentada é inicialmente velutosa, mas 

com o tempo torna-se filamentosa, algodonosa, de coloração branca com micélio aéreo 

que tende a escurecer com o tempo (Figura 6B) (GUIMARÃES et al., 2006). A 

micromorfologia apresenta hifas delicadas, septadas e ramificadas, com pequenos 

microconídios (2 a 4 µm) de paredes lisas e uma grande quantidade de macroconídios 

tuberculados, medindo de 8 a 15 µm (ROSSINI; GOULART, 2006; KAUFFMAN, 

2007). Essas estruturas podem ser confundidas com as estruturas de fungos saprófitas 

dos gêneros Chrysosporium e Sepedonium, (WANKE; LAZÉRA, 2004). 

 

 

Figura 7. Aspecto macroscópico de H. capsulatum na fase de levedura, após 15 dias de incubação a 35 °C 

em diferentes meios de cultura, evidenciando colônias de textura cremosa, de cor bege, com superfície 

lisa ou rugosa. A e B. Sabouraud e BHI suplementado com 10% de sangue de carneiro, respectivamente; 

C e D. Sabouraud e BHI com 1% de glicose, respectivamente. Fonte: Ribeiro, 2012. 

 

O diagnóstico preciso da histoplasmose pode ser obtido através demonstração do 

processo de conversão da fase filamentosa para a fase leveduriforme. Neste caso, como 

já abordado anteriormente, utilizam-se meios nutricionais enriquecidos, tais como, ágar 

BHI ou ágar Sabouraud suplementados com sangue de carneiro, com incubação a 35-37 

°C (GUIMARÃES; NOSANCHUK; ZANCOPÉ-OLIVEIRA, 2006; ROSSINI; 

GOULART, 2006). Macroscopicamente, as colônias de leveduras de H. capsulatum, 

apresentam coloração branca a marrom, textura cremosa e superfície lisa ou rugosa 

(Figura 7). Microscopicamente, observam-se células leveduriformes pequenas (1 a 4 

µm), redondas ou ovais. A transição de dimórfica é um processo laborioso, que leva 

pelo menos 2-4 semanas para que a conversão ocorra, prolongando assim o período para 

obtenção do diagnóstico (RIBEIRO, 2012). 

 



41 

 

1.2.5.2 Técnicas Histopatológicas 

O diagnóstico da coccidioidomicose e da histoplasmose também pode ser obtido 

através da identificação fúngica em exames histopatológicos, sendo este estabelecido 

pela identificação dos fungos Coccidioides spp. e H. capsulatum em sua fase 

leveduriforme (Figura 8 A e B). Para a visualização adequada das preparações 

histológicas faz-se uso de colorações próprias para fungos, tais como Gomori-Grocott e 

ácido periódico de Schiff (PAS). Outras colorações, como hematoxilina-eosina (HE) e 

Giemsa, também têm sido utilizadas (SAUBOLLE; MCKELLAR; SUSSLAND, 2007; 

AIDÉ, 2009).  

 

Figura 8. Aspecto histopatológico de Coccidioides spp em biópsias de camundongo, evidenciando 

esférulas maduras contendo um grande número de endósporos, coradas por Grocott-Gomori (A) e PAS 

(B) (Fonte: CEMM, 2011); Aspecto histopatológico de H. capsulatum em biópsias humanas, mostrando 

células leveduriformes coradas por Grocott-Gomori (C) (Fonte: Cruz, 2013) e PAS (D) (Fonte: Jeong, 

2007). 

Na coccidioidomicose, a histopatologia é realizada a partir de tecidos ou líquidos 

de biópsias de lesão tegumentar, pulmonar, osteoarticular, cerebral ou de outros 

materiais suspeitos e em necropsia. Em amostras positivas são visualizadas esférulas em 

diferentes estágios de maturação, com endósporos em seu interior (SAUBOLLE; 

MCKELLAR; SUSSLAND, 2007). O tecido inflamatório é constituído de granulomas, 

com a presença de células gigantes tipo Langhans, plasmócitos e linfócitos (COX; 

MAGEE, 2004). Na histoplasmose, as amostras mais comuns incluem biopsia de 

pulmão, medula óssea, fígado e linfonodos. O exame histopatológico positivo se da 

através da visualização de macrófagos parasitados com células leveduriformes, esféricas 

ou ovaladas, rodeadas por uma parede celular muito fina e hialina (ZANCOPÉ-
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OLIVEIRA; MUNIZ; WANKE, 2005; GUIMARÃES et al., 2006; AIDÉ, 2009). O 

tecido inflamatório revela a presença de granulomas com ou sem necrose de 

caseificação, em indivíduos imunocompetentes, enquanto em indivíduos 

imunocomprometidos, é frequente a presença de granuloma frouxo, agregados linfo-

histiocitários ou apenas infiltrado mono-nuclear difuso (AIDÉ, 2009).  

1.2.5.3 Técnicas Imunológicas  

Os testes sorológicos são ferramentas auxiliares ao diagnótico da 

coccidioidomicose e da histoplasmose, além de revelarem informações importantes 

sobre a epidemiologia destas doenças (WHEAT, 2007; AMPEL et al., 2009; 

CORDEIRO et al., 2009a). As técnicas imunológicas adotadas apresentam diferentes 

níveis de sensibilidade e especificidade (SAUBOLLE; MCKELLAR; SUSSLAND, 

2007).  

As técnicas atualmente disponíveis para medir a resposta sorológica na 

coccidioidomicose incluem ensaios imunoenzimaticos (EIAs), imunodifusão (IMDF) e 

fixação do complemento (CF). A resposta sorológica inclui a produção de anticorpos 

IgM e IgG. Os anticorpos IgM tornam-se mensuráveis logo no início da fase aguda, 

entre a 1 e 3a semana de infecção. A classe de anticorpos IgG reage no final do processo 

infeccioso, tornando-se mensurável entre 2 e 28a. Esta classe pode permanecer por 

vários meses e está relacionada ao prognóstico da infecção (SABOULLE, 2007).  

A técnica de fixação do complemento detecta anticorpos tardios do tipo IgG nas 

formas progressivas e disseminadas da coccidioidomicose, onde os títulos de anticorpos 

geralmente correlacionam-se diretamente com a gravidade do caso. A imunodifusão 

pode ser aplicada na detecção de anticorpos IgM e IgG, mas eles exigem longos 

períodos de incubação (4 dias) para diminuir a ocorrência de falsos negativos 

(SABOULLE, 2007). Os ensaios imunoenzimáticos também estão disponíveis para a 

detecção de IgM e IgG, e são aparentemente mais sensíveis do que os outros métodos, 

todavia, podem apresentar menor especificidade, especialmente se apenas o teste de 

IgM específica for reativa. Uma análise restrospectiva de EIA, IMDF e FC com soro de 

pacientes, com cultura positiva, durante a fase aguda da doença, mostrou que a 

sensibilidade global dos testes imunológicos é de apenas 82%. Portanto, a sorologia 
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negativa não descarta a coccidioidomicose, especialmente na fase inicial da infecção 

(SAUBOLLE; MCKELLAR; SUSSLAND, 2007).  

Na histoplasmose, o diagnóstico sorológico baseia-se na identificação de 

anticorpos anti-H e anti-M. A soroconversão ocorre tardiamente, sendo necessárias 2 a 6 

semanas para o ínicio da detecção de anticorpos. Esses anticorpos podem ser detectados 

utilizando a histoplasmina, extrato antigênico obtido da fase leveduriforme ou 

filamentosa de H. capsulatum. Os antígenos M e H são os constituintes padrões 

utilizados nos testes de imunodifusão dupla e fixação do complemento. A presença das 

precipitinas M e H é considerada conclusiva para o diagnóstico da histoplasmose 

(GUIMARÃES et al., 2006; KAUFFMAN, 2007). Quando corretamente executados, os 

testes sorológicos são de grande ajuda no diagnóstico da histoplasmose, com 

sensibilidade superior a 90% (AIDÉ, 2009). 

Além da imunodifusão, dentre as principais técnicas sorológicas utilizadas para 

o diagnóstico da histoplasmose podemos destacar a fixação do complemento e o 

radioimunoensaio. Contudo, esses métodos apresentam algumas limitações como, por 

exemplo, a ocorrência de reações cruzadas com outros fungos causadores de micoses 

sistêmicas como a blastomicose, coccidioidomicose, paracoccidioidomicose e 

aspergilose (KAUFFMAN, 2007; AIDÉ, 2009). Os testes cutâneos com injeções 

intradérmicas de histoplasmina são amplamente utilizados em inquéritos 

epidemiológicos, mas não para o diagnóstico da histoplasmose. O teste é positivo, com 

uma induração de 5 mm ou mais, após 48-72 h da intradermorreação com 0,1 mL do 

antígeno de Histoplasma (GUIMARÃES et al., 2006). 

Métodos de detecção de antígenos também têm sido utilizados, especialmente 

quando a detecção de anticorpos é improvável. Como em pacientes 

imunocomprometidos, cujos títulos de anticorpos podem não ser confiáveis, uma vez 

que, estes são incapazes de montar uma resposta imunológica da mesma forma que os 

pacientes imunocompetentes. Outra vantagem relevante é possibilitar a identificação de 

casos no início da infecção, antes que a soroconversão possa ser detectada. Para 

coccidioidomicose, resultados promissores na detecção de antígenos específicos de 

Coccidoides spp. em urina por meio de EIA foi demonstrado por Durkin et al., (2008), 

resultando em 71% de positividade (DURKIN et al., 2008). Para histoplasmose, a 

detecção de antígenos de H. capsulatum pode ser realizada através da técnica de 
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radioimunoensaio ou ELISA, sendo bastante utilizada em pacientes com histoplasmose 

aguda e aqueles com histoplasmose disseminada grave. (FERREIRA, BORGES, 2009).   

1.2.5.4 Técnicas Moleculares 

Como exposto anteriormente, a identificação de Coccidioides spp. e H. 

capsulatum carrega consigo um alto risco de contaminação acidental e deveriam ser 

limitados a laboratórios especializados de biossegurança nível 3. Por isso, um método 

rápido para a detecção diretamente do material clínico é de grande relevância no 

diagnóstico e tratamento adequado dos pacientes, além de diminuir os riscos de 

exposição acidental dos profissionais de laboratório. Assim, o diagnóstico sem a 

necessidade do isolamento em cultura tem sido explorado por vários pesquisadores, 

nesse contexto as técnicas de detecção de ácido nucléico têm ganhado destaque 

(BIALEK et al., 2002a; BIALEK et al., 2002b; BIALEK et al., 2004; BINNICKER et 

al., 2007).  

Dentre os testes realizados diretamente de amostras clínicas, a Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR) é o mais utilizado, muitas vezes associada à hibridização 

de ácidos nucléicos (HAYDEN et al., 2001; BIALEK, 2004, JOHNSON; SIMMONS; 

PAPPAGIANIS, 2004, GUIMARÃES; NOSANCHUK; ZANCOPÉ-OLIVEIRA, 

2006). Diferentes alvos têm sido utilizados nas reações de PCR para identificação de 

Coccidoides spp. e H. capsulatum. Dentre os mais utilizados podemos citar a região ITS 

(internal transcribed spacer) DNA ribossomal (DNAr) (JIANG et al., 2000; 

TINTELNOT et al., 2007; BINNICKER et al. em 2007; EISENBERG et al., 2013). 

Outras regiões específicas de cada fungo também têm sido exploradas com sucesso, a 

exemplo da seqüência de nucleotídeos do locus do antigen2/proline rich, antígeno 

específico de Coccidioides spp., utilizada em técnicas como nested PCR e PCR em 

tempo real (BIALEK et al., 2004). Em H. capsulatum, a região do gene que codifica a 

proteína Hc100 de 100 kDa específica e essencial para a sobrevivência do patógeno na 

célula humana, bem como, a sequência do gene que codifica para o antígeno M, uma 

glicoproteína que ativa a resposta imune humoral e celular, têm sido utilizadas como 

alvo, por meio de técnicas como Nested e Seminested PCR (BIALEK et al., 2002b; 

ELÍAS et al., 2012). 
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Atualmente, um método que vem se destacando é o de PCR em tempo real, por 

oferecer vantagens significativas na diminuição de contaminação cruzada e do tempo de 

análise. Neste método, os resultados são obtidos em cerca de 3 horas, sendo 

visualizados e quantificados por meio de um software acoplado ao termociclador, sem a 

sem a abertura dos tubos e sem necessidade de realização de um gel de agarose ou 

poliacrilamida (SIMON et al., 2010). Binnicker et al. em 2007 utilizou esta técnica na 

detecção de Coccidioides spp. a partir do isolamento em cultura ou diretamente de 

espécimes clínicos. A análise a partir de espécimes respiratórios demonstrou 100% e 

98,4% sensibilidade e especificidade, respectivamente, e as amostras de tecido fresco 

92,9% de sensibilidade e especificidade de 98,1%,quando comparado com a cultura 

(BINNICKER et al., 2007). Mais recentemente, Koepsell et al. (2012) demonstraram  a 

aplicabilidade da técnica de PCR em tempo real para identificação de H. capsulatum 

direta amostras de tecido humano fixado em formalina. Esse estudo conseguiu detectar 

até 6 pg/µL de DNA de H. capsulatum nessas amostras, demonstrando a alta 

sensibilidade da técnica (KOEPSELL et al., 2012). 

Vale salientar, que a identificação molecular de Coccidioides spp. e de H. 

capsulatum ainda funciona apenas como ferramenta complementar ao diagnóstico 

laboratorial da coccidioidomicose e da histoplasmose, respectivamente. Uma vez que, 

estas técnicas ainda são consideradas ferramentas complexas que possuem aplicação 

limitada pelo seu custo elevado. Ademais, na prática laboratorial será preciso interpretar 

se um resultado de PCR positivo indica a presença viável do microrganismo relacionado 

à doença ou a sua detecção é indício de uma antiga infecção. (BINNICKER et al., 2007; 

TINTELNOT et al., 2007).  

1.3 AGENTES ANTIFÚNGICOS E SUA CORRELAÇÃO COM H. CAPSULATUM E 

COCCIDIOIDES SPP. 

Para iniciar o tratamento da coccidioidomicose e da histoplasmose faz-se 

necessário o reconhecimento da extensão da infecção e da identificação de fatores que 

predispõem o hospedeiro à gravidade dessas doenças. Visto que, em ambos os casos, 

pacientes com infecções pulmonares localizadas e sem fatores de risco para 

complicações, muitas vezes necessitam apenas reavaliação periódica para demonstrar a 

resolução espontânea de seu processo infeccioso, sendo repouso e observação clínica as 

medidas mais eficazes. Por outro lado, os pacientes com ampla disseminação da 
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infecção ou que estão em alto risco de complicações devido à imunossupressão ou a 

outros fatores preexistentes, requerem obrigatoriamente estratégias adequadas de 

tratamento (GALGIANI et al., 2005; WHEAT et al., 2007).  

Os tratamentos existentes para os quadros agudos, crônicos ou disseminados de 

coccidioidomicose e de histoplasmose, podem ser prolongados e difíceis de tolerar, uma 

vez que a terapia geralmente varia de meses até anos de duração. Em alguns pacientes, a 

terapia é necessária ao longo de sua vida supressiva, para prevenção de recaídas 

(GALGIANI et al., 2005; WHEAT et al., 2007). Dentre as opções terapêuticas 

atualmente disponíveis, os derivados azólicos, tais como itraconazol, fluconazol, e mais 

recentemente o voriconazol, têm substituído a anfotericina B no tratamento da maioria 

das infecções, sendo utilizados especialmente em pacientes com manifestações leves ou 

moderadas. Os antifúngicos da classe dos azólicos também são comumente utilizados 

como terapia de manutenção após o tratamento inicial com anfotericina B, em pacientes 

com formas mais severas da doença (GALGIANI et al., 2005; AIDÉ, 2009). Assim, 

apesar do uso da anfotericina B continuar sendo considerado “padrão ouro” no 

tratamento dessas micoses sistêmicas, devido a sua elevada toxicidade, esta droga tem 

sido reservada apenas para casos mais graves (JOHNSON; EINSTEIN, 2007; WHEAT 

et al., 2007), como em pacientes com infecções de progressão rápida, imunossupressão 

grave, insuficiência respiratória ou mulheres durante a gestação (GALGIANI et al., 

2005). 

