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RESUMO 

 

Nos últimos anos, a melhoria dos métodos de diagnóstico micológico e as doenças 

imunossupressoras causaram grande impacto na incidência das micoses profundas e 

oportunistas em todo o mundo, fato que impulsionou a realização de estudos de prospecção 

por novas drogas antifúngicas. A histoplasmose é uma micose sistêmica, causada pelo fungo 

Histoplasma capsulatum var. capsulatum que, em pacientes hígidos, pode mimetizar a 

tuberculose quanto aos aspectos clínicos e radiológicos. Alguns casos de histoplasmose 

refratária ao tratamento com drogas antifúngicas convencionais vêm sendo descritos. O 

objetivo deste trabalho foi determinar o efeito inibitório, in vitro, das drogas antituberculose: 

isoniazida (INH), pirazinamida (PZA) e etambutol (EMB); antifúngicas: anfotericina B 

(AMB), fluconazol (FLC), itraconazol (ITC) e voriconazol (VRZ) e de análogos químicos da 

isoniazida frente a cepas de H. capsulatum (n=30), assim como avaliar o emprego de 

diferentes meios de cultura para a realização dos testes de sensibilidade. Para isso, 

primeiramente, foram repicadas 18 cepas de H. capsulatum em ágar BHI e utilizadas na 

realização dos testes de sensibilidade frente aos agentes antituberculose citados e análogos 

químicos da isoniazida, isolados e em combinação com os antifúngicos FLC, ITC e VRZ por 

meio da técnica de macrodiluição em caldo. Cada uma das 12 cepas restantes foi repicada em 

ágar batata dextrose, ágar BHI, ágar malte a 2% e ágar lactrimel e, analisadas ao microscópio 

óptico quanto a presença de macroconídios tuberculados, sendo quantificados de acordo com 

os parâmetros: (0-10); (10-50); (>50) macroconídios/campo. As culturas foram empregadas 

na determinação dos testes de sensibilidade frente aos agentes antifúngicos AMB, FLC, ITC e 

VRZ, utilizando a técnica de microdiluição em caldo. As drogas antituberculose inibiram o 

crescimento das cepas in vitro com valores de CIM de 0,04 a 0,30 mg/mL para INH, 0,55 a 

3,13 mg/mL para PZA e 1,56 a 6,25 mg/mL para EMB. No tocante às drogas antifúngicas, 

todas as cepas foram sensíveis apresentando valores de CIM que variaram de 0,0625 a 0,25 

µg/mL para AMB; 15,62 a 62,5 µg/mL para FLC; 0,0039 a 0,0312 µg/mL para ITC e 0,00156 

a 0,25 µg/mL para VRZ. Quanto às combinações entre os fármacos antituberculose e os 

derivados azólicos, todas foram capazes de inibir o crescimento in vitro das cepas de H. 

capsulatum, sendo detectado sinergismo nas nove combinações. Os análogos da isoniazida 

apresentaram valores de CIM 2, 4, 8 e 15 vezes superior a atividade da droga antituberculose 

padrão. A partir da análise micromorfológica do fungo repicados nos quatro meios de cultura 

foi identificado a menor quantificação (0-10 macroconídios/campo) para ágar batata, ágar 

BHI, ágar malte e ágar lactrimel, perfazendo um total de 11, 10, 6 e 7 cepas, respectivamente. 

O meio de cultura ágar malte foi o mais adequado para produção de macroconídios (10-50) e 

(>50), norteando um total de 6 cepas, seguido do meio lactrimel, 5 cepas. Em relação a 

determinação da CIM e o meio de cultura utilizado para o procedimento, observou-se que 

quando o inóculo era proveniente de cepas em ágar malte e ágar BHI foi possível a 

visualização da CIM em 11 cepas. Enquanto repiques feitos em ágar batata e lactrimel não foi 

possível determinar os valores de CIM para 8 e 5 cepas, respectivamente. Os resultados deste 

estudo fornecem dados adicionais sobre o potencial antifúngico das drogas antituberculose e 

suas interações com os derivados azólicos. Entretanto, novos estudos se fazem necessário, 

visando determinar os mecanismos de ação desses compostos no metabolismo celular dos 

fungos. 