 

1.3.1 DROGAS ANTIFÚGICAS CLÁSSICAS E TESTE DE SENSIBILIDADE IN VITRO 

Atualmente o arsenal antifúngico disponível para o tratamento das infecções 

fúngicas oportunistas e sistêmicas, ainda é restrito a poucas classes de drogas (RAPP, 

2004; GONZÁLEZ, 2009). A seleção dos antifúngicos utilizados leva em consideração 

especialmente a sensibilidade do agente causal, toxicidade do medicamento, o tipo de 

administração do fármaco (uso endovenoso ou oral), as possíveis interações 

medicamentosas e o custo do tratamento (GALGIANI et al., 2005; WHEAT et al., 

2007). A anfotericina B (AMB), os derivados azólicos e as equinocandinas estão entres 

os principais fármacos utilizados, os quais se diferenciam quanto aos seus mecanismos 

de ação (Figura 9) (PAGANO et al., 2007; PETRIKKOS; SKIADA, 2007).  
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Figura 9: Desenho esquemático evidenciando o mecanismo de ação dos antifúngicos: anfotericina B, 

azólicos e equinocandinas. Fonte: adaptado de El Chakhtoura, 2010. 

A anfotericina B é produzida pelo actinomiceto Streptomyces nodosus e agrupa-

se aos antibióticos poliênicos. Trata-se um macrocíclico que possui um comportamento 

anfotérico devido à presença de um grupo carboxila no seu anel principal e de um grupo 

amino primário na micosamina (3-amino-3,6-didesoximanose) (FILIPPIN; SOUZA, 

2006). Atua como fungicida ligando-se ao ergosterol, esteróide presente na membrana 

celular fúngica, levando a alterações na estrutura da membrana, provavelmente pela 

formação de poros, alterando a permeabilidade desta e causando a perda de constituintes 

citoplasmáticos para o meio extracelular, ocasionando assim a morte do microrganismo. 

Adicionalmente, leva a uma lesão oxidativa que resulta em alterações metabólicas 

prejudiciais à sobrevida celular (GALLIS; DREW; PICKARD, 1990). Os danos aos 

microrganismos dependem de fatores, como a fase de crescimento da célula, a dose e a 

via de administração da droga (CATALÁN; MONTEJO, 2006).  

Os efeitos adversos observados a partir do uso da anfotericina B incluem: efeitos 

imediatos, como febre, calafrios, taquicardia, hipertensão arterial, náuseas, vômitos; e 

efeitos tardios, com destaque para sua elevada nefrotoxicidade (MARTINEZ, 2006). 

Seu efeito tóxico deve-se principalmente à semelhança entre as estruturas moleculares 

do ergosterol das células fúngicas e do colesterol presente nas células dos mamíferos. 

Assim, essa similaridade faz com que anfotericina B também possa ligar-se ao 



48 

 

colesterol, embora com menor afinidade (HUANG et al., 2002). Por isso, diferentes 

formulações da Anfotericina B já foram desenvolvidas com o intuito de melhorar sua 

tolerabilidade, porém sem diminuir sua eficácia (CATALÁN; MONTEJO, 2006). À 

exemplo, temos a AMB complexo lipídico, AMB dispersão coloidal e AMB lipossomal. 

Essas formulações apresentam menor nefrotoxicidade que a droga convencional, mas 

ainda são mais nefrotóxicas que os triazóis e as equinocandinas (CHAPMAN; 

SULLIVAN; CLEARY, 2008).  

Apesar da sua elevada toxicidade, a anfotericina B ainda é considerada a droga 

de referência no controle de infecções fúngicas sistêmicas devido a sua eficácia e seu 

largo espectro antifúngico (MARTINEZ, 2006). A anfotericina B é utilizada na terapia 

contra infecções sistêmicas causadas pelos principais fungos dimórficos, tais como, 

Coccidioides spp., H. capsulatum, Sporothrix spp.,  Paracoccidioides spp. e 

Blastomyces dermatitidis, bem como, contra infecções oportunistas causadas por 

leveduras do gênero Cryptococcus e Candida (MARTINEZ, 2006). As espécies de 

Aspergillus spp. Mucor spp. e Rhizopus spp. também mostram-se sensíveis a este 

fármaco. Vale ressaltar que algumas espécies de Candida spp., Trichosporon spp. e 

Fusarium spp. podem apresentar resistência clínica (LUMBRERAS; LIZASOAIN; 

AGUADO, 2003). Esta resistência pode ser associada a uma alteração na composição 

da membrana fúngica, na qual a síntese de ergosterol é diminuída e o mesmo é 

substituído por outros esteróis de menor afinidade com a droga (THOMPSON; 

CADENA; PATTERSON, 2009). 

Os azólicos são compostos sintéticos, fungistáticos, caracterizados por um anel 

pentagonal na estrutura molecular. Os imidazólicos são formados por três átomos de 

carbono e dois átomos de nitrogênio e são representados pelo miconazol e o 

cetoconazol. As manipulações do núcleo imidazólico geraram os triazólicos que 

apresentam dois átomos de carbono e três átomos de nitrogênio, representados pelo 

itraconazol e o fluconazol (CATALÁN; MONTEJO, 2006). E, mais recentemente 

surgiram os triazólicos de segunda geração como voriconazol e dois novos 

representantes que ainda se encontram em fase de pesquisa, o posaconazol e o 

ravuconazol (MARTINEZ, 2006). 

O mecanismo de ação dos derivados azólicos ocorre através da inibição da 

biossíntese do ergosterol, pelo bloqueio da enzima 14-α-demetilase, presente no 
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citocromo P-450 da célula fúngica, essencial para a conversão de lanosterol em 

ergosterol (CATALÁN; MONTEJO, 2006; CHAPMAN; SULLIVAN; CLEARY, 

2008). A deficiência de ergosterol provoca acúmulo de compostos metilesteróis, 

levando ao desenvolvimento de uma membrana com propriedades alteradas, não 

satisfazendo as funções fundamentais para o desenvolvimento fúngico (BERGOLD; 

GEORGIADIS, 2004).   

A especificidade dos azóis decorre da grande afinidade destes fármacos pelas 

enzimas do citocromo P-450 dos fungos. Contudo, por também interferirem nas 

enzimas hepáticas e intestinais do citocromo P-450 de humanos, estes fármacos podem 

apresentar efeitos adversos e interagir com outros medicamentos. (CHAPMAN; 

SULLIVAN; CLEARY, 2008). De modo geral, os efeitos colaterais dos azólicos, como 

hepatotoxicidade, intolerância gastrintestinal, hipersensibilidade, náuseas, vômitos e 

diarréia, são considerados benignos (MARTINEZ, 2006). Os triazóis por apresentarem 

maior grau de especificidade, vêm substituindo os imidazóis, levando assim a menor 

incidência de interações medicamentosas e a menos efeitos colaterais (MARTINEZ, 

2006). 

Desta forma, os triazólicos são atualmente os antifúngicos mais utilizados, 

exibindo atividade antifúngica contra muitos patógenos, sem apresentar os graves 

efeitos nefrotóxicos observados com a administração da AMB.  O espectro de ação dos 

triazólicos é bastante amplo e abrangem os agentes das principais infecções fúngicas 

sistêmicas atuais: Coccidioides spp., H. capsulatum, Paracoccidioides spp., B. 

dermatitidis, além do gênero Cryptococcus e da maioria das espécies de Candida, sendo 

as espécies C. krusei e C. glabrata, menos sensíveis (MARTINEZ, 2006).  

As equinocandinas compõem um grupo semi-sintético de agentes antifúngicos, 

derivados da pneumocandina B, isolada pela primeira vez em 1974, de culturas de 

Aspergillus spp. (GOBERNADO; CANTÓN, 2008). São compostos cíclicos 

macrolipopeptídicos caracterizados por um anel de seis aminoácidos ligados a uma 

cadeia lateral lipofílica. Esta cadeia está sujeita a vários padrões de hidroxilação, 

apresentando-se em diferentes formas. A caspofungina é um derivado da 

pneumocandina B originada pelo fungo Glarea lozoyensis e é caracterizada por um 

ácido graxo na cadeia lateral. A micafungina é derivada de Coleophoma empetri e 
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apresenta um complexo aromático. Enquanto a anidulafungina deriva de Aspergillus 

nidulans e tem uma cadeia alcoxitrifenilo (GOBERNADO; CANTÓN, 2008).  

Estes fármacos são inibidores não competitivos e irreversíveis da enzima (1,3)-

β-D-glucano sintase, inibindo assim a síntese do (1,3)-β-D-glucano, componente 

essencial da parede celular fúngica (CHANDRASEKAR; SOBEL, 2006). Na ausência 

deste componente ocorrem danos estruturais na parede, alterando a integridade, rigidez, 

crescimento e divisão celular, ocasionando assim a morte do microrganismo 

(CHAPMAN; SULLIVAN; CLEARY, 2008). Devido à ausência de parede celular e de 

seus componentes (quitina, α-glucanos e/ou β-glucanos) nas células dos mamíferos, as 

equinocandinas apresentam baixa toxicidade (CHANDRASEKAR; SOBEL, 2006). Não 

há relatos de efeitos adversos graves, apenas sintomas, como flebites, náuseas, vômitos, 

diarréia e cefaléia (AZANZA; MONTEJO, 2008).  

Atualmente, as equinocandinas são consideradas um importante grupo de drogas 

no tratamento da candidíase superficial e invasiva e de aspergiloses (CHAPMAN; 

SULLIVAN; CLEARY, 2008). São ativas contra várias espécies de Candida, incluindo 

C krusei, C. glabrata, C. parapsilosis e C. tropicalis, (CHAPMAN; SULLIVAN; 

CLEARY, 2008). É menos ativa contra fungos zigomicetos e dos gêneros Cryptococcus 

spp., Rhizopus spp. Fusarium spp. Também mostra pouca eficácia frente a espécie 

Trichosporon asahii (CATALÁN; MONTEJO, 2006; PERLIN, 2011).  

Apesar das equinocandinas apresentarem atividade limitada frente Coccicioides 

spp. na sua fase micelial in vitro. A caspofungina tem apresentando potencial eficácia 

em modelos animais da infecção, ademais, relatos de eficácia terapêutica especialmente 

no tratamento de casos refratários de coccididioidomicose têm sido descritos (PARK et 

al., 2006; LEVY et al., 2013). Vale ressaltar que, o uso deste agente em monoterapia 

não é recomendado, bem como, para casos de meningitite coccidióica (PARK et al., 

2006). Para H. capsulatum os resultados obtidos para caspofungina mostram grande 

variabilidade na resposta in vitro (BRILHANTE et al., 2012b). A baixa eficácia da 

caspofungina no tratamento em modelos animais de histoplasmose tem sido relatada em 

vários estudos (KHOLER et al., 2000; FINQUELIEVICH et al., 2011). Além disso, na 

prática clínica falha terapêutica também foi observada (VAN KOEVERINGE; 

BROUWER, 2010). Desta forma, o uso de equinocandinas frente H. capsulatum não é 

recomendado (WHEAT et al., 2007; KAUFFMAN, 2009). 
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Nos últimos anos, a necessidade de melhorar o arsenal de drogas antifúngicas 

tornou-se imprescindível, devido ao aumento na incidência de infecções fúngicas 

graves, o qual está associado à melhoria dos métodos de diagnóstico micológico, ao uso 

indiscriminado de drogas citotóxicas e imunosupressoras, bem como, ao aumento no 

número de pacientes imunocomprometidos. Como exposto anteriormente, ainda há um 

número reduzido de drogas utilizáveis na prática clínica para o controle das diversas 

infecções causadas por fungos (MARTINEZ, 2006). Assim, em conjunto com a 

ampliação do interesse no desenvolvimento de novos agentes antifúngicos surgiu a 

necessidade da utilização de normas e métodos laboratoriais padronizados para testes de 

sensibilidade antifúngica (COLOMBO, ALVES 2004). 

De modo geral, os testes de sensibilidade, in vitro, são utilizados para analisar a 

atividade de um agente terapêutico frente a um determinado microrganismo, permitindo 

o direcionamento no tratamento contra o referido patógeno. Diferentemente dos testes 

de sensibilidade antibacteriana, os testes de sensibilidade antifúngica não preveêm a 

resposta terapêutica com consideravel precisão (REX; PFALLER, 2002). Apesar do 

relato de Rex; Pfaller (2002) determinar uma relativa precisão para azólicos frente 

espécies de Candida, resumida na "regra 90-60", que prediz que 90% dos isolados 

sensíveis in vitro, são também responsivos ao tratamento, enquanto, 60% isolados 

resistentes in vitro, são de fato não responsivos a terapia. Tal regra, ainda mostra 

improvável utilidade para influenciar diretamente a seleção terapêutica e não pode ser 

extrapolada para outras associações microrganismo-droga (REX; PFALLER, 2002).  

Contudo, vale ressaltar que os testes de sensibilidade antifúngica são capazes de 

fornecer uma estimativa confiável da atividade relativa de dois ou mais agentes 

antifúngicos, além de possibilitar o monitoramento do desenvolvimento de resistência 

entre uma espécie fúngica normalmente sensível e predizer o potencial terapêutico de 

novos agentes récem desenvolvidos e em avaliação (MURRAY, 2010b). Ademais, a 

padronização dos testes de sensibilidade antifúngica é de grande relevância, uma vez 

que, garante a reprodutibilidade dos resultados e permite a análise interlaboratorial dos 

estudos publicados (CLSI, 2008a).  

Atualmente, os métodos propostos para avaliar a atividade antifúngica seguem 

normas padronizadas por órgãos internacionais como Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI) e European Committee on Antimicrobial Susceptibility 
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Testing (EUCAST). Esses órgãos disponibilizam normas de referência para 

determinação da sensibilidade a terapia antifúngica de fungos patogênicos. Tais normas 

tratam da metodologia para seleção e preparação dos agentes antifúngicos; da 

interpretação e implementação dos testes; bem como, da realização de testes de controle 

de qualidade. Tendo como objetivo, promover a concordância entre os laboratórios na 

determinação da sensibilidade fúngica aos agentes antifúngicos, de forma que os 

métodos padronizados sejam reproduzíveis, sensíveis e viáveis para uso em laboratórios 

clínicos de rotina (ESPINEL-INGROFF; PFALLER, 2007). 

O primeiro documento padronizado aprovado para avaliação da sensibilidade 

antifúngica foi publicado em 1997 pelo CLSI, no documento M27-A – Método de 

referência para teste de diluição em caldo para a determinação da sensibilidade de 

leveduras a terapia antifúngica (HOSPENTHAL; MURRAY; RINALDI, 2004). Desde 

então, o documento já passou por duas atualizações, sendo sua ultima versão, o M27-

A3, publicada em 2008. Este documento propõe avaliar a sensibilidade in vitro de 

leveduras do gênero Candida e Cryptococcus neoformans (CLSI, 2008a).  

Em 2002, foi publicado o documento M38-A – Método de referência para teste 

de diluição em caldo para a determinação da sensibilidade de fungos filamentosos. Em 

2008, foi publicada a segunda edição deste documento (M38-A2), destinada a fungos 

filamentosos causadores infecções fúngicas oportunistas e invasivas. Atualmente, 

engloba as espécies Aspergillus spp., Fusarium spp., Rhizopus arrhizus (R. arrhizus), 

Pseudallescheria boydii (Scedosporium apiospermum) e Sporothrix schenckii, bem 

como, causadores de micoses cutâneas incluindo, os dermatófitos (Trichophyton sp., 

Microsporum sp. e Epidermophyton sp.) (CLSI, 2008b). 

Ambos os documentos referem os principais critérios a serem adotados para a 

realização dos testes de sensibilidade, tais como: meio de cultura padrão RPMI (Roswell 

Park Memorial Institute) – 1640, tamponado com ácido o 2-[N-morfolino]-

propanossulfônico (MOPS) 0,165M a pH 7,0, a carga fúngica e o preparo do inóculo, 

tempo e temperatura de incubação, leitura visual e determinação de breakpoints. 