 

Palavras-chave: Testes de Sensibilidade Microbiana, Histoplasma, Isoniazida, Antimicóticos 
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ABSTRACT 

 

In the past years, the improvement of mycological diagnosis methods and 

immunosuppressive diseases have caused a great impact in the incidence of opportunistic and 

deep mycoses all around the world, which motivated the performance of new antifungal drugs 

prospective studies. Histoplasmosis is a systemic mycosis caused by the fungus Histoplasma 

capsulatum var. capsulatum, which may mimic tuberculosis, in healthy individuals, 

concerning clinical and radiological aspects.ome cases of histoplasmosis that are refractory to 

the treatment with conventional antifungal drugs have been described. The aim of this study 

was to determine the in vitro inhibitory effect of the antituberculosis drugs: isoniazid (INH), 

pyrazinamide (PZA) and ethambutol (EMB); antifungal drugs: amphotericin B (AMB), 

fluconazole (FLC), itraconazole (ITC) and voriconazole (VRZ) and chemical analogs of 

isoniazid against strains of H. capsulatum (n=30), as well as to evaluate the use of different 

culture media for the performance of the susceptibility tests. For such, first, the 

antituberculosis agents INH, PZA and EMB and the analogs of isoniazid were tested 

isolatedely, and then, in association with the antifungal drugs FLC, ITC and VRZ, against 18 

strains of H. capsulatum, previously grown onto BHI agar, through broth macrodilution 

technique. Each of the 12 remaining strains grown onto potato agar, BHI agar, 2% malt 

extract agar and lactritmel agar were microscopically analyzed, concerning the presence of 

tuberculate macroconidia, which were quantified as follows: 0-10, 10-50 and >50 

macroconidia/field. Fungal cultures were used to determine the susceptibility of H. 

capsulatum to the antifungal agents AMB, FLC, ITC and VRZ, through broth microdilution 

methodology. The antituberculosis drugs inhibited the in vitro growth of the fungal strains, 

with MICs ranging from 0.04 to 0.30 mg/mL for INH; 0.55 to 3.13 mg/mL for PZA and 1.56 

to 6.25 mg/mL for EMB. Concerning antifungal drugs, all the strains were susceptible, with 

MIC values ranging from 0.0625 to 0.25 µg/mL for AMB; 15.62 to 62.5 µg/mL for FLC; 

0.0039 to 0.0312 µg/mL for ITC, and 0.00156 to 0.25 µg/mL for VRZ. When associating 

antituberculosis drugs with azole derivatives, all associations inhibited the in vitro growth of 

H. capsulatum strains, and synergy was observed for the nine combinations tested. Analogs of 

isoniazide presented MICs of 2, 4, 8 and 15-fold better than the standard antituberculosis 

drug. Basing on micromorphological analysis, the lowest quantification of macroconidia/field 

(0-10) was observed for 11, 10, 6 and 7 strains previously grown onto potato agar, BHI agar, 

malt agar and lactritmel agar, respectively. Malt agar was the most adequate medium for the 

production of macroconidia, 10-50 and >50/field, with a total of six strains; followed by 

lactritmel agar, with 5 strains. Concerning the relationship between MIC and culture medium 

used during the test, it was observed that inoculum from strains grown onto malt agar and 

BHI agar allowed the detection of the MIC for 11 strains. On the other hand, for those inocula 

grown onto potato agar and lactritmel agar, the MIC values were not detected for 8 and 5 

strains, respectively. The results of this study provide additional data on the antifungal 

potential of antituberculosis drugs and their interactions with azole derivatives. However, new 

studies are necessary in order to determine the mechanism of action of these compounds on 

fungal cellular metabolism. 

 

 

Keywords: Antimicrobial susceptibility tests, Histoplasma, Isoniazid, antimicotics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 HISTOPLASMOSE: ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

A histoplasmose foi descrita pela primeira vez em 1906 pelo médico americano 

Samuel Taylor Darling, quando estudava material de necropsia de indivíduos da Ilha de 

Martinica, no Canal do Panamá (FERREIRA; BORGES, 2009). Ao realizar o exame 

microscópico de fragmentos do pulmão, fígado e baço, ele observou numerosos parasitas 

intracelulares, com morfologia semelhante a leishmanias e uma suposta cápsula envolvente. 

Por pensar tratar-se de um novo protozoário encapsulado, denominou-o Histoplasma 

capsulatum (ZANCOPÉ-OLIVEIRA; MUNIZ; WANKE, 2005). Somente em 1912, o 

patologista brasileiro Henrique da Rocha Lima, examinando os achados de Darling, constatou 

que o parasita descrito era um fungo (WANKE; LAZÉRA, 2004). 

Até 1945, a histoplasmose clássica era tida como uma doença rara, fatal e de 

transmissão desconhecida. No mesmo ano, os primeiros inquéritos epidemiológicos com 

histoplasmina revelaram as formas subclínicas da micose, que contribuíram para comprovar 

seu caráter benigno, cosmopolita e de transmissão respiratória (WANKE; LAZÉRA, 2004). 

Em 1949, o agente foi isolado pela primeira vez do solo em Maryland (EUA), por Emmons, 

que identificou a estreita relação entre o fungo e ambientes enriquecidos de excretas de aves 

ou morcegos (EMMONS, 1956). No Brasil, o primeiro isolamento do micro-organismo a 

partir de excretas de morcegos foi relatado por Fava Netto et al. (1967) no litoral Norte de São 

Paulo. Schmidt et al. (1973) em Brasília, conseguiram isolar o fungo do solo de cavernas 

habitadas por quirópteros, descrevendo também o isolamento do agente etiológico de vísceras 

e sangue de morcegos capturados no interior da caverna. 

Os primeiros casos de histoplasmose pulmonar crônica foram relatados em 1948 

nos EUA. Os indivíduos eram provenientes de sanatórios para tuberculose e recebiam 

tratamento antituberculose antes do diagnóstico da doença fúngica (UNIS; SEVERO, 2005). 

As manifestações clínicas e as lesões pulmonares da doença são semelhantes as da 

tuberculose pulmonar, sendo, portanto a associação de ambas um fato comum até hoje 

(FERREIRA; BORGES, 2009). Filho et al. (2009), recentemente, relataram um caso de um 

paciente com histoplasmose pulmonar no Nordeste brasileiro, o qual fez tratamento para 

tuberculose, contudo, sem melhoria clínica.  

O primeiro caso de histoplasmose no Brasil foi diagnosticado em 1939 por 

Almeida e Lacaz. De acordo com os autores, o agente foi isolado a partir de fragmentos de 

biópsia numa lesão de cromoblastomicose. O segundo caso, também descrito por esses 
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pesquisadores em 1941, foi relatado em um paciente de um sanatório para tuberculose, que 

apresentava lesões pulmonares, e a partir de amostras de escarro foi possível obter-se o 

isolamento do fungo (ZANCOPÉ-OLIVEIRA; MUNIZ; WANKE, 2005). No mesmo ano, 

Vilela e Pará apresentaram um caso em Minas Gerais de uma criança de três anos de idade 

que foi diagnosticada com a forma “juvenil” da doença, baseando-se em achados de 

elementos de H. capsulatum em fragmentos histopatológicos do fígado (LONDERO; 

RAMOS, 2004). Em 1946, foi então diagnosticado em uma criança de 19 meses de idade o 

primeiro caso de histoplasmose disseminada no país (UNIS; OLIVEIRA; SEVERO, 2004). 

As demais formas clínicas da doença - disseminada crônica e pulmonar crônica - foram 

descritas no Brasil em 1945 e 1959, respectivamente, em pacientes oriundos do Estado do Rio 

de Janeiro (CAPONE et al., 1999). 