Ademais, também incluem as condições de ensaio para as drogas antifúngicas 

anfotericina B, os azólicos (itraconazol, cetoconazol, fluconazol, voriconazol, 

posaconazol, ravuconazol), terbinafina, griseofulvina, ciclopirox e as equinocandinas 

(anidulafungina, caspofungina e micafungina) (CLSI, 2008a; CLSI, 2008b). 
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Embora os testes de sensibilidade antifúngica, in vitro, para os gêneros 

Coccidioides e Histoplasma, permaneçam não padronizados pelos laboratórios 

especializados, os documentos M38 e M27 preconizado pelo CLSI têm sido bastante 

utilizados por diferentes pesquisadores para determinar a sensibilidade desses patógenos 

frente a diferentes drogas (NAKAI et al., 2003; CORDEIRO et al., 2009b; 

BRILHANTE et al., 2010). Para tanto, o teste aplicado inclui adaptações, especialmente 

no preparo do inóculo e tempo de incubação (CORDEIRO et al., 2009b; BRILHANTE 

et al., 2010).  

A sensibilidade pode ser avaliada através da Concentração Inibitória Mínima 

(CIM) ou Concentração Fungicida Mínima (CFM), consideradas como a menor 

concentração da droga capaz de inibir ou cessar o crescimento fúngico, 

respectivamente. Por não existir breakpoints definidos, os valores de CIM’s acima dos 

níveis de segurança, relativos à toxicidade, ou além dos níveis atingíveis no paciente 

sugeriria resistência em potencial (SUTTON, 2007). De acordo com a literatura, os 

gêneros Coccidioides e Histoplasma são habitualmente sensíveis, in vitro, a anfotericina 

B, fluconazol, itraconazol, voriconazol e capofungina (CORDEIRO et al., 2006c; 

BRILHANTE et al., 2012b). Falhas terapêuticas com o uso de fluconazol têm sido 

relatadas e, em alguns casos, parcialmente atribuídas a microrganismos resistentes, 

entretanto, deve-se ressaltar que de modo geral há falta de correlação entre atividade in 

vitro e a eficácia clínica (SUTTON et al., 2007; WHEAT et al., 2009).  

Apesar dos agentes antifúngicos disponíveis geralmente proporcionarem terapias 

antifúngicas eficazes contra os casos de coccidioidomicose e histoplasmose, infecções 

refratárias e recaídas, especialmente em pacientes com doença disseminada, já foram 

relatadas (WHEAT et al., 2006; STEVENS et al., 2007; WHEAT et al., 2009; SCHEIN 

et al., 2011). Ademais, a anfotericina B, considerada droga de escolha para o tratamento 

dos casos mais graves é potencialmente nefrotóxica (ROYCE; HANS, 2007), apenas 

50-60% dos pacientes com coccidioidomicose mostram-se responsivos ao tratamento 

com os azólicos fluconazol e itraconazol (GALGIANI et al., 2005) e apenas 56-70% 

dos pacientes com histoplasmose são responsivos a cetoconazol (WHEAT et al., 2009). 

Este cenário tem incentivado a investigação de novos agentes antifúngicos 

contra fungos dimórficos Coccidioides spp. e H. capsulatum, além disso, a recente 
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disponibilidade de novos agentes antifúngicos também tem impulsionado o interesse 

por estudos em busca por combinações terapêuticas sinérgicas (JOHNSON et al. 2004).  

1.3.2 GENERALIDADES SOBRE O SESQUITERPENO FARNESOL 

O composto orgânico farnesol é um álcool acíclico sesquiterpeno encontrado sob 

a forma de um líquido incolor, insolúvel em água, mas miscível em óleos. Este 

composto é um isoprenóide, não-esterol produzido pela desfosforilação do Farnesil 

Pirofosfato (FPP), elemento básico da maioria dos sesquiterpenóides acíclicos, atuando 

como precursor de um grande número de compostos naturais e artificiais (JOO, 

JETTEN, 2010). A substância química recebeu o nome farnesol por ser encontrada no 

extrato de flores da árvore acácia Farnese (Vachellia farnesiana), planta bastante 

utilizada em perfumaria e fonte comercial da essência floral em que foi identificado o 

composto (QAMAR et al., 2012).  

O farnesol é naturalmente encontrado em óleos essências de diversas plantas, 

tais como, capim-limão (Cymbopogon citratus) (REICHLING et al., 2009), bengo 

(Pluchea dioscoridis) (GRACE, 2002), árvore-do-incenso (Pittosporum undulatum) 

(MEDEIROS et al., 2003), milho (Zea mays) (SCHNEE et al., 2002) citronela 

(Cymbopogon nardus), rosa (Rosa damascena) (ALMASIRAD et al., 2007), balsamo 

de tolu (Toluifera balsamum) (CUSTÓDIO, VEIGA-JUNIOR, 2012), ciclâmen 

(Cyclamen persicum) (JALALI et al., 2012), camomila (Matricaria recutita) 

(PETRONILHO et al., 2011), dentre outros (JOO, JETTEN, 2010). Também é um dos 

compostos encontrados na própolis, sendo apontado como uma das substâncias 

biologicamente ativas que apresentam atividade antimicrobiana, atuando assim como 

mecanismo de defesa ao ataque de patógenos (JEON et al., 2011).  

Ademais, o farnesol e seus derivados atuam como precursores na via de 

biossíntese de esteróis isoprenóides, que por sua vez, são essenciais na regulação da 

proliferação, diferenciação e apoptose celular, bem como, na biossíntese de lipídios em 

plantas, animais e fungos (HORNBY et al., 2001; CHO et al., 2008; JOO, JETTEN, 

2010). A via do mevalonato leva à síntese de farnesil-PP, que por sua vez é ponto de 

ramificação de diversas vias, estando envolvido na prenilação de muitas proteínas, e, 

subsequentemente, biossíntese do colesterol, esteróis como o ergosterol e outros 

derivados (Figura 10) (JOO, JETTEN, 2010). 
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Figura10. Farnesil pirofosfato como um ponto de ramificação na cadeia metabólica de lipídios. Fonte: 

Teixeira, 2011. 

O farnesol ganhou maior relevância em micologia quando Hornby et al., (2001), 

relataram que o composto atua como uma molécula quorum sensing (MQS) em 

Candida albicans. As propriedades do farnesol mostraram-se apropriadas para o seu 

papel como MQS, tais como sua baixa solubilidade em água, difusão no meio 

extracelular, produção continua e proporcional ao crescimento celular, estabilidade ao 

calor, dentre outras (HORNBY et al., 2001). Os estudos mostraram que esta molécula 

sinalizadora é sintetizada por essa espécie de levedura para mediar o processo de 

comunicação controlando fatores como, densidade populacional, morfogênese celular, 

inibição da conversão da forma levedura para micélio (HORNBY et al., 2001) e 

formação de biofilme (RAMAGE et al., 2002), contudo, sem alterar a taxa de 

crescimento celular. Tal observação indica que o seu modo de ação é mais específico do 

que apenas uma inibição geral do metabolismo celular (HORNBY et al., 2001).  

Posteriormente, o farnesol foi relatado como responsável por aumentar 

significativamente a capacidade da espécie C. albicans colonizar novos ambientes, uma 

vez que, a produção do composto provoca apoptose celular de outras espécies de fungos 

(euascomycetes), bloqueando o crescimento e desenvolvimentos de competidores que 
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partilham o mesmo habitat, reduzindo, desta forma, a competição por fontes de 

nutrientes (SEMIGHINI et al. 2006). Outra consideração relevante é que o farnesol 

pode ser expresso dentro do ambiente do hospedeiro, atuando como um fator de 

virulência ao induzir apoptose em células do sistema imunológico, tais como os 

macrófagos (SEMIGHINI et al. 2006). Mais recentemente, foi demonstrado que este 

composto também apresenta papel importante na resistência ao estresse oxidativo 

(DEVEAU et al., 2010). Além de apresentar efeito citotóxico em C. albicans, em 

determinadas concentrações e condições ambientais (SHIRTLIFF et al., 2009; 

LANGFORD et al., 2010)  

Atualmente, o composto farnesol tem ganhado destaque devido a sua elevada 

atividade antimicrobiana demonstrada ante bactérias e fungos (INOUE et al., 2004; 

JABRA-RIZK et al., 2006a; JABRA-RIZK et al., 2006b; BRILHANTE et al., 2012c; 

CORDEIRO et al., 2013). Vários estudos têm confirmado a atividade antibacteriana do 

farnesol especialmente ante a patógenos humanos, como Escherichia coli (BREHM-

STECHER et al., 2003) Staphylococcus aureus (INOUE et al., 2004), Streptococcus 

mutans (KOO et al., 2005) e Burkholderia pseudomallei (BRILHANTE et al., 2012c). 

Relevante até mesmo na inibição do crescimento bacteriano sob a forma de biofilme 

(JABRA-RIZK et al., 2006a). Seu potencial antifúngico já foi demonstrado frente a 

diferentes espécies do gênero Candida (CORDEIRO et al., 2013) e Cryptococcus 

(CORDEIRO et al., 2012), bem como, contra o fungo dimórfico Paracoccidioides 

brasiliensis, no qual além de agir inibindo o crescimento, além de e retardar a formação 

do tubo germinativo, em concentrações que não afetam a viabilidade deste fungo 

(DERENGOWSKI et al., 2009). Além disso, também apresenta efeito inibitório sobre 

biofilme fúngico (RAMAGE et al., 2002; YU et al., 2012)  

É importante ressaltar, que os relatos na literatura também evidenciam que o 

farnesol é capaz de desempenhar uma importante atividade como adjuvante terapêutico 

promovendo a reversão de resistência às drogas. antimicrobianas tanto em bactérias 

(BREHM-STECHER et al., 2003; JABRA-RIZK et al., 2006a) quanto em fungos (YU 

et al., 2012; CORDEIRO et al., 2013). Foi demonstrado também que o farnesol 

apresenta baixa toxicidade in vivo, como relatado por Navarathna et al. (2007), cujo 

administração do composto mostrou efeito tóxico insignificante em modelos murinos 

(NAVARATHNA et al., 2007). 
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Diante do exposto, o farnesol devido suas propriedades, tais como, atividade 

antimicrobiana, efeito adjuvante na reversão do fenômeno de resistência a drogas, efeito 

inibitório sob a forma de biofilme, bem como, sua baixa toxicidade em modelos 

animais, apresenta uma perspectiva interessante como um possível agente antifúngico 

ante aos fungos dimórficos Coccidioides spp. e H. capsulatum causadores da 

coccidioidomicose e da histoplasmose, respectivamente. 

1.3.3 ÍNDICE DE COMBINAÇÃO INIBITÓRIA FRACIONÁRIA E SUA CORRELAÇÃO COM 

SINERGISMO E ANTAGONISMO DE DROGAS  

O uso de drogas em combinações visam os benefícios terapêuticos 

proporcionados por combinações sinérgicas. Os resultados favoráveis possíveis do 

sinergismo entre drogas incluem, o aumento na eficácia do efeito terapêutico; a 

diminuição da dosagem, com manutenção ou incremento da eficácia e a diminuição do 

fenômeno de resistência. Desta forma, acredita-se que o uso de drogas múltiplas, com 

mecanismos de ação diferentes, possam atingir alvos múltiplos e agir de forma mais 

eficaz (CHOU, 2006). 

Os estudos dos efeitos interativos para utilização das drogas antimicrobianas, em 

combinações duplas ou triplas de agentes inibitórios, começa com testes in vitro que 

mostram interações positivas na inibição do crescimento do microrganismo alvo. Há 

muitos modelos experimentais para medir tais efeitos combinados. Uma das formas 

mais aceitas na interpretação da ação de drogas combinadas, in vitro é a avaliação do 

FICI (Fractional Inhibitory Concentration Index), onde os valores de CIM obtidos com 

as drogas isoladas e os valores de CIM das drogas combinadas são utilizados como base 

para o calculo. Assim, a soma da razão da CIM isolada e da CIM combinada de cada 

droga dá origem ao FICI, seguindo a equação representada na figura 11. As CIM’s 

podem ser obtidas com base nos testes de diluição em caldo, supracitados ou em ensaios 

em “tabuleiro de damas", no qual é testada uma matriz bidimensional de concentrações 

em série dos compostos (ODDS, 2003). 

 

Figura 11: Determinação do Índice de Combinação Inibitória Fracionária 

FICI = FICA + FICB 

Onde: 

FICA = CIM droga A em combinação /CIM droga A isoladamente 

FICB = CIM droga B combinação /CIM droga B isoladamente 
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Para demonstrar que combinações de agentes podem exercer efeitos inibitórios 

que são maiores do que a soma dos seus efeitos sozinhos (sinergismo), ou menos do que 

a soma destes efeitos (antagonismo), utiliza-se parâmetros predeterminados, onde, 

valores de FICI menores ou iguais a 0,5 são indicativos de sinergismo, os maiores que 

4,0 sugerem antagonismo e os valores entre 0,5 e 4,0 são considerados indiferentes 

(ODDS, 2003). Na prática, o resultado sinérgico in vitro, ocorre quando duas ou mais 

drogas em combinação apresentam CIM significativamente menores quando 

comparadas as CIM’s encontradas para estas mesmas drogas isoladas. Antagonismo é 

detectado quando são descobertos valores de CIM maiores para as drogas em 

combinação. Por fim, os resultados indiferentes são obtidos quando os valores de CIM 

em combinação não apresentam diferenças significativas entre valores de CIM 

encontrados para as drogas isoladas (JOHNSON, 2004). 

Alguns estudos já apresentam relatos de combinações utilizando drogas 

antifúngicas que apresentam efeito sinérgico. Estudos in vitro realizados por Medrano 

(2010) mostrou a ação sinérgica entre anfotericina B e voriconazol ante C. posadasii. 

Combinações com os azólicos cetoconazol, itraconazol, fluconazol e voriconazol com 

drogas anti-tuberculose frente a cepas de C. posadasii (CORDEIRO et al., 2009b) e H. 

capsulatum (CORDEIRO et al., 2011), também mostraram sinergismo. A associação in 

vitro entre equinocandinas e outras drogas antifúngicas demonstram sinergismo para 

caspofungina com anfotericina B (BERGOLD; GEORGIADIS, 2004) e para 

caspofungina combinada com os azólicos itraconazol, voriconazol e posaconazol frente 

à Aspergillus spp. e Fusarium spp. (ESPINEL-INGROFF, 2003). 
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2. PERGUNTAS DE PARTIDA 

1. Os isolados de C. posadasii oriundos do Nordeste brasileiro apresentam perfis 

moleculares distintos por meio das técnicas de RAPD-PCR e M13-PCR 

fingerprinting? 

2. As cepas de H. capsulatum var. capsulatum oriundas do estado Ceará são capazes 

de formar biofilme? 

3. O sesquiterpeno farnesol apresenta efeito inibitório in vitro ante aos fungos C. 

posadasii e H. capsulatum var. capsulatum? 

4. O farnesol altera a sensibilidade in vitro de cepas de C. posadasii e H. capsulatum 

var. capsulatum ante a drogas antifúngicas? 

5. O farnesol atua sobre a célula fúngicas de C. posadasii causando a redução da 

produção de ergosterol? 

6. O farnesol possui efeito inibitório sobre o biofilme fúngico de H. capsulatum var. 

capsulatum? 

3. HIPÓTESES CIENTÍFICAS 

1. Os isolados de C. posadasii mostram perfis moleculares diferentes diante das 

técnicas de RAPD-PCR e M13-PCR fingerprinting, permitindo a caracterização de 

agrupamentos genéticos de acordo com os polimorfismos apresentados.  

2. Os isolados de H. capsulatum var. capsulatum provenientes do estado do Ceará, de 

origem humana ou veterinária, são capazes de formar biolfime in vitro. 

3. As espécies fúngicas C. posadasii e H. capsulatum var. capsulatum apresentam 

inibição de crescimento significativas quando expostas ao composto farnesol, in 

vitro. 