Antes da pandemia da AIDS, os casos de histoplasmose disseminada eram 

associados a quadros imunossupressivos, principalmente linfoma ou leucemia, uso de drogas 

imunossupressoras, extremos de idade ou causa desconhecida. A partir da década de 1980, a 

AIDS tornou-se a principal doença predisponente para histoplasmose disseminada (CHANG 

et al., 2007). O primeiro caso em um paciente HIV positivo foi identificado em 1982. Em 

1987, o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) incluiu todos os casos de 

histoplasmose extrapulmonar na definição de fatores para diagnóstico de AIDS (UNIS; 

OLIVEIRA; SEVERO, 2004; KUROWSKI; OSTAPCHUK, 2002). Em áreas endêmicas da 

micose, a histoplasmose disseminada pode ser representada como a primeira manifestação de 

AIDS (ROSSINI; GOULART, 2006). 

 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO FUNGO 

 

Com base nas características morfológicas, manifestações clínicas, diferentes 

hospedeiros e distribuição biogeográfica são reconhecidas três variantes da espécie               

H. capsulatum: var. duboisii, var. capsulatum e var. farciminosum (IGNATOV; KEATH, 

2002). As duas primeiras são patogênicas ao homem e a terceira causa a linfangite epizoótica 

em equinos (WOODS, 2002; PELLATON et al., 2009). 

A variedade duboisii é encontrada somente na região central, oeste da África e 

Madagascar (PELLATON et al., 2009), causando uma doença conhecida como histoplasmose 

africana (GUIMARÃES; NOSANCHUK; ZANCOPÉ-OLIVEIRA, 2006). H. capsulatum var. 

capsulatum é o agente etiológico da histoplasmose clássica ou capsulata, uma doença 

sistêmica de distribuição mundial, que ocorre nos Estados Unidos, America Latina, Ásia e 
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África (MAGRINI; GOLDMAN, 2001; ROSSINI; GOULART, 2006; KAUFFMAN, 2006). 

Razões claras para esta distribuição são desconhecidas, mas fatores como clima temperado ou 

tropical e solos úmidos favorecem a disseminação do fungo nessas regiões (WHEAT et al., 

2007). 

Morfologicamente, H. capsulatum var. capsulatum e H. capsulatum var. duboisii 

são indistinguíveis em sua fase micelial. No entanto, em tecidos animais a var. duboisii é 

encontrada como elemento leveduriforme, oval, com maior dimensão e de parede mais 

espessa que a variedade capsulatum, medindo entre 10 e 15 μm de diâmetro (IGNATOV; 

KEATH, 2002; PELLATON et al., 2009). Nesta dissertação será dado destaque a variedade 

capsulatum, identificada a partir deste parágrafo apenas como H. capsulatum.  

De acordo com características taxionômicas, a espécie H. capsulatum é 

classificada como um organismo pertencente ao reino Fungi, filo Ascomycota, classe 

Eurotiomycetes, ordem Onygenales, família Ajellomycetaceae (HOOG et al., 2000; 

UNTEREINER et al., 2004), cuja forma teleomórfica denomina-se Ajellomyces capsulatus 

(KASUGA et al., 2003). Assim como outros agentes de micoses sistêmicas, H. capsulatum 

trata-se de um fungo dimórfico térmico (MARION et al., 2006), cuja transição da forma 

filamentosa para a leveduriforme é especialmente determinada pela mudança de temperatura 

de 25 para 37ºC (GUIMARÃES; NOSANCHUK; ZANCOPÉ-OLIVEIRA, 2006). 

Em ágar Sabouraud ou ágar batata dextrose até 35ºC, H. capsulatum apresenta 

desenvolvimento filamentoso com colônias brancas, de textura algodonosa, micélio aéreo, que 

com o tempo tendem a tornarem-se pardas (Figura 1) (FERREIRA; BORGES, 2009). O 

crescimento médio da cultura é lento, sendo necessário a incubação por 4 a 5 dias ou até 6 

semanas (WHEAT, 1995; ZANCOPÉ-OLIVEIRA; MUNIZ; WANKE, 2005). 

Microscopicamente, o fungo é caracterizado por um emaranhado de hifas hialinas 

septadas e ramificadas de diâmetro entre 1 a 2,5 µm, formando como estruturas de 

propagação dois tipos de conídios (ZANCOPÉ-OLIVEIRA; MUNIZ; WANKE, 2005). Os 

macroconídios ou conídios tuberculados (Figura 2) medindo cerca de 8 a 15 µm de diâmetro, 

de paredes espessas com septos distintos e projeções digitiformes e os microconídios, 

pequenos e ovais de paredes lisas e ramificadas com 1-4 x 2-6 µm de diâmetro, que 

representam os principais propágulos infectantes devido a sua pequena dimensão e fácil 

aerolização (KAUFFMAN, 2006; ZUIANI et al., 2006; CHANG et al., 2007). 

A presença de micro e macroconídios in vitro sugere que o fungo seja                 

H. capsulatum. Contudo, é importante a conversão da fase filamentosa para a forma de 

levedura, visto que outros fungos também saprófitas dos gêneros Chrysosporium e 

Sepedonium apresentam estruturas de propagação semelhantes às produzidas pelo agente da 
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histoplasmose (WANKE; LÁZERA, 2004). Entretanto, alguns isolados de H. capsulatum 

podem ser de difícil conversão, por dependerem de condições especiais, como requerimento 

nutritivo do meio de cultura - ágar sangue ou ágar BHI (ágar infusão cérebro-coração) com 

cisteína; temperatura e metodologia adequada, além das características genéticas de cada cepa 

(WOODS, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – (a) Culturas de Histoplasma capsulatum na fase filamentosa obtida em ágar batata 

dextrose; (b) Cultura de Histoplasma capsulatum na fase filamentosa obtida em ágar malte a 

2% (esquerda) e ágar lactrimel (direita) a 25°C. Fonte: CEMM, 2009. 

Figura 2 – (a) Aspecto micromorfológico de H. capsulatum na fase filamentosa obtida em preparação de 

lâmina-lamínula com lactofenol azul-algodão. (b) Detalhes de macroconídios tuberculados. Fonte: 

CEMM, 2009. 

(a) 

(a) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Em meios de cultura enriquecidos a 37ºC, o fungo pode também desenvolver-se 

na sua fase leveduriforme com colônias cremosas, úmidas, brilhantes e lisas. 

Microscopicamente, o micro-organismo se multiplica como células ovais uninucleadas 

medindo cerca de 3 a 5 µm de diâmetro (FERREIRA; BORGES, 2009). 

O dimorfismo de H. capsulatum é diretamente mediado por mudanças na 

temperatura de 25 para 37°C (LÓPEZ, 2006). A conversão do micélio para a forma 

leveduriforme ocorre no momento inicial da doença, ainda nos pulmões, e é um fator 

essencial para o progresso da infecção (BOHSE; WOODS, 2007). O dimorfismo permite ao 

fungo infectar homens e animais, causando doença respiratória e sistêmica. A fase 

leveduriforme de H. capsulatum pode migrar para outros órgãos do corpo dentro ou fora de 

células hospedeiras, como os monócitos e macrófagos (LÓPEZ, 2006).  

Cada fase supracitada está associada à expressão de genes específicos. Já são 

quase 500 genes identificados até o momento (BOHSE; WOODS, 2007), cujos produtos 

permitem ao fungo a habilidade de crescer em ambientes e condições diversas, importantes 

para a sua sobrevivência e colonização (LÓPEZ, 2006). Estudos realizados por Tian e Shearer 

(2002) avaliaram a função de genes expressos somente na fase micelial do fungo. Os autores 

isolaram pela primeira vez dois genes específicos da fase filamentosa de H. capsulatum - MS8 

e MS88. Keath e colaboradores identificaram genes específicos da fase leveduriforme, 

caracterizados pelo gene YPS-3, o qual codifica uma pequena proteína encontrada na parede 

celular do fungo - a Yps3p, cuja função é desconhecida, mas sua presença está associada à 

virulência e termotolerância de cepas de H. capsulatum provenientes da América do Norte 

(BOHSE; WOODS, 2007). 