4. In vitro, o farnesol em combinação com antifúngicos apresenta efeito sinérgico, 

potencializando assim, o efeito inibitório destas drogas ante C. posadasii e H. 

capsulatum var. capsulatum. 

5. A exposição da célula fúngica ao farnesol leva a inibição da produção de ergosterol 

causando alterações na permeabilidade da membrana celular. 

6. O farnesol é capaz de inibir o crescimento de isolados de H. capsulatum var. 

capsulatum, mesmo quando as células estão associadas em biofilme. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GERAL 

Realizar a caracterização molecular de isolados de Coccidioides posadasii 

oriundos do Nordeste brasileiro, a fim de se obter marcadores genéticos, além de, 

avaliar a capacidade de formação de biofilme de isolados de Histoplasma capsulatum 

var. capsulatum do estado do Ceará, bem como, determinar o efeito in vitro do 

sesquiterpeno farnesol ante aos fungos dimórficos C. posadasii e H. capsulatum var. 

capsulatum, avaliando sua atuação sobre o crescimento fúngico, sensibilidade aos 

antifúngicos, permeabilidade celular, produção de ergosterol e sobre o crescimento em 

biofilme.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Obter o perfil molecular de isolados de C. posadasii através da técnica de RAPD-

PCR e M13-PCR fingerprinting; 

2. Determinar a Concentração Inibitória Mínima do farnesol in vitro frente a cepas de 

C. posadasii; 

3. Definir a sensibilidade in vitro do farnesol em combinação com os antifúngicos: 

anfotericina B, itraconazol, voriconazol e caspofungina ante C. posadasii. 

4. Aferir a atividade in vitro do farnesol, na presença de estresse osmótico induzido por 

NaCl, contra C. posadasii; 

5. Avaliar o efeito in vitro de farnesol na concentração de ergosterol celular em cepas 

de C. posadasii; 

6. Determinar a Concentração Inibitória Mínima do farnesol in vitro frente a cepas de 

H. capsulatum var. capsulatum na fase filamentosa e na fase leveduriforme; 

7. Avaliar a capacidade de formação de biofilme in vitro de cepas de H. capulatum var. 

capsulatum na fase leveduriforme; 

8. Definir a sensibilidade in vitro do farnesol em combinação com anfotericina B e 

itraconazol ante H. capulatum var. capsulatum; 

9. Delinear a atividade in vitro de farnesol isolado e em combinação com anfotericina 

B e itraconazol frente a isolados de H. capulatum var. capsulatum na forma de 

biofilme. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 MICRORGANISMOS 

Neste estudo, foi utilizado um total de 18 cepas de C. posadasii (15 humanas e 3 

ambientais) e 18 cepas de H. capsulatum, na fase filamentosa (14 humanas e 2 animais) 

(Apêndices A e B). Dentre as quais, para H. capsulatum, 10 cepas também foram 

avaliadas na fase leveduriforme. Todos os isolados analisados fazem parte da Micoteca 

do Centro Especializado em Micologia Médica (CEMM), Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Ceará. Encontravam-se estocados em salina fisiológica à 4 °C 

ou em ágar Batata dextrose acrescido de DMSO 10%  (dimetilsulfóxido, Sigma, USA) à 

-20 °C. Antes da estocagem, estes isolados passaram por um processo de identificação 

por meio de técnicas micológicas, imunológicas e moleculares. Para a avaliação da 

pureza e viabilidade dos isolados retirados do estoque foi realizada a análise 

micromorfológica após semeadura em ágar Batata e incubação por 7-15 dias a 

temperatura ambiente (≈ 28 °C). A obtenção de culturas de H. capsulatum na fase 

leveduriforme, foi realizada a partir de culturas na fase filamentosa submetidas a 

repiques sucessivos em ágar Sabouraud e ágar BHI suplementado com 10% sangue de 

carneiro e incubação a 35 °C. 

5.2 BIOSSEGURANÇA 

Todos os procedimentos envolvendo a manipulação laboratorial das cepas foram 

realizados em cabine de segurança biológica classe II em laboratório de biossegurança 

nível 3 (NB-3), em virtude da alta virulência das espécies fúngicas trabalhadas 

(SUTTON, 2007; HALL et al., 2008). 

5.3 CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE C. POSADASII 

5.3.1 EXTRAÇÃO DE DNA GENÔMICO 

Para o procedimento, os 18 isolados de C. posadasii foram repicados em ágar 

Batata e incubados a 35 °C por 7 dias. Em seguida, as culturas foram inativadas pelo 

calor, sob vapor fluente em autoclave, a 100 °C por 15 min. Para garantia do processo 

de inativação, uma porção da colônia foi repicada em meio BHI em caldo e incubada a 

35 °C, o restante da amostra foi estocada em freezer a -20 °C. A amostra foi 

considerada segura para prosseguir com o isolamento de DNA se após o período de sete 
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dias de incubação o controle de esterilidade não apresentasse nenhum crescimento 

(BURT et al. 1995; CASTAÑÓN-OLIVARES et al., 2007). 

O DNA genômico foi extraído utilizando o detergente catiônico brometo de 

cetiltrimetilamônio (CTAB) juntamente com o agente redutor betamercaptoetanol. O 

complexo ácido nucléico/CTAB foi separado das proteínas desnaturadas, 

polissacarídeos e debris celulares pela exposição a clorofórmio/álcool isomílico (24:1). 

A precipitação dos ácidos nucléicos foi realizada utilizando álcool isopropílico 100%, 

em seguida, o CTAB foi removido através da lavagem em etanol 70%. Por fim, o 

precipitado de DNA foi seco ao ar brevemente em temperatura ambiente e ressuspenso 

em tampão TE pH 8 (TALBOT, 2001). As amostras de DNA foram mantidas em 

freezer a -20 °C, até o momento do uso. O protocolo completo para extração de DNA 

genômico de C. posadasii encontra-se descrito no Anexo I. 

5.3.2 RAPD-PCR 

A técnica de RAPD foi realizada utilizando o primer 5' GTT TCG CTC C 3', de 

acordo com o protocolo descrito por Zancopé-Oliveira et al., (2005). As reações foram 

realizadas num volume final de 10 uL, compreendido de 50 ng de DNA, 1X de tampão 

de reação Green GoTaq (Promega, USA), 1 mM MgCl2, 2 pmol de primer, 0.5mM de 

dNTP’s e 1U/μL de Taq polimerase Hot Start (Promega, USA). Controles negativos 

sem DNA foram simultaneamente submetidos a amplificação. O ciclo de amplificação 

realizado foi de 95 °C durante 5 minutos para desnaturação inicial, seguido de 45 ciclos 

de desnaturação a 95 °C por 1 minuto, seguida de anelamento a 36 °C por 1 minuto e 

extensão a 72 °C por 2 minutos. Foi realizada uma extensão final a 72 °C durante 10 

minutos. Os produtos amplificados foram analisados por electroforese em gel de 

agarose 2% corado com brometo de etídio. 

5.3.3 M13-PCR FINGERPRINTING  

A técnica M13 fingerprinting foi utilizada de acordo com a metodologia descrita 

por Muniz et al. (2010). Desta forma, a sequência específica do fago M13 tipo selvagem 

(5' GAG GGT GCG GGT TCT 3') foi utilizada como primer. As reações de 

amplificação foram realizadas com 10 uL de MIX-PCR contendo 50 ng de DNA, 1X de 

tampão de reação Green GoTaq (Promega, USA), 1 mM de MgCl2, 2 pmol de primer, 

0,5 mM de dNTP’s e 1U/μL de Taq polimerase Hot Start (Promega, USA). As 
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amplificações foram realizadas utilizando 35 ciclos de desnaturação a 94 °C por 20 

segundos, seguidos de anelamento a 50 °C por 1 minuto e extensão a 72 °C por 20 

segundos. Por fim, uma extensão final a 72 °C durante 6 minutos. Os produtos 

amplificados foram analisados por eletroforese em gel de agarose 2% corado com 

brometo de etídio. 

5.4. FARNESOL E AGENTES ANTIFÚNGICOS 

As soluções de farnesol utilizadas foram preparadas no momento do uso a partir 

de uma solução comercial (farnesol 95%, mixture of isomers - Sigma-Aldrich, USA), 

utilizando DMSO 30% como solvente. No teste com combinações de farnesol e os 

antifúngicos: anfotericina B (AMB) (Sigma Chemical Corporation, USA), itraconazol 

(ITR) (Janssen Pharmaceutica, Bélgica), voriconazol (VRZ) (Pfizer Pharmaceuticals, 

USA) e caspofungina (CAS) (Merck Sharp & Dohme, Brasil). As soluções-estoque dos 

antifúngicos foram diluídas em DMSO a 100%, exceto para caspofungina em que foi 

utilizada água destilada estéril. Para o uso nos testes subsequentes, todas as 

concentrações utilizadas foram preparadas em RPMI 1640 com L-glutamina, sem 

bicarbonato de sódio (Sigma, USA), tamponado a pH 7.0 com MOPS (ácido 3-[N-

morfolino]-propanosulfônico) 0,165 M (Sigma, USA). 

O intervalo de concentração de farnesol avaliado nos testes de sensibilidade foi 

determinado experimentalmente em “testes pilotos”. Para o teste utilizando 

combinações de farnesol com os antifúngicos a concentração inicial dos antifúngicos no 

primeiro tubo da série foi baseada na CIM encontrada previamente para cada droga 

isolada.  

5.5 EFEITO INIBITÓRIO IN VITRO DE FARNESOL ANTE C. POSADASII 

5.5.1 TESTE DE SENSIBILIDADE 

A sensibilidade das cepas de C. posadasii ao farnesol e a suas combinações com 

as drogas antifúngicas, foi determinada através do método de macrodiluição em caldo, 

conforme protocolo M38-A2 padronizado pelo CLSI (CLSI, 2008b), seguindo as 

adaptações utilizadas por Cordeiro et al., 2006b. O intervalo concentração de farnesol 

(FOH) testado foi de 0,0009 a 0,2464 μM. As combinações de drogas foram testadas 

nos intervalos de concentração a seguir, variando em μM de 0,00003 a 0,0616 para 
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FOH e em μg/mL para AMB de 0,0039 a 0,125, para ITR de 0,0156 a 0,5, para VRZ de 

0,00278 a 0,25 e para CAS de 2 a 32.  

5.5.1.1 Inóculo Fúngico  

Nos testes a seguir o inóculo foi realizado a partir de culturas de C. posadasii 

semeadas em ágar Batata e incubadas por 7-10 dias a 35 °C. No preparo do inóculo foi 

adicionado a cada cultura 1 mL de solução salina fisiológica (0,9%) estéril e em 

seguida, a superfície do micélio foi raspada com auxílio de um garfo microbiológico, a 

fim de trazer em suspensão artroconídios e fragmentos de hifas. Cada suspensão fúngica 

foi transferida para outro tubo estéril e ajustada com solução salina fisiológica a escala 

0,5 de McFarland. A leitura dessas suspensões fúngicas em espectrofotômetro, a um 

comprimento de onda de 530 nm, corresponde a transmitância de 95%. Em seguida, as 

suspensões fúngicas foram submetidas a agitação em vórtex por 5 segundos e deixadas 

decantar espontaneamente por cerca de 5 minutos, até que os pedaços maiores de 

micélio se depositassem no fundo do tubo. Subsequentemente, cada suspensão foi 

diluída na proporção de 1:10 em meio RPMI 1640 para obtenção de um inóculo final de 

1 a 5 x 103 UFC mL-1 (CORDEIRO et al., 2006b). 

5.5.1.2 Ensaio de Macrodiluição 

O meio RPMI 1640 tamponado com MOPS 165 mM a pH 7,0, foi utilizado 

como meio para realização do ensaio. Para tanto, foram distribuídos 100 µL de RPMI 

em tubos, que em seguida foram organizados em séries de 5. A cada primeiro tubo da 

série 100 µL da droga ou combinação de drogas foi adicionado e diluído seriadamente 

ate o quinto tubo, desprezando os 100 µL finais. A cada tubo da série foi adicionado 

900 µL do inóculo previamente descrito. Todos os procedimentos foram realizados em 

duplicata. Como controle de crescimento de cada cepa, foram utilizados tubos 

inoculados em RPMI sem a adição de droga. As leituras foram realizadas visualmente 

após incubação a 35 °C, por um período de 48 horas, sem agitação. Para controle de 

qualidade do teste foi utilizada uma cepa de Candida parapsilosis (ATCC 22019) 

(CORDEIRO et al., 2009b). 
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5.5.1.3 Determinação de CIM e FICI 

A CIM das drogas foi definida como a menor concentração de farnesol e dos 

antifúngicos isolados ou em combinação capaz de inibir em 80 % o crescimento fúngico 

em relação ao tubo controle livre de droga. Exceto para anfotericina B isolada onde a 

CIM considerada foi de 100% de inibição (CORDEIRO et al., 2009a). A avaliação da 

interação entre as drogas em combinação foi realizada através do cálculo do Índice de 

Concentração Inibitória Fracionária (FICI), obtido através da soma das frações 

resultantes entre a CIM de cada droga em combinação e a CIM da mesma droga isolada, 

onde valores menores ou iguais a 0,5 são indicativos de sinergismo, maiores que 4,0 de 

antagonismo e entre 0,5 e 4,0 indiferentes. (ODDS, 2003). Ademais, as diferenças entre 

as CIM’s das drogas isoladas e em combinação, foram avaliadas por meio do teste t de 

Student, no qual os valores de p inferiores a 0,05 foram considerados estatisticamente 

significativos. 

5.5.4 FARNESOL E A CONCENTRAÇÃO DE ERGOSTEROL  

O ergosterol celular foi obtido de acordo com a metodologia de Arthington-

Skaggs (1999), com adaptações. A extração de ergosterol foi realizada após a exposição 

de 10 cepas de C. posadasii a concentrações sub-inibitórias de farnesol pela técnica de 

macrodiluição, seguindo a metodologia supracitada. Para tanto, utilizou-se 

concentrações ≤ a CIM, previamente obtida, para iniciar a série de diluições. Sete 

concentrações foram testadas, no intervalo de 0,00006-0,0156 µM para farnesol e 

0,00195-0,125 µg/mL para itraconazol que foi utilizado como droga controle. O 

conteúdo de cada tubo de macrodiluição foi transferido para microtubos e centrifugado 

a 10.000 x g por 5 min. O sobrenadante foi descartado e o pellet obtido, referente a cada 

concentração de droga testada, foi exposto a 0,5 mL de KOH/EtOH (20%/60%). Em 

seguida, as amostras foram colocadas em Banho Maria a 95 °C durante 1h. Após esse 

período 0,5 mL de hexano foi adicionado as amostras de modo a isolar os esteróis 

presentes. As soluções foram centrifugadas a 10.000 x g durante dois minutos. Em 

seguida, toda a camada superior de hexano foi transferida para outro microtubo e ao 

qual foi adicionado mais 0,5 mL de hexano. As amostras foram agitadas em vórtex por 

alguns segundos. A leitura da absorbância (λ = 295,10 nm) foi realizada em 

espectrofotômetro e comparada com uma curva padrão predeterminada. Para controle 
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positivo foi realizada a extração de C. posadasii semeado em meio RPMI sem adição da 

droga. 

5.5.5 FARNESOL NA PRESENÇA DE ESTRESSE OSMÓTICO 

A capacidade do farnesol em alterar a permeabilidade da membrana fúngica 

também foi avaliada em ensaio de macrodiluição. Contudo, para induzir o estresse 

osmótico seguiu-se uma metodologia adaptada de Coleman et al., (2010), onde o meio 

RPMI 1640 tamponado a  pH 7,0 foi acrescido de NaCl. Para determinar a concentração 

de NaCl adequada para o estudo, o meio RPMI+Sal foi diluído seriadamente no 

intervalo de 0,0021 a 5M. Em seguida, o inóculo em RPMI padrão foi adicionado e os 

tubos foram incubados a 35 °C por 48h. Desta forma, foi possível observar, que 

concentrações de NaCl ≤ 0,175M não interferem no crescimento de C. posadasii, que 

apresentou crescimento comparável ao tubo controle de RPMI padrão. Com base nessa 

informação concentrações sub-CIM de farnesol foram testadas ante 10 cepas de C. 

posadasii.  