H. capsulatum é um fungo saprófita, encontrado na forma de micélio em solos 

ricos de compostos nitrogenados, pH ácido, alta umidade e, especialmente, contaminados com 

dejeções de aves, morcegos ou pássaros (KAUFFMAN, 2009). Dessa forma, o               

micro-organismo tem sido isolado de galinheiros, cavernas, ocos de árvores e casas 

abandonadas (CABELLO et al., 2002), ambientes ricos em ácido úrico, carboidratos, 

nitrogênio e fosfato que favorecem sua sobrevivência e inibem o crescimento de organismos 

competidores (ROSSINI; GOULART, 2006). O fungo é também encontrado em parques ou 

praças, onde há grande quantidade de excretas de aves ou pássaros (LYON et al., 2004). 

A relação entre o fungo e animais silvestres ou domésticos infectados tem sido 

estudada como método de complementação para determinar a distribuição geográfica da 

histoplasmose, indicando a existência de fontes comuns de infecção a homens e animais em 

determinadas regiões. Muitas espécies de mamíferos como cães, roedores, gatos, cavalos, 

marsupiais e quirópteros são suscetíveis a esta doença fúngica (NAIFF et al., 1996). Nas aves, 
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até o presente momento a doença não tem sido relatada, provavelmente devido à alta 

temperatura corpórea desses animais (WANKE; LÁZERA, 2004). Os quirópteros são 

considerados como reservatórios do fungo, principalmente nas regiões Sul e Sudeste do 

Brasil, já que são suscetíveis à infecção, podendo disseminá-lo de um local a outro, 

abrigando-o na sua mucosa intestinal ou adubando o solo com suas fezes (ZANCOPÉ-

OLIVEIRA; MUNIZ; WANKE, 2005). Atividades como paisagismo, limpeza de sótãos ou 

celeiros, demolição de prédios antigos e revolvimento de solos estão associadas à 

histoplasmose (KAUFFMAN, 2009). 

 

 

1.2.1 Patogênese e imunidade 

 

O contágio por H. capsulatum ocorre normalmente após o revolvimento do solo 

contaminado que proporciona a inalação de propágulos infectantes, formados por pequenos 

fragmentos de micélio e microconídios, que são depositados nos alvéolos pulmonares de seres 

humanos ou animais (ZANCOPÉ-OLIVEIRA; MUNIZ; WANKE, 2005; COOPER; 

ZARNOWSKI; WOODS, 2009). Nos alvéolos pulmonares, as partículas são envolvidas pelo 

fagossoma, sendo expostas a diversos produtos de oxidação e enzimas degradativas, oriundas 

de macrófagos (WOODS, 2003; COOPER; ZARNOWSKI; WOODS, 2009). No interior dos 

macrófagos a 37ºC, o micro-organismo converte-se à sua forma leveduriforme, multiplica-se, 

causando uma pneumonite focal. Ao vencer esta barreira de defesa inespecífica, o fungo 

chega até os linfonodos mediastinais por via linfática, onde forma o complexo pulmonar 

ganglionar primário, semelhante ao da tuberculose pulmonar (ZANCOPÉ-OLIVEIRA; 

MUNIZ; WANKE, 2005). Antes de o hospedeiro reagir com imunidade especifica, ocorre 

disseminação por via hematogênica para outros órgãos (KAUFFMAN, 2006; LANIADO-

LABORÍN, 2007), finalizando a trajetória da infecção. 

No organismo humano, aproximadamente 10 a 18 dias após o início da infecção 

primária, a imunidade celular é ativada, sendo controlada pelas células T auxiliares do sistema 

imune do hospedeiro (ZANCOPÉ-OLIVEIRA; MUNIZ; WANKE, 2005), que reconhecem os 

antígenos da parede celular fúngica e secretam INF-γ e outras citocinas do tipo IL-2 e IL-12, 

as quais são capazes de ativar os macrófagos, levando-os a destruírem as formas 

leveduriformes intracelulares (KAUFFMAN, 2006; FERREIRA; BORGES, 2009).  