Para que a concentração de NaCl não variasse seriadamente junto com a droga, 

primeiramente, apenas 50 µL de RPMI padrão foi adicionado aos tubos e em seguida 50 

µL da droga foi diluída seriadamente, sendo descartado os 50 µL finais. Em seguida, 50 

µL de RMPI+Sal foram adicionados a todos os tubos da série, chegando a concentração 

final de 0,175M após a adição do inóculo em RPMI padrão. Um controle de 

crescimento livre de droga em RPMI padrão e em RPMI+Sal foi realizado para cada 

cepa. Todas as cepas foram testadas em duplicata. A leitura foi realizada visualmente 

após 48h de incubação a 35 °C. A CIM foi definida como a menor concentração de 

FOH capaz de inibir o crescimento fúngico em 80% em comparação ao controle livre de 

droga. 

5.6 EFEITO INIBITÓRIO IN VITRO DE FARNESOL ANTE H. CAPSULATUM 

5.6.1 TESTE DE SENSIBILIDADE 

A sensibilidade das cepas de H. capsulatum foi avaliada por meio do método de 

microdiluição em caldo, conforme descrito no protocolo M27-A3 padronizado pelo 

CLSI (CLSI, 2008b), seguindo as adaptações utilizadas por Brilhante et al., 2010. O 

efeito do inibitório do farnesol isolado foi testado ante a fase filamentosa e 
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leveduriforme e em combinações com os antifúngicos anfotericina B e itraconazol, O 

intervalo de concentração testado para o farnesol isolado variou 0,0009 a 0,5 µM em 

ambas as fases. Para as combinações o intervalo testado foi de 0,00003 a 0,0156 µM 

para farnesol, de < 0,000001 a 0,0625 µg/mL para itraconazol e de 0,0009 a 0,5 µg/mL 

para anfotericina B.  

5.6.1.1 Inóculo Fúngico  

Para o procedimento, 18 cepas de H. capsulatum na fase filamentosa foram 

cultivadas em ágar BHI e incubadas por 7 dias a 28 °C. Na fase leveduriforme, foram 

utilizadas 10 cepas semeadas em ágar BHI suplementado com sangue de carneiro 

(10%), com incubação de 7 dias a 35 °C. Para ambas as fases uma suspensão fúngica da 

colônia de cada cepa foi preparada em salina fisiológica (0,9%) estéril. Estas suspensões 

foram ajustadas na escala 0,5 de McFarland, que por espectrofotometria a 530 nm 

corresponde a uma transmitância de 90-95%, e em seguida, homogeneizadas em vórtex 

por 5 segundos. As culturas na fase filamentosa foram deixadas decantar 

espontaneamente por cerca de 5 minutos, até que os pedaços maiores de micélio se 

depositassem no fundo do tubo. Por fim, cada suspensão foi diluída na proporção de 

1:10 em meio RPMI 1640, tamponado com MOPS 0,156M a pH 7,0, para obtenção de 

um inóculo de aproximadamente 0,5 x 103 e 2,5 × 104 UFCmL-1 (BRILHANTE et al., 

2010). 

5.6.1.2 Ensaio de Microdiluição  

O meio RPMI 1640 tamponado com MOPS 165 mM a pH 7,0, foi utilizado 

como meio para realização do ensaio. O teste foi realizado em placas de microtitulação 

de 96 poços com fundo em U. A cada poço da placa foram distribuídos 100 µL de 

RPMI. Em seguida, foi determinado que cada linha da placa fosse correspondente a uma 

série de 10 poços. Assim, a cada primeiro poço da série foi adicionado 100 µL da droga 

isolada ou combinação e subsequentemente diluído seriadamente ate o décimo poço, 

desprezando os 100 µL finais. Por fim, a cada poço da série foi adicionado 100 µL do 

inóculo previamente descrito. Para cada cepa testada, os controles positivos de 

crescimento foram realizados por meio da adição do inóculo em poços com RPMI livre 

de droga. Todos os procedimentos foram realizados em duplicata. Como controle de 

qualidade do teste uma cepa de Candida parapsilosis (ATCC 22019), também foi 
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incluída. Os resultados foram obtidos visualmente após incubação a 35 °C, no intervalo 

de 7 dias para fase filamentosa e de 4 dias para fase leveduriforme (BRILHANTE et al., 

2010).  

5.6.1.3 Determinação de CIM e FICI 

A CIM da anfotericina B isolada foi considerada a menor concentração da droga 

em que não foi detectado crescimento fúngico visível. Para itraconazol e farnesol, bem 

como, para todas as combinações de drogas a CIM foi definida como a menor 

concentração capaz de inibir em 80 % do crescimento fúngico em relação ao tubo 

controle livre de droga. A interação entre as combinações de drogas foi avaliada através 

do calculo do FICI, como descrito anteriormente (BRILHANTE et al., 2010).  

5.6.2 FORMAÇÃO DE BIOFILME DE H. CAPSULATUM 

O ensaio foi baseado no protocolo descrito por Pitangui et al. (2012) com 

ligeiras modificações. Inicialmente, a 50 µL de uma suspensão fúngica em salina 

fisiológica de concentração de 2,4 a 5,5 x 106 células / mL foi adicionada aos poços de 

uma placa de fundo chato de 96 poços (TPP ®, Trasadingen, Suiça). As placas foram 

incubadas num agitador orbital a 80 rpm, durante 24 h, a 35 °C para pré-adesão celular. 

Após esse período, o sobrenadante foi removido de cada poço, em seguida, 200 µL de 

meio BHI em caldo foi adicionado a cada poço e as placas foram incubadas por mais 7 

dias, sob agitação de 120 rpm a 35 °C, para adesão e maturação do biofilme. 

5.6.2.1 TESTE DE SENSIBILIDADE IN VITRO EM BIOFILME 

Subsequente aos 7 dias de maturação do biofilme de H. capsulatum var. 

capsulatum, o sobrenadante foi removido e os poços foram lavados com 200 µL de 

solução salina fisiológica. Em seguida, foram adicionados aos poços da placa 200 µL de 

diferentes concentrações dos compostos farnesol, itraconazol e anfotericina B, isolados 

e em combinação. As diferentes concentrações testadas para estas drogas variaram de 

1,5 a 100 vezes a maior que a CIM obtida para estas droga contra H. capsulatum var. 

capsulatum no teste com células planctônicas. Os controles positivos foram realizados 

adicionando apenas de meio BHI em caldo a poços do biofilme maduro. Os resultados 

foram obtidos após 4 dias, seguindo os mesmo parâmetros de incubação citados 

anteriormente. 
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A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 590 nm através da coloração com 

cristal violeta. Para tanto, os poços foram lavados com PBS acrescido de Tween 0,05%, 

seguida da exposição a metanol 100% para fixação. Após a retirada e secagem do 

fixador, uma solução de cristal violeta 0,3% foi adicionada aos poços e mantida por 20 

min. Após sucessivas lavagens em água destilada, uma solução de ácido acético 33% foi 

adicionada aos poços previamente corados. Subsequentemente, o conteúdo de cada 

placa foi transferidos para uma placa “espelho”, a qual foi imediatamente submetida a 

leitura colorimétrica. Todos os testes foram realizados em duplicata e em todos os 

ensaios poços contendo apenas BHI em caldo foram incluídos como controles 

negativos.  
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6. RESULTADOS 

6.1 CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE C. POSADASII 

Os resultados obtidos pelas técnicas de RAPD e M13 fingerprinting mostraram 

que as cepas de C. posadasii avaliadas apresentam perfis eletroforéticos similares, 

indicando baixo polimorfismo entre os isolados. Especialmente, na amplificação com 

primer M13, onde padrão de bandas foi idêntico para todas as cepas. Um padrão de 

RAPD e M13 fingerprinting representativos são mostrados na figura 12 A e B. 

 

Figura 12. Gel de agarose 2% mostrando o padrão de RAPD (A) e M13 fingerprinting (B) obtido de 8 

isolados de C. posadasii (M: marcador de peso molecular 100pb; Colunas 1. CEMM 05-2-064; 2. CEMM 

05-2-065; 3. CEMM 05-2-066; 4. CEMM 05-2-067; 5. CEMM 05-2-069; 6. CEMM 01-6-085; 7. CEMM 

01-6-101 e 8. CEMM 01-6-103).  

 

6.2 EFEITO INIBITÓRIO IN VITRO DE FARNESOL ANTE C. POSADASII 

6.2.1 TESTE DE SENSIBILIDADE 

Todas as cepas de C. posadasii analisadas foram inibidas por baixas 

concentrações farnesol, apresentando CIM’s que variaram de 0,0078-0,0616 µM , com 

média geométrica de 0,285 µM. Para as drogas antifúngicas para utilização clínica, os 

intervalos de MIC encontrados em mg/L foram  de 0,0625-0,125 para anfotericina B, de 

0,125-0,5 para o itraconazol, de 0,125-0,25 para voriconazol e de 16-32 para 

caspofungina. Além disso, todas as combinações de drogas testadas foram capazes de 

inibir o crescimento de C. posadasii em concentrações mais baixas, quando comparadas 
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com as mesmas drogas isoladas. Uma redução significativa da CIM foi encontrada para 

todos os fármacos testados (caspofungina P <0,0001, itraconazol P = 0,0016, 

anfotericina B P <0,0001 e voriconazol P = 0,0002). Um efeito sinérgico 

estatisticamente significativo foi encontrado para as combinações de farnesol com 

anfotericina B (P = 0,0124) e com caspofungina (P = 0,0003), conforme mostrado na 

Tabela 1 (Apêndice C). Os valores de CIM obtidos para os antifúngicos contra C. 

parapsilosis ATCC 22019 foram de 0,5 mg/L para o itraconazol e caspofungina, e de 

1,0 e 0,03 mg/L para a anfotericina B e voriconazol, respectivamente. 

Tabela 1. Valores de CIM e FICI para farnesol e os antifúngicos itraconazol, 

voriconazol, caspofungina e anfotericina B, isolados e em combinação frente a cepas de 

C. posadasii. 

Intervalo CIM 

Drogas isoladas 

Intervalo CIM 

Drogas em combinação 
Intervalo 

FICI 

 
Sinergismo 

N° de cepas 

(%) FOH μM Antifúngico mg/L FOH μM Antifúngico mg/L  

0,0078 - 0,0616 

ITR 0,125 - 0,5 0,00048 - 0,0154 ITR 0,0078 - 0,0312 0,125 - 1  12 (66,6%) 

VRZ 0,25 - 0,125 0,00192 - 0,0038 VRZ 0,0156 - 0,125 0,125 - 2  15 (83,3%) 

CAS 32 - 16 0,00048 - 0,0154 CAS 1 – 8 0,125 - 1  17 (94,4%) 

AMB 0,0625 - 0,125 0,00192 - 0,0154 AMB 0,0078 - 0,0312 0,25 - 1  17 (94,4%) 

FOH: farnesol; AMB: anfotericina B; ITR: itraconazol; VRZ: voriconazol; CAS: caspofungina. 

 

6.2.2 QUANTIFICAÇÃO DE ERGOSTEROL  

Os resultados obtidos mostraram que a exposição das cepas de C. posadasii a 

doses sub-inibitórias de farnesol alterou a quantidade de ergosterol extraído de cada 

amostra. Foi observado que, as concentrações mais elevadas de farnesol testadas 

resultaram proporcionalmente em menores quantidades de ergosterol extraído da célula 

fúngica. Resultados similares foram observados com o antifúngico itraconazol, que 

conhecidamente age inibindo a biossíntese de ergosterol (Apêndice D). A Figura 13 

mostra a média geométrica (n=10) da quantidade de ergosterol extraída referente a cada 

concentração de farnesol (r2=0,9422) e itraconazol (r2=0,8377) testadas, com 10 

isolados de C. posadasii.  
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Figura 13. Quantificação do ergosterol em cepas de C. posadasii após a exposição a diferentes 

concentrações de farnesol. Legenda: Farnesol μM (1 - 0,0156; 2 - 0,0078; 3 - 0,0039; 4 - 0,0019; 5 - 

0,00048; 6 - 0,00024; 7 -0,00012); Itraconazol μg/mL (1 - 0,0125; 2 - 0,0625; 3 - 0,0312; 4 - 0,0156; 5 - 

0,0078; 6 - 0,0039; 7 - 0,00195). 

6.2.3 ESTRESSE OSMÓTICO  

 Os valores de CIM’s obtidos utilizando o meio RPMI acrescido de NaCl, foram 

significativamente menores quando comparados aos valores de CIM encontrados em 

meio RPMI padrão, como disposto a seguir na Figura 14 (Apêndice E). Os resultados de 

CIM obtidos com itraconazol foi de 0,00012 e 0,25 mg/L para RPMI + NaCl e RPMI-

Padrão, respectivamente. 

 

Figura 14. Os valores da Concentração Inibitória Mínima obtidos para farnesol frente a cepas de C. 

posadasii na presença e ausência do estresse osmótico. 
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6.3 EFEITO INIBITÓRIO IN VITRO DE FARNESOL ANTE H. CAPSULATUM 

6.3.1 TESTE DE SENSIBILIDADE 

Todas as cepas de H. capsulatum testadas foram inibidas pelo sesquiterpeno 

farnesol, os valores de CIM’s encontrados variaram 0,0078-0,0156 µM para fase 

filamentosa e de 0,0078-0,0312 µM para fase leveduriforme. Os resultados de CIM 

apresentaram média geométrica de 0,0128 e 0,0165 µM para fase filamentosa e 

leveduriforme, respectivamente. As combinações de farnesol com anfotericina B e 

itraconazol foram capazes de inibir o crescimento de H. capsulatum na fase filamentosa 

em concentrações mais baixas quando comparadas as mesmas drogas isoladas, como 

exposto na Tabela 2 (Apêndice F). Uma redução significativa da CIM foi mostrada em 

ambas as associações (anfotericina B P = 0,002 e itraconazol P = 0,0001). A cepa 

controle de C. parapsilosis ATCC 22019 apresentou CIM de 0,5 µg/mL para 

itraconazol e 0,03 µg/mL para anfotericina B. 

Tabela 2. Valores de CIM e FICI para farnesol e os antifúngicos itraconazol e 

anfotericina B, isolados e em combinação frente a cepas de H. capsulatum. 

Intervalo CIM 

Drogas isoladas 

IntervaloCIM 

Drogas em combinação 
Intervalo 

FICI 

 
Sinergismo 

N° de cepas 

(%) 
FOH μM Antifúngico mg/L FOH μM Antifúngico mg/L  

0,0078-0,0312 
(leveduriforme) 

        

0.0078-0,0156 
(filamentoso) 

ITR 0,00195-0,0625 0,00024-0,0039 ITR 0,00006-0,0078 0,02 –1  15 (83,3%) 

AMB 0,0156-0,5 0,00048-0,0078 AMB 0,00195-0,125 0,125 - 1  8 (44,4%) 

FOH: farnesol; AMB: anfotericina B; ITR: itraconazol. 

6.3.2 BIOFILME 

Todos os isolados testados foram capazes de formar biofilme. Os resultados do 

teste de sensibilidade em biofilme foram avaliados comparando a absorbância 

apresentada nos poços com diferentes concentrações das drogas avaliadas e a 

absorbância dos poços controles livres de droga. De acordo com esta observação todas 

as cepas de H. capsulatum em biofilme foram inibidas quando expostas as drogas 

farnesol, itraconazol e anfotericina B isoladamente, bem como, na combinação de 

farnesol com itraconazol e farnesol com anfotericina B, exposto na Figura 15 (Apêndice 

G). As drogas isoladas não apresentaram diferenças significativas quanto ao potencial 
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de inibição do biofilme. Contudo, as drogas em combinação mostraram efeito inibitório 

significativamente maior quando comparadas as mesmas drogas isoladas (P < 0,0001). 

 

Figura 15. Inibição do crescimento em biofilme, baseada na média geométrica da absorbância de cepas de 

H. capsulatum ante as drogas isoladas farnesol (FOH), anfotericina B (AMB) e itraconazol (ITR) e as 

combinações de farnesol com anfotericina B (FOH + AMB) e itraconazol (FOH + ITR) 
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7. DISCUSSÃO 

Diferentes abordagens moleculares têm sido utilizadas com objetivo de resolver 

questões relativas à epidemiologia da coccidioidomicose e inferir sobre a estrutura 

populacional de Coccidioides spp. (NEAFSEY et al., 2010). Os primeiros estudos 

moleculares das populações de Coccidioides, baseados em polimorfismos determinaram 

uma estrutura populacional dividida em dois grandes grupos geográficos 

(KOUFOPANOU et al., 1997; FISHER; WHITE; TAYLOR, 1999; FISHER et al., 

2002), os quais foram posteriormente determinados como espécies filogenéticas 

diferentes, C. immitis e C. posadasii (FISHER et al., 2002). Os estudos de diversidade 

genética dentro das populações de cada espécie, após a divisão das mesmas, ainda são 

escassos, principalmente em isolados da América do Sul. O presente estudo avaliou a 

variabilidade genética de cepas C. posadasii oriundas do Brasil, incluindo isolados de 

origem clinica e ambiental, contribuindo para caracterização da espécie no país.  

No presente estudo os resultados obtidos com as técnicas de RAPD e M13 

fingerprinting demonstraram baixo polimorfismo entre os isolados analisados e não 

foram detectadas diferenças características entre isolados de origem clínica e ambiental. 

Assim, a similaridade genética encontrada entre isolados analisados ante estas técnicas 

sugerem que os isolados brasileiros de C. posadasii provêm de uma população 

predominantemente clonal. Esses resultados corroboram diretamente com os dados 

relatados por Lima (2010), que demonstrou por meio da análise das regiões ITS1 e ITS2 

um reduzido número de SNP’s (Single Nucleotide Polymorphism) entre as cepas de C. 

posadasii oriundas do Brasil, bem como, quando comparadas com sequências gênicas 

de cepas de C. posadasii depositadas no GenBanK provenientes de outros locais do 

mundo (LIMA, 2010).  

Provavelmente, essa homogeneidade encontrada nos isolados brasileiros de C. 

posadasii está relacionada à origem e à demografia da população de C. posadasii sul-

americana. Estudos anteriores demonstraram por meio de uma análise multilocus que a 

espécie C. posadasii apresenta a uma taxa de polimorfismo elevado entre suas 

populações e as populações de C. immitis. Contudo, baixa diversidade genética entre os 

isolados C. posadasii, especialmente da América do Sul, foi observada. Além disso, 

também foi evidenciado que os genótipos de cepas sul-americanas são idênticos às de 

vários isolados de C. posadasii provenientes do Texas e do México (FISHER et a., 
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2001) e apesar de conterem alelos representativos de todas as populações da América do 

Norte, apresentam frequências alélicas mais estreitamente relacionadas às populações de 

C. posadasii centradas no Texas. Indicando assim, que as cepas sul-americanas são 

descendentes recentes de uma única população originária deste Estado norte-americano 

(FISHER et al. 2002).  

Estima-se que a introdução da espécie na América do Sul ocorreu nos últimos 9-

140.000 anos, sendo recente o suficiente para que a taxa de mutação gênica natural 

ainda não fosse capaz de restaurar a variabilidade genética para os níveis equivalentes 

aos de sua população de origem (FISHER et al., 2001). Desta forma, a homogeneidade 

de genótipos demonstrada entre os isolados brasileiros de C. posadasii avaliados no 

presente estudo, confirma a baixa diversidade de genética entre os isolados sul-

americanos e corrobora com o modelo de colonização sugerido para este patógeno na 

América do Sul, o qual parece ter ocorrido através de um rápido processo de migração, 

em consonância com o rápido crescimento populacional do patógeno na região.  

Por fim, esta análise contribuiu de forma efetiva para melhor compreensão e 

caracterização genética da população de C. posadasii no Brasil. É importante ressaltar, 

que análises adicionais devem ser realizadas, a fim de obter mais dados para apoiar a 

constatação da baixa diversidade genética entre os isolados brasileiros de C. posadasii, 

e que estes são resultantes de uma população clonal. 

O aumento no número de caso de micoses oportunistas e sistêmicas, associado 

ao reduzido número de drogas antifúngicas disponíveis, tem motivado a realização de 

estudos que visam ampliar o arsenal terapêutico antifúngico (BERGOLD; 

GEORDIADIS, 2004; MARTINEZ, 2006). Na busca por novos compostos com 

atividade antifúngica, que possam substituir ou subsidiar a terapia convencional, o 

sesquiterpeno farnesol tem se destacado por seu efeito inibitório sobre o crescimento de 

microrganismos (INOUE et al., 2004; JABRA-RIZK et al., 2006a; JABRA-RIZK et al., 

2006b; SEMIGHINI; MURRAY; HARRIS, 2008; DERENGOWSKI et al., 2009). 

Atualmente, vários estudos têm confirmado o potencial antifúngico do farnesol frente a 

diferentes patógenos fúngicos (JABRA-RIZK et al., 2006b; DERENGOWSKI et al., 

2009; BRILHANTE et al., 2012c; CORDEIRO et al., 2012; CORDEIRO et al., 2013). 

Nesse contexto, a atividade antifúngica do farnesol foi investigada pela primeira vez 
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contra os patógenos primários C. posadasii e H. capsulatum, agentes causadores da 

coccidioidomicose e da histoplasmose, respectivamente.  

Quanto ao efeito do farnesol ante a espécie C. posadasii, os valores de CIM 

obtidos revelam um elevado potencial na inibição do crescimento, in vitro, de todas as 

cepas testadas, não apresentando valores diferenciais entre as cepas de origem clínica e 

ambiental. Ante H. capsulatum, foi demonstrado que o sesquiterpeno farnesol apresenta 

atividade antifúngica in vitro, tanto para fase filamentosa quanto para fase 

leveduriforme. Todos os isolados de H. capsulatum testados foram inibidos pelo 

composto não houve diferenças significativas entre os valores de CIM obtidos para 

ambas as fases. Os resutados obtidos variaram de 0,0078 a 0,0616 µM para C. posadasii 

e de 0,0078 a 0,00312 µM para H. capsulatum. Os valores de CIM observados para 

ambas as espécies avaliadas foram similares aos valores de CIM relatados para outros 

fungos dimórficos, como as espécies pertencentes ao complexo Sporothrix schenckii, 

cujo S. brasiliensis e S. globosa apresentam CIM que variam de 0,0078 a 0,25 μM e de 

0,0312 e 0,25 μM respectivamente. As espécies S. mexicana e S. schenckii mostram 

valores de CIM um pouco mais altos, variando de 0,0156 a 0,5 μM e de 0,0312 a 1,0 

μM, respectivamente (BARBOSA, 2013).  

Em contrapartida, os resultados obtidos no presente estudo frente as espécies C. 

posadasii e H. capsulatum são bastante baixos quando comparados aos valores 

anteriormente descritos para outros patógenos fúngicos como as espécies Cryptococcus 

neoformans e Cryptococcus gattii as quais mostraram valores de CIM que variam de 

0,29 a 75 μM (CORDEIRO et al., 2012a). Bem como, ante diferentes espécies do 

gênero Candida, cujo intervalo de CIM relatado varia 9,37 a 150 µM (CORDEIRO et 

al., 2013). Esta observação indica que o composto farnesol aparentemente possui 

elevada atividade inibitória frente a fungos dimórficos. 

Derengowski et al., (2009) demostraram a atividade do farnesol, in vitro, frente 

ao também fungo dimórfico Paracoccidioides brasiliensis, evidenciando a inibição da 

transição dimórfica ocasionada pelo composto. Os autores relataram que a presença de 

farnesol resulta na diminuição da transição da fase filamentosa para a fase 

leveduriforme, assim como, na conversão de levedura para micélio. Através desse 

estudo, a CIM para P. brasiliensis foi estimada em 25 μM. E, apesar do valor 

apresentado ser mais alto do que o evidenciado para os outros fungos dimórficos 
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supracitados, vale salientar, que a metodologia utilizada para inferir este resultado não 

foi baseada na determinação da CIM em testes de sensibilidade em diluição em caldo 

como os demais estudos abordados (DERENGOWSKI et al., 2009). 

No presente estudo, a avaliação das combinações de farnesol e os antifúngicos 

ante C. posadasii, mostrou que farnesol diminuiu significativamente os MICs para 

itraconazol e voriconazol apresentando sinergismo em 66,6% e 83,3% do isolados 

analisados, respectivamente, além disso, interagiu sinergicamente com anfotericina B e 

caspofungina em 94,4% do isolados, em ambas as drogas. Também foi possível 

evidenciar que combinações de farnesol com antifúngicos itraconazol e anforericina B 

mostrou redução nos valores de CIM quando comparadas as essas drogas testadas 

isoladamente ante H. capsulatum. Efeito sinérgico foi evidenciado em 83,3% dos 

isolados testados para combinação de farnesol e itraconazol e em 44,4% para 

combinação de farnesol e anfotericina B. Estes resultados corroboram os relatórios 

previamente descritos na literatura que apontam o farnesol como potencial adjuvante 

terapêutico, promovendo a reversão da resistência a antimicrobianos ante bactérias e 

fungos (BREHM-STECHER et al., 2003; JABRA-RIZK et al., 2006; BRILHANTE et 

al., 2012c; CORDEIRO et al., 2013). 

A associação do farnesol com antibacterianos, mostra efeito sinérgico na 

combinação com gentamicina frente cepas de Staphylococcus aureus resistentes 

(JABRA-RIZK et al., 2006a), além disso, também foi relatado como  responsável por 

aumentar a sensibilidade de S. aureus a ciprofloxacina, clindamicina, eritromicina, 

gentamicina, as tetraciclinas e a vancomicina, bem como, de Escherichia coli  a 

polimixina B (BREHM-STECHER et al., 2003). Mais recentemente, Brilhante et al. 

(2012) mostraram a capacidade do farnesol em aumentar a sensibilidade de isolados de 

Burkholderia pseudomallei a betalactâmicos (BRILHANTE et al., 2012c). A interação 

do farnesol com um antifúngico foi anteriormente descrita por Jabra-Riszk et al. (2006) 

ante Candida dubliniensis e C. albicans, onde a exposição a concentrações progressivas 

de farnesol reduziram proporcionalmente os valores de CIM obtidos com fluconazol da 

faixa de resistência (64 μg/mL) para sensíveis (<8 ng/ml), demonstrando uma 

sinergismo entre os dois agente (JABRA-RISZK et al., 2006b). Recentemente, Cordeiro 

et al. (2013), relataram que o composto farnesol quando combinado com drogas 

antifúngicas, foi capaz de inverter a resistência in vitro de cepas de C. albicans, C. 

parapsilosis e C. tropicalis interagindo sinergicamente com anfotericina B, fluconazol, 
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intraconazol e caspofungina em 94,4 a 100% das cepas de Candida spp. resistentes 

analisadas (CORDEIRO et al., 2013).  

Diante de sua atividade antimicrobiana, vários estudos procuram elucidar os 

possíveis mecanismos de ação do farnesol. Segundo Kuroda et al.(2007), o farnesol 

aumenta a sensibilidade de cepas MSRA a β-lactâmicos inibindo a biossíntese da parede 

celular por meio da redução do carreador lipídico C55 livre, causando 

consequentemente o retardo no transporte de percussores de peptideoglicono, tais como, 

monômeros de mureína, através da membrana celular bacteriana (KURODA; 

NAGASAKI; OHTA, 2007). Brilhante et al. (2012) observaram aumento na 

sensibilidade aos betalactâmicos em cepas de B. pseudomallei produtoras de β-

lactamases quando associadoas ao farnesol reforçando assim a hipótese indicada 

(BRILHANTE et al., 2012c). Outros estudos mostram que o farnesol inibe a formação 

de fibras de fibrina em S. aureus, inibindo a enzima coagulase, um dos factores de 

virulência mais característicos da espécie (AKIYAMA et al., 2002; KATSUYAMA et 

al., 2005a; KATSUYAMA et al., 2005b). Também foi obsevado que o farnesol 

apresenta amplo efeito inibitório na atividade de lipases em S. aureus, provavelmente 

por inibir competitivamente o domínio catalítico da enzima (KURODA et al. 2007). 

A ação do farnesol frente a células fúngicas, parece ser complexa e pode 

envolver vários mecanismos. Alguns autores considerando que o composto compartilha 

com o ergosterol vários precursores em sua via biossintética, têm sugerido que o 

farnesol age inibindo a síntese do ergosterol, causando alteração na membrana celular 

(JABRA-RIZK et al., 2006b). Segundo Jabra-Rizk et al. (2006) a integridade da 

membrana de C. dubliniensis e C. albicans, após exposição ao farnesol foi alterada 

tornando a célula fúngica permeável aos compostos exógenos, tais como, brometo de 

etídio (JABRA-RIZK et al., 2006b). Posteriormente, Rossignol et al. (2007) relataram 

que a exposição de C. parapsilosis ao farnesol tem um grande efeito sobre os genes 

envolvidos no metabolismo dos lípidos interferindo na expressão dos genes ERG1, 

ERG25 e ERG9 necessários à biossíntese do ergosterol. Ademais, em C. parapsilosis há 

envidente polarização de esteróis em células em gemulação, contudo, a exposição ao 

farnesol interrompe essa polarização na maioria das células, confirmando a capacidade 

do farnesol em alterar da estruturação lipídica da membrana celular fúngica 

(ROSSIGNOL et al., 2007).  
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Por sua vez, no presente estudo, os resultados obtidos corroboram com o exposto 

acima, uma vez que, foi demonstrado que a concentração de ergosterol celular diminuiu 

quando as cepas de C. posadasii foram expostas ao farnesol, mesmo em doses sub-

inibitórias, evidenciando também que quanto maior a concentração de farnesol a qual as 

células fúngicas foram expostas, menor a quantidade de ergosterol extraído. Tal efeito 

também foi observado quando houve exposição das células ao azólico itraconazol, que 

sabidamente inibe a síntese de ergosterol. Sugerindo assim, que os dois agentes atuam 

de forma similar. Ademais, quando as cepas foram submetidas ao meio com elevada 

salinidade as CIM obtidas diminuíram consideravelmente, apoiando o indicativo de que 

o mecanismo de ação deste composto está associado a degeneração da membrana 

fúngica, uma vez que sob estresse osmótico as células de C. posadasii apresentaram 

maior fragilidade celular.  

Vale salientar ainda, que Derengowski et al. (2009) demonstraram que a parede 

celular de P. brasiliensis continuou íntegra após a exposição das células a crescentes 

concentrações de farnesol, indicando que a ação deste composto não está associado a 

degeneração da parede celular fúngica (DERENGOWSKI et al., 2009). Outro 

importante mecanismo do farnesol ante fungos é a indução de apoptose (SEMIGHINI et 

al. 2006). Em células de C. albicans foi demonstrado que a apoptose celular é 

desencadeada através do farnesol por meio da indução da produção de caspases, pelo 

acumulo de espécies reativas de oxigênio (ROS) e comprometer a integridade das 

mitocôndrias (SHIRTLIFF et al., 2009). Quanto ao impacto do farnesol ante a fatores de 

virulência fúngica, Cordeiro et al. (2012) demonstraram que o farnesol apresenta baixa 

influência quanto a produção in vitro de protaeases e fosfolipases por C. neoformans e 

C. gattii, embora uma tendência de diminuição na atividade fosfolipásica tenha sido 

observada (CORDEIRO et al., 2012). Posteriormente, Cordeiro et al. (2013) observaram 

que a pré-exposição ao farnesol não alterou a atividade proteásica, mas foi responsável 

pelo incremento na atividade fosfolipásica em diferentes espécies do genêro Candida 

(CORDEIRO et al., 2013).  