Em hospedeiros imunocompetentes, os macrófagos ativados exibem atividade 

microbicida e controlam a infecção (LANIADO-LABORÍN, 2007), acionando uma intensa 

reação granulomatosa seguida de cicatrização, fibrose e calcificação (KUROWSKI; 
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OSTAPCHUK, 2002). Se não controlado, o fungo pode disseminar-se por via hematogênica 

para outros órgãos, como fígado e baço. O micro-organismo pode, ainda, sobreviver no 

hospedeiro durante muitos anos e reativar-se quando houver algum quadro de imunodepressão 

(KAUFFMAN, 2009). 

 

 

1.2.2 Aspectos Epidemiológicos 

 

A histoplasmose é uma importante doença respiratória fúngica das Américas 

(COUPPIÉ et al., 2006), prevalente em todo o continente, é encontrada nos Estados Unidos 

nas regiões centrais e sul do país, ao longo dos vales dos rios Mississipi e Ohio, no México, 

em várias ilhas do Caribe e em diversos países sul-americanos, como o Brasil. Nos últimos 

anos a doença tem sido também relatada na África, Ásia e Europa, onde foram diagnosticados 

casos esporádicos e autóctones (Figura 3) (FERREIRA; BORGES, 2009).  

 

 

 

 

 

 

A delimitação das áreas endêmicas é estimada através da observação de casos e do 

teste cutâneo da histoplasmina (ROSSINI; GOULART, 2006), o qual é empregado para a 

realização de inquéritos epidemiológicos, tanto no Brasil como em outros países das Américas 

(FAVA; FAVA-NETTO, 1998; SEVERO et al., 2001). A prova de histoplasmina possui 

Figura 3 - Distribuição geográfica da histoplasmose clássica. As áreas destacadas em vermelho correspondem às zonas 

endêmicas e as regiões em amarelo os casos comprovados de infecção por H. capsulatum. 
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grande valor epidemiológico porque indica se indivíduos foram sensibilizados por                

H. capsulatum. Porém não discrimina entre infecção passada ou recente (ROSSINI; 

GOULART, 2006). Os EUA é a região com maior concentração de reatores positivos, cerca 

de 80 a 90% da população (ZANCOPÉ-OLIVEIRA; MUNIZ; WANKE, 2005). 

A histoplasmose é a terceira micose profunda de caráter oportunista 

potencialmente fatal em pacientes com AIDS, acometendo cerca de 2 a 5% dos indivíduos 

infectados pelo HIV (SOLARI et al., 2007). Esta freqüência pode chegar a 25% em algumas 

regiões, como nos vales dos rios Mississipi e Ohio, nos EUA. Em 50 a 75% dos casos, a 

histoplasmose é a primeira manifestação clínica em pacientes com AIDS (WHEAT, 2000).  

A ocorrência da histoplasmose no Brasil é relativamente comum e se dá através 

da observação de casos clínicos autóctones, seja em casos isolados ou sob a forma de 

microepidemias, comprovados por inquéritos epidemiológicos empregando testes cutâneos 

(CHANG et al., 2007). A positividade desses testes pode variar entre 2,6 a 93,2% dependendo 

da área geográfica pesquisada (LEIMANN et al., 2005). A infecção pelo fungo é relatada com 

maior freqüência no sul e sudeste do país (MORAIS et al., 2008). Fatores como o elevado 

índice de positividade ao teste de histoplasmina, registro de ocorrência de casos da doença e o 

isolamento de H. capsulatum do solo, tem colaborado para o reconhecimento das regiões com 

maiores casos (OLIVEIRA; UNIS; SEVERO, 2006). No entanto, a real 

prevalência/incidência encontra-se ainda subestimada, possivelmente pela não 

obrigatoriedade de notificação dos casos confirmados aos órgãos de saúde (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

Após a década de 1980, o número de casos confirmados de histoplasmose 

aumentou em todo o país (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008), sendo relatada 

principalmente na Amazônia e Rio Grande do Sul, onde foram notificados 194 casos de 

histoplasmose disseminada em pacientes com AIDS entre 1987 a 2002 (AMATO; 

DICHTCHEKENIAN; MORILLO, 2002; UNIS; OLIVEIRA; SEVERO, 2004). Severo e 

colaboradores durante um período de 21 anos, de 1978 a 1999, também realizaram um estudo 

no Estado do Rio Grande do Sul com 137 casos de histoplasmose. Destes, 12 pacientes 

apresentaram histoplasmose pulmonar crônica. O diagnóstico foi obtido por exame 

histológico de biópsia do tecido pulmonar em 10 pacientes e isolamento do fungo de lavado 

broncoalveolar em 2 pacientes (SEVERO et al., 2001).  