Outro aspecto importante abordado no presente trabalho foi baseado no recente 

demonstração da capacidade da espécie H. capsulatum de crescer sob a forma de 

biofilme. Embora, uma possível associação entre a capacidade do patógeno em formar 

biofilme e o padrão de adesão das leveduras de H. capsulatum em células epiteliais 

A549 tenha sido relatada, sugerindo também que esse mecanismo pode estar 
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relacionado com sua habilidade de evitar sistema imunitário celular, mais estudos são 

necessários para entender melhor o papel desse mecanismo na gravidade e patogênese 

da histoplasmose (PITANGUI et al., 2012). Até o presente momento, nenhum relato 

sobre a sensibilidade a agentes antifúngicos de H. capsulatum sob a forma de biofilme 

havia sido descrito. Assim, na ausência de estudos comparativos, exploramos a 

capacidade de H. capsulatum para formar biofilmes in vitro em microplacas de 

poliestireno, para estudar a sensibilidade dos antifúngicos itraconazol e anfotericina B, 

assim como, para avaliar o efeito inibitório do farnesol isolado e em combinações com 

estes antifúngicos.  

Neste estudo foi observado que as drogas testadas isoladas e em combinação 

apresentaram efeito inibitório ante ao biofilme de H. capsulatum. A capacidade de 

inibição do biofilme, na concentração de 100x CIM, apresentada para as drogas isoladas 

foi de 41,99 % para farnesol, 41,32% para itraconazol e 50,14% para anfotericina B. 

Quanto as combinações, farnesol com itraconazol e farnesol com anfotericina B, 

apresentaram reduções no crescimento de 76,32% e 78,15%, respectivamente, na 

concentração de 100x CIM. Vale ressaltar ainda, que nas duas combinações a 

concentração de 6,25x CIM já foi capaz de inibir de 53,75% do crescimento em 

biofilme, mostrando atividade antifúngica potencializada pela associação de drogas. 

Portanto, nossos resultados mostram que as drogas testadas apresentam menor atividade 

ante H. capsulatum em biofilme, uma vez que, apresenta padrão de sensibilidade 

diferente quando comparado a forma planctônica.  

Alguns pesquisadores já relataram a potencial atividade do farnesol frente a 

patógenos sob a forma de biofilme. Em cepas de S. aureus o farnesol foi capaz inibir 

consideravelmente a formação de biofilme, além disso, a associação de gentamicina 

com farnesol mostrou eficácia pronunciada, indicando sinergismo para esta combinaçao 

de drogas frente ao biofilme maduro (JABRA-RISZK et al., 2006a). O efeito supressor 

significativo do farnesol também foi relatdo na formação de biofilme fúngico de C. 

dubliniensis e C. albicans (JABRA-RISZK et al., 2006b). Alguns possíveis mecanismos 

já foram considerados, Koo et al. (2003) relataram que a exposição a tt-farnesol 

diminuiu a concentração de polissarídeos extracelulares, produzidos pelo biofilme de 

Streptococcus mutans (KOO et al., 2003). A ação do farnesol também já foi associando 

a degeneração da membrana celular de células em biofilme, tanto em bactérias quanto 

em fungos (JABRA-RISZK et al., 2006a; JABRA-RISZK et al., 2006b).  
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Por fim, quanto à toxicidade, vale salientar que, os valores de CIM obtido para o 

farnesol ante aos patógenos C. posadasii e H. capsulatum demonstrado no presente 

trabalho foram significativamente abaixo do potencial de toxicidade apresentando pelo 

composto em testes in vivo, previamente descritos. Navarathna et al. (2007), 

demonstraram que a administração, via oral ou intraperitoneal, de 4,4 mg de farnesol 

teve efeito tóxico insignificante sobre ratos, não apresentando sinais clínicos ou 

mortalidade dos animais avaliados, independente da via de administração 

(NAVARATHNA et al., 2007). O MSDS (Material Safety Data Sheet) do farnesol 

mostra que em administração oral a DL50 (Dose Letal 50%) é de 6 e 7,4 mg/kg para 

ratos e camundongos, respectivamente. Segundo Binet et al. (1972), por via 

intraperitoneal a DL50 é de 2,95 g/kg para camundongos (BINET et al., 1972). Ademais, 

Doppalapudi et al. (2007) avaliaram o potencial do farnesol de causar toxicidade 

génetica e demonstraram que este composto apresenta risco genotóxico mínimo para 

ensaios clínicos em pacientes (DOPPALAPUDI et al., 2007). Atividade alergênica 

significativa pode ser apresentada em teses epicutâneos com Farnesol 5%, mas não 

constitui um risco a saúde do indivíduo (SCHNUCH et al., 2004; FROSCH et al., 

2005).  

Portanto, podemos concluir que o farnesol apresentou resultados promissores na 

busca por novos agentes com atividade antifúngica frente C. posadasii e H. capsulatum 

Considerando, a baixa toxicidade já anteriormente demonstrada do composto 

(NAVARATHNA et al., 2007), aliado a seu elevado potencial antifúngico evidenciado 

frente a cepas de C. posadasii e H. capsulatum in vitro, bem como, sua ação adjuvante 

para aumentar a sensibilidade destes patégnos a drogas antifúngicas, o farnesol 

apresenta uma perspectiva interessante como um possível agente antifúngico ou 

adjuvante para o tratamento da coccidioidomicose e da histoplamose. Assim, este 

trabalho traz perspectivas para a realização de estudos in vivo que possam elucidar a 

ação do farnesol em células hospedeiras. Além disso, este estudo contribuiu para 

caracterização do perfil de sensibilidade do biofilme de H. capsulatum in vitro. Não está 

claro se a redução da atividade das drogas testadas é devido à produção de material 

extracelular ou causado por alterações genéticas e bioquímicas nas células fúngicas de 

H. capsulatum, esta é uma área para estudos futuros.  
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8. CONCLUSÕES 

1. A análise molecular de cepas C. posadasii do Brasil, mostrou perfis eletroforéticos 

semelhantes diante das técnicas de RAPD-PCR e M13-PCR fingerprinting, 

indicando um baixo índice de polimorfismo entre os isolados. 

2. O sesquiterpeno farnesol demonstrou elevado efeito inibitório in vitro ante aos 

fungos C. posadasii e H. capsulatum var. capsulatum, apresentando valores de CIM 

inferiores aos envidenciados frente a outros patógenos fúngicos. 

3. O efeito inibitório in vitro dos agentes antifúngicos foi potencializado pela 

associação com o farnesol ante C. posadasii e H. capsulatum var. capsulatum.  

4. A exposição de C. posadasii ao farnesol in vitro reduziu a produção de ergoterol 

celular e alterou a permeabilidade da membrana citoplasmática deixando as células 

mais susceptíveis ao estresse osmótico. 

5. Os isolados de H. capsulatum var. capsulatum de origem clínica e veterinária, 

oriundos do Ceará, foram capazes de formar biofilme in vitro. 

6. Os agentes farnesol, anfotericina B e itraconazol in vitro apresentaram menor 

atividade ante ao biofilme de H. capsulatum var. capsulatum quando comparada ao 

potencial de inibição do patógeno em sua forma planctônica. 

7. O farnesol em combinação com anfotericina B e com itraconazol pontencializou o 

efeito inibitório destes agentes ante ao biofilme de H. capsulatum var. capsulatum in 

vitro. 
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APÊNDICE A – Relação dos isolados de C. posadasii incluídos no estudo. 

 Código Origem Data Local Testes realizados 

01-6-085 Lavado brônquico 2003 Ceará TS, EO 

01-6-087 Lavado brônquico 2002 Ceará TS 

01-6-088 Lavado brônquico 2003 Ceará TS 

01-6-089 Lavado brônquico 2001 Ceará TS, EO 

01-6-090 Solo (toca de tatu) 2004 Ceará TS 

01-6-091 Solo (toca de tatu) 2004 Ceará TS, EE, EO 

01-6-092 Solo (toca de tatu) 2004 Ceará TS, EE, EO 

01-6-101 Lavado brônquico 2004 Ceará TS, EE, EO 

01-6-102 Lavado brônquico 2004 Ceará TS, EE, EO 

01-6-103 Escarro 1995 Ceará TS, EE, EO 

05-2-063 Fluido pericárdico 2005 Ceará TS, EO 

05-2-064 Lavado brônquico 2006 Ceará TS, EE, EO 

05-2-065 Lavado brônquico 2006 Ceará TS, EO 

05-2-066 Lavado brônquico 2006 Ceará TS, EE, EO 

05-2-067 Lavado brônquico 2007 Ceará TS, EE, EO 

05-2-068 Lavado brônquico 2007 Ceará TS, EE 

05-2-069 Lavado brônquico 2006 Piauí TS, EO 

05-2-070 Escarro 2007 Ceará TS, EE 

TS: Teste de Sensibilidade; EE: Extração de Ergosterol; EO: Estresse Osmótico 

  



104 

 

APÊNDICE B – Relação dos isolados de H. capsulatum var. capsulatum incluídos no 

estudo. 

Código Origem Data Local Testes realizados 

03-2-090 Creme leucocitário 2007 Ceará F 

03-3-034 Creme leucocitário 2007 Ceará F, B 

03-3-055 Biópsia (mucosa nasal) - gato 2008 Ceará F, L, B 

03-4-036 Biópsia (duodeno) 2007 São Paulo L 

03-6-012 Creme Leucocitário 2010 Ceará L 

03-6-020 Aspirado medular 2008 Espírito Santo L 

03-6-024 Biópsia (palato) 2007 São Paulo L 

03-6-059 Biópsia (mucosa nasal) - gato 2008 Ceará F, B 

05-1-069 Creme leucocitário 2009 Ceará L 

05-1-070 Creme leucocitário 2009 Ceará F 

05-1-073 Creme leucocitário 2009 Ceará F 

05-1-075 Creme leucocitário 2009 Ceará F, L 

05-1-079 Creme leucocitário 2009 Ceará L 

05-1-097 Creme leucocitário 2009 Ceará F 

05-1-099 Creme leucocitário 2009 Ceará F 

05-2-020 Creme leucocitário 2009 Ceará F 

05-2-021 Creme leucocitário 2009 Ceará F 

05-2-034 Aspirado medular 2009 Ceará L 

05-2-035 Creme leucocitário 2009 Ceará F 

05-2-037 Creme leucocitário 2009 Ceará F 

05-2-038 Creme leucocitário 2009 Ceará F 

05-2-042 Creme leucocitário 2009 Ceará F 

05-2-053 Sangue 2009 Ceará F, B 

05-4-015 Biopsia 2007 São Paulo F, L, B 

05-5-011 Sangue 2011 Ceará B 

Teste de Sensibilidade sob a forma: F = Filamentosa; L= Leveduriforme; B = Biofilme.  
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APÊNDICE C – Valores de CIM e FICI para as drogas farnesol, itraconazol, 

voriconazol, caspofungina e anfotericina B, isoladass e em combinação frente a cepas 

de C. posadasii. 

 

FARNESOL (FOH ) + ITRACONAZOL (ITR) 

CEPAS 
CIM - Isolados CIM - Combinação 

FICI 
FOH (μM) ITR (μg/mL) FOH (μM) ITR (μg/mL) 

01-6-085 0,0308 0,125 0,001925 0,007812 0,1249 

01-6-087 0,0616 0,125 0,0154 0,03125 0,5 

01-6-088 0,0616 0,125 0,0154 0,03125 0,5 

01-6-089 0,0308 0,125 0,00385 0,015625 0,25 

01-6-090 0,0308 0,25 0,0077 0,0625 0,5 

01-6-091 0,0308 0,125 0,001925 0,007812 0,125 

01-6-092 0,0154 0,125 0,0154 0,125 2 

01-6-101 0,0154 0,125 0,0077 0,0625 1 

01-6-102 0,0308 0,125 0,0077 0,03125 0,5 

01-6-103 0,0077 0,5 0,00048 0,0312 0,12473 

05-2-063 0,0616 0,125 0,0154 0,03125 0,5 

05-2-064 0,0616 0,25 0,00385 0,0156 0,1249 

05-2-065 0,0077 0,125 0,00385 0,0625 1 

05-2-066 0,0308 0,25 0,001925 0,0156 0,1249 

05-2-067 0,0308 0,125 0,0154 0,0625 1 

05-2-068 0,0308 0,125 0,0154 0,0625 1 

05-2-069 0,0308 0,125 0,0154 0,0625 1 

05-2-070 0,0308 0,125 0,0077 0,03125 0,5 

Média 

Geométrica 
0,028516 0,151540 0,0061106 0,032468 0,42466 

FARNESOL (FOH ) + VORICONAZOL (VRZ) 

CEPAS 
CIM – Isolados CIM - Combinação 

FICI 
FOH (μM) VRZ (μg/mL) FOH (μM) VRZ(μg/mL) 

01-6-085 0,0308 0,125 0,0077 0,03125 0,5 

01-6-087 0,0616 0,125 0,0077 0,0156 0,2498 

01-6-088 0,0616 0,125 0,0077 0,0156 0,2498 

01-6-089 0,0308 0,125 0,0077 0,03125 0,5 

01-6-090 0,0308 0,125 0,0077 0,03125 0,5 

01-6-091 0,0308 0,125 0,0077 0,03125 0,5 

01-6-092 0,0154 0,125 0,00385 0,03125 0,5 

01-6-101 0,0154 0,125 0,0077 0,0625 1 

01-6-102 0,0308 0,125 0,0077 0,03125 0,5 

01-6-103 0,0077 0,125 0,00385 0,0625 1 

05-2-063 0,0616 0,25 0,00385 0,0156 0,1249 

05-2-064 0,0616 0,25 0,00385 0,0156 0,1249 

05-2-065 0,0077 0,125 0,0077 0,125 2 

05-2-066 0,0308 0,25 0,001925 0,0156 0,1249 

05-2-067 0,0308 0,125 0,0077 0,03125 0,5 

05-2-068 0,0308 0,125 0,0077 0,03125 0,5 

05-2-069 0,0308 0,125 0,0077 0,03125 0,5 

05-2-070 0,0308 0,125 0,0077 0,03125 0,5 

Média 

Geométrica 
0,0285169 0,1403078 0,0061115 0,0300561 0,424656 
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FARNESOL (FOH ) + CASPOFUNGINA (CAS) 

CEPAS 
CIM – Isolados CIM - Combinação 

FICI 
FOH (μM) CAS (μg/mL) FOH (μM) CAS (μg/mL) 

01-6-085 0,0308 32 0,001925 2 0,125 

01-6-087 0,0616 16 0,0154 4 0,5 

01-6-088 0,0616 16 0,0154 4 0,5 

01-6-089 0,0308 32 0,001925 2 0,125 

01-6-090 0,0308 32 0,001925 2 0,125 

01-6-091 0,0308 16 0,001925 1 0,125 

01-6-092 0,0154 16 0,0009625 1 0,125 

01-6-101 0,0154 32 0,0009625 2 0,125 

01-6-102 0,0308 16 0,0154 8 1 

01-6-103 0,0077 32 0,001925 8 0,5 

05-2-063 0,0616 32 0,00385 2 0,125 

05-2-064 0,0616 32 0,00385 2 0,125 

05-2-065 0,0077 32 0,0004812 2 0,125 

05-2-066 0,0308 32 0,001925 2 0,125 

05-2-067 0,0308 32 0,001925 2 0,125 

05-2-068 0,0308 32 0,001925 2 0,125 

05-2-069 0,0308 32 0,001925 2 0,125 

05-2-070 0,0308 32 0,0077 8 0,5 

Média 

Geométrica 
0,02851 26,3955 0,00272 2,51984 0,18041 

FARNESOL (FOH ) + ANFOTERICINA B (AMB) 

CEPAS 
CIM – Isolados CIM - Combinação 

FICI 
FOH (μM) AMB (μg/mL) FOH (μM) AMB (μg/mL) 

01-6-085 0,0308 0,125 0,0077 0,03125 0,5 

01-6-087 0,0616 0,125 0,0077 0,015625 0,25 

01-6-088 0,0616 0,125 0,0077 0,015625 0,25 

01-6-089 0,0308 0,125 0,00385 0,015625 0,25 

01-6-090 0,0308 0,125 0,00385 0,015625 0,25 

01-6-091 0,0308 0,125 0,001925 0,0078125 0,125 

01-6-092 0,0154 0,125 0,00385 0,03125 0,5 

01-6-101 0,0154 0,0625 0,00385 0,015625 0,5 

01-6-102 0,0308 0,125 0,00385 0,015625 0,25 

01-6-103 0,0077 0,125 0,001925 0,03125 0,5 

05-2-063 0,0616 0,125 0,0077 0,015625 0,25 

05-2-064 0,0616 0,125 0,0077 0,015625 0,25 

05-2-065 0,0077 0,125 0,001925 0,03125 0,5 

05-2-066 0,0308 0,0625 0,0077 0,015625 0,5 

05-2-067 0,0308 0,125 0,0077 0,03125 0,5 

05-2-068 0,0308 0,125 0,00385 0,015625 0,25 

05-2-069 0,0308 0,125 0,00385 0,015625 0,25 

05-2-070 0,0308 0,0625 0,0154 0,03125 1 

Média 

Geométrica 
0,028516 0,111362 0,004850 0,01894259 0,340 
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APÊNDICE D – Quantificação de ergosterol de cepas de C. posadasii após exposição a 

diferentes concentrações de farnesol 

 

  CEPAS 

Droga 05-2-064 05-2-066 05-2-067 

Farnesol (µM) 
Abs 

295,10 nm 

Ergosterol 

(µM) 

Abs 

295,10 nm 

Ergosterol 

(µM) 

Abs 

295,10 nm 

Ergosterol 

(µM) 

0,0156 0,036 12 0,018 6 0,014 4,666666667 

0,0078 0,041 13,66666667 0,021 7 0,022 7,333333333 

0,0039 0,04 13,33333333 0,026 8,666666667 0,025 8,333333333 

0,0019 0,055 18,33333333 0,045 15 0,03 10 

0,0009 0,072 24 0,075 25 0,042 14 

0,00048 0,075 25 0,04 13,33333333 0,039 13 

0,00024 0,055 18,33333333 0,039 13 0,039 13 

0,00012 0,051 17 0,048 16 0,048 16 

0,00006 0,059 19,66666667 0,052 17,33333333 0,055 18,33333333 

Controle 0,075 25 0,104 34,66666667 0,058 19,33333333 

 

 

 
CEPAS 

Droga 05-2-068 05-2-070 01-6-091 

Farnesol (µM) 
Abs 

295,10 nm 

Ergosterol 

(µM) 

Abs 

295,10 nm 

Ergosterol 

(µM) 

Abs 

295,10 nm 

Ergosterol 

(µM) 

0,0156 0,038 12,66666667 0,024 8 0,017 5,666667 

0,0078 0,044 14,66666667 0,032 10,66667 0,016 5,333333 

0,0039 0,05 16,66666667 0,041 13,66667 0,017 5,666667 

0,0019 0,037 12,33333333 0,07 23,33333 0,029 9,666667 

0,0009 0,104 34,66666667 0,05 16,66667 0,043 14,33333 

0,00048 0,09 30 0,055 18,33333 0,039 13 

0,00024 0,07 23,33333333 0,047 15,66667 0,042 14 

0,00012 0,054 18 0,052 17,33333 0,047 15,66667 

0,00006 0,058 19,33333333 0,051 17 0,046 15,33333 

Controle 0,109 36,33333333 0,06 20 0,05 16,66667 
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CEPAS 

Droga 01-6-101 01-6-102 01-6-103 

Farnesol (µM) 
Abs 

295,10 nm 

Ergosterol 

(µM) 

Abs 

295,10 nm 

Ergosterol 

(µM) 

Abs 

295,10 nm 

Ergosterol 

(µM) 

0,0156 0,034 11,33333333 0,007 2,333333333 0,024 8 

0,0078 0,038 12,66666667 0,009 3 0,058 19,33333 

0,0039 0,052 17,33333333 0,01 3,333333333 0,075 25 

0,0019 0,053 17,66666667 0,012 4 0,075 25 

0,0009 0,039 13 0,013 4,333333333 0,057 19 

0,00048 0,037 12,33333333 0,016 5,333333333 0,079 26,33333 

0,00024 0,059 19,66666667 0,018 6 0,098 32,66667 

0,00012 0,053 17,66666667 0,02 6,666666667 0,082 27,33333 

0,00006 0,067 22,33333333 0,021 7 0,05 16,66667 

Controle 0,069 23 0,02 6,666666667 0,078 26 

 

 
CEPA 

Droga 01-6-092 

Farnesol (µM) Abs 295,10 nm Ergosterol (µM) 

0,0156 0,041 13,66667 

0,0078 0,043 14,33333 

0,0039 0,04 13,33333 

0,0019 0,047 15,66667 

0,0009 0,03 10 

0,00048 0,045 15 

0,00024 0,03 10 

0,00012 0,045 15 

0,00006 0,03 10 

Controle 0,052 17,33333 

 

 
CEPA 

Droga 

Controle 
01-6-103 

ITR (µg/mL) Abs 295,10 nm Ergosterol (µM) 

0,125 0,009 3 

0,0625 0,008 2,666667 

0,03125 0,011 3,666667 

0,015625 0,014 4,666667 

0,0078125 0,016 5,333333 

0,0039063 0,026 8,666667 

0,0019531 0,022 7,333333 

0,0009766 0,057 19 

0,0004883 0,061 20,33333 

Controle 0,067 22,33333 
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APÊNDICE E – Concentração Inibitória Mínima obtida para farnesol frente a cepas de 

C. posadasii na presença e ausência do estresse osmótico. 

 

CEPAS 
RPMI – NaCl 

CIM FOH (µM) 

RPMI – Padrão 

CIM FOH (µM) 

01-6-085 0,00195 0,0308 

01-6-089 0,0078 0,0308 

01-6-091 0,0078 0,0308 

01-6-092 0,00049 0,0154 

01-6-101 0,0078 0,0154 

01-6-102 0,0078 0,0312 

05-2-063 0,00049 0,0616 

05-2-064 0,00195 0,0616 

05-2-065 0,00195 0,0078 

05-2-066 0,00195 0,0308 

05-2-067 0,0078 0,0308 

05-2-069 0,00195 0,0308 

Controle ITR 0,00012 0,25 

Controle AMB 0,0039 0,0125 
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APÊNDICE F – Valores de CIM e FICI para as drogas farnesol, itraconazol, e 

anfotericina B, isoladas e em combinação frente a cepas de H. capsulatum. 

 

Fase Leveduriforme 

CEPAS FARNESOL CIM (μM) 

05-1-069 0,0078 

05-2-034 0,0312 

05-1-079 0,0078 

05-4-015 0,0312 

03-6-024 0,0156 

03-4-036 0,0312 

03-3-055 0,0312 

05-1-075 0,0078 

03-6-020 0,0156 

03-6-012 0,0156 

Média Geométrica 0,016719666 

 

Fase Filamentosa 

FARNESOL (FOH ) + ITRACONAZOL (ITR) 

CEPAS 
CIM - Isolados CIM - Combinação 

FICI 
FOH (μM) ITR (μg/mL) FOH (μM) ITR (μg/mL) 

03-2-090 0,0078 0,0312 0,00048 0,0019 0,122435897 

05-1-075 0,0156 0,0156 0,00024 0,000122 0,023205128 

05-2-042 0,0156 0,00195 0,0039 0,00048 0,496153846 

05-2-021 0,0156 0,0312 0,00024 0,00048 0,030769231 

05-2-037 0,0078 0,0312 0,0039 0,0156 1 

05-2-053 0,0156 0,0078 0,0039 0,00195 0,5 

05-2-020 0,0156 0,0078 0,0078 0,0039 1 

05-1-099 0,0156 0,00195 0,00048 0,00006 0,061538462 

05-1-070 0,0156 0,0156 0,0039 0,0039 0,5 

05-4-015 0,0156 0,0312 0,0039 0,0078 0,5 

03-3-055 0,0078 0,0156 0,0019 0,0039 0,493589744 

03-6-059 0,0156 0,0625 0,00097 0,0039 0,124579487 

03-3-034 0,0156 0,0625 0,00195 0,0078 0,2498 

05-2-038 0,0156 0,0156 0,0039 0,0039 0,5 

05-1-097 0,0156 0,0156 0,0039 0,0039 0,5 

05-2-035 0,0078 0,0312 0,00048 0,00195 0,124038462 

05-1-073 0,0156 0,0312 0,0039 0,0078 0,5 

05-2-070 0,0308 0,125 0,0077 0,03125 0,5 

Média 

Geométrica 
0,028516 0,151540 0,0061106 0,032468 0,42466 
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Fase Filamentosa 

FARNESOL (FOH ) + ANFOTERICINA B (AMB) 

CEPAS 
CIM – Isolados CIM - Combinação 

FICI 
FOH (μM) AMB (μg/mL) FOH (μM) AMB (μg/mL) 

03-2-090 0,0078 0,5 0,00048 0,0312 0,123938462 

05-1-075 0,0156 0,0312 0,00097 0,00195 0,124679487 

05-2-042 0,0156 0,0312 0,0078 0,0156 1 

05-2-021 0,0156 0,0312 0,0078 0,0156 1 

05-2-037 0,0078 0,125 0,0039 0,0625 1 

05-2-053 0,0156 0,0312 0,0039 0,0078 0,5 

05-2-020 0,0156 0,0312 0,0078 0,0156 1 

05-1-099 0,0156 0,25 0,0078 0,125 1 

05-1-070 0,0156 0,125 0,0078 0,0625 1 

05-4-015 0,0156 0,0156 0,00195 0,00195 0,25 

03-3-055 0,0078 0,25 0,00195 0,0625 0,5 

03-6-059 0,0156 0,25 0,0078 0,125 1 

03-3-034 0,0156 0,5 0,0078 0,25 1 

05-2-038 0,0156 0,125 0,0039 0,0312 0,4996 

05-1-097 0,0156 0,25 0,00195 0,0312 0,2498 

05-2-035 0,0078 0,125 0,0039 0,0625 1 

05-1-073 0,0156 0,0625 0,0039 0,0156 0,4996 

05-2-070 0,0308 0,0625 0,0154 0,03125 1 

Média 

Geométrica 
0,028516 0,111362 0,004850 0,01894259 0,340 
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APÊNDICE G – Absorbância (590 nm) do biofilme de H. capsulatum exposto às 

drogas farnesol, itraconazol e anfotericina B, isoladas e em combinação. 

FARNESOL – CIM 

Cepas 100X  50X  25X  12,5X  6,25X  3,125X  1,5X  Controle 

03-3-055 
0,113 0,12 0,121 0,126 0,127 0,157 0,159 0,182 

0,112 0,119 0,12 0,124 0,126 0,133 0,163 0,166 

03-3-034 
0,104 0,109 0,111 0,113 0,128 0,133 0,137 0,167 

0,099 0,106 0,109 0,112 0,128 0,133 0,133 0,143 

05-2-053 
0,101 0,104 0,112 0,113 0,12 0,124 0,13 0,146 

0,096 0,103 0,107 0,113 0,117 0,129 0,13 0,147 

03-6-059 
0,112 0,109 0,109 0,111 0,126 0,129 0,132 0,145 

0,096 0,104 0,108 0,11 0,116 0,129 0,131 0,139 

05-4-015 
0,28 0,285 0,302 0,36 0,386 0,422 0,489 0,571 

0,289 0,307 0,325 0,34 0,371 0,483 0,517 0,676 

05-5-011 
0,105 0,109 0,115 0,117 0,121 0,128 0,14 0,147 

0,101 0,107 0,108 0,117 0,118 0,123 0,138 0,143 

ITRACONAZOL – CIM 

Cepas 100X  50X  25X  12,5X  6,25X  3,125X  1,5X  Controle 

03-3-055 
0,113 0,117 0,126 0,129 0,134 0,151 0,167 0,295 

0,113 0,117 0,119 0,127 0,132 0,136 0,164 0,183 

03-3-034 
0,117 0,121 0,126 0,129 0,136 0,139 0,147 0,152 

0,107 0,119 0,124 0,127 0,134 0,138 0,144 0,157 

05-2-053 
0,111 0,116 0,122 0,13 0,139 0,146 0,152 0,17 

0,096 0,114 0,122 0,128 0,137 0,139 0,147 0,155 

03-6-059 
0,105 0,111 0,113 0,113 0,12 0,122 0,129 0,159 

0,103 0,107 0,113 0,112 0,118 0,125 0,125 0,14 

05-4-015 
0,141 0,149 0,149 0,168 0,175 0,184 0,192 0,254 

0,118 0,145 0,146 0,152 0,175 0,182 0,186 0,242 

05-5-011 
0,126 0,136 0,147 0,152 0,162 0,173 0,174 0,242 

0,13 0,14 0,142 0,152 0,159 0,168 0,18 0,203 

ANFOTERICINA B – CIM 

Cepas 100X  50X  25X  12,5X  6,25X  3,125X  1,5X  Controle 

03-3-055 
0,144 0,146 0,168 0,18 0,191 0,196 0,226 0,28 

0,136 0,146 0,148 0,185 0,188 0,204 0,213 0,242 

03-3-034 
0,113 0,116 0,136 0,139 0,14 0,147 0,156 0,208 

0,103 0,115 0,124 0,136 0,141 0,142 0,157 0,182 

05-2-053 
0,105 0,109 0,119 0,128 0,145 0,154 0,19 0,194 

0,101 0,108 0,118 0,127 0,135 0,147 0,167 0,33 

03-6-059 
0,127 0,134 0,136 0,146 0,158 0,169 0,229 0,232 

0,127 0,126 0,14 0,139 0,151 0,171 0,211 0,358 

05-4-015 
0,126 0,141 0,145 0,151 0,155 0,163 0,188 0,257 

0,128 0,129 0,142 0,152 0,153 0,156 0,174 0,217 

05-5-011 
0,107 0,114 0,123 0,133 0,137 0,153 0,161 0,17 

0,102 0,111 0,119 0,132 0,136 0,151 0,157 0,176 
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FARNESOL + ITRACONAZOL – CIM 

Cepas 100X  50X  25X  12,5X  6,25X  3,125X  1,5X  Controle 

03-3-055 
0,102 0,12 0,163 0,175 0,195 0,306 0,354 0,548 

0,17 0,165 0,184 0,191 0,203 0,231 0,291 0,202 

03-3-034 
0,159 0,188 0,292 0,241 0,447 0,471 1,45 1,632 

0,12 0,115 0,15 0,126 0,208 0,225 0,206 0,389 

05-2-053 
0,129 0,134 0,163 0,16 0,188 0,246 0,333 0,239 

0,105 0,101 0,116 0,119 0,143 0,168 0,166 0,394 

03-6-059 
0,344 0,368 0,433 0,506 0,609 0,716 1,315 1,16 

0,139 0,207 0,211 0,363 0,309 0,377 1,081 0,961 

05-4-015 
0,273 0,347 0,481 0,542 0,621 0,911 1,024 1,069 

0,273 0,347 0,481 0,542 0,621 0,911 1,024 1,069 

FARNESOL + ANFOTERICINA B – CIM 

Cepas 100X  50X  25X  12,5X  6,25X  3,125X  1,5X  Controle 

03-3-055 
0,135 0,164 0,176 0,228 0,301 0,407 0,342 0,575 

0,11 0,158 0,245 0,278 0,257 0,219 0,313 0,379 

03-3-034 
0,156 0,132 0,115 0,157 0,157 0,182 0,221 0,284 

0,18 0,135 0,162 0,205 0,206 0,208 0,223 0,433 

05-2-053 
0,099 0,108 0,127 0,16 0,177 0,167 0,233 0,466 

0,108 0,141 0,151 0,161 0,164 0,187 0,248 0,442 

03-6-059 
0,103 0,184 0,169 0,235 0,396 0,486 0,645 0,618 

0,182 0,18 0,188 0,259 0,617 0,773 0,608 0,797 

05-4-015 
0,185 0,223 0,304 0,317 0,39 0,417 0,554 1,306 

0,185 0,223 0,304 0,317 0,39 0,417 0,554 1,306 

 