Em Minas Gerais, no período de maio de 1997 a agosto de 1998, foram 

registrados quatro casos de histoplasmose pulmonar aguda em indivíduos que haviam 

frequentado gruta habitada por morcegos (CURY et al., 2001). Em 1999, Lacaz e 

colaboradores descreveram um caso de histoplasmose cutânea em indivíduo 
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imunocompetente na cidade de São Paulo (LACAZ, 2002). Nos anos de 2001 e 2002 nos 

Estados da Bahia e Goiás, 47 pessoas que participaram de atividades em cavernas ou grutas 

apresentaram sintomas compatíveis com a doença e mais de cinco foram hospitalizadas 

(BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). Contudo, já foram registradas 26 

microepidemias em oito Estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Distrito Federal, Minas Gerais, Paraíba, Amazonas e Bahia (UNIS; OLIVEIRA; SEVERO, 

2004). 

Estudos mais recentes também revelam a ocorrência de histoplasmose em outras 

áreas do Brasil, como nos Estados do Maranhão e Piauí, remetendo a existência de 

microfocos nessas regiões (FILHO et al., 2009). No Ceará, em um estudo realizado entre 

1995 a 2004 em hospitais da rede pública de Fortaleza, foram registrados 164 casos de 

histoplasmose disseminada em pacientes HIV positivos (DAHER et al., 2006). Outro 

trabalho, realizado no período de setembro de 2008 a março de 2009, demonstrou a 

prevalência de histoplasmose infecção em pacientes HIV/AIDS na cidade de Fortaleza. Os 

161 pacientes estudados foram atendidos no Centro de Especialidades Médicas José de 

Alencar e, fatores como presença de galinheiro na vizinhança, presença de mangueira na 

residência, ter realizado atividade com terra e ter visitado sítio no passado evidenciaram-se 

como principais características para infecção por Histoplasma capsulatum. Dessa forma pode-

se constatar, por meio desse estudo, que Fortaleza constitui uma área de prevalência de 

histoplasmose infecção com 12,42% dos pacientes analisados, considerando que a população 

em questão se referia a pacientes com baixa resposta imunológica (BEZERRA, 2009). 

 

 

1.2.3 Quadro clínico  

 

A histoplasmose humana é uma doença relativamente rara, restrita a surtos 

endêmicos e ganhou, mais recentemente, importância renovada, por sua maior freqüência e 

seu comportamento oportunista em pacientes imunodeprimidos (ANDREU et al., 2003).  

Cerca de 90% das pessoas infectadas por H. capsulatum não apresentam nenhuma 

sintomatologia clínica, conforme testes cutâneos realizados nas regiões consideradas 

endêmicas (WOODS, 2003; ROSSINI; GOULART, 2006). Em pacientes imunocompetentes, 

a doença possui regressão espontânea e manifesta-se sob a forma benigna, com sintomas 

semelhantes a uma infecção viral respiratória (KAUFFMAN, 2009). A histoplasmose ocorre 

primeiramente nos pulmões, mas pode-se observar a disseminação do fungo para outros 

órgãos, tais como fígado, baço, linfonodos e medula óssea, principalmente em indivíduos 
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portadores de imunodeficiências (FERREIRA; BORGES, 2009). A severidade e a evolução 

da doença são determinadas pela quantidade de propágulos inalados e pelo estado imune do 

hospedeiro (UNIS; ROESCH; SEVERO, 2005; KAUFFMAN, 2009). 

A histoplasmose pode manifestar-se como doença pulmonar aguda, doença 

pulmonar crônica cavitária e disseminada (SEGURO; SILVEIRA, 2008). A doença pulmonar 

aguda causada pelo H. capsulatum é na maioria das vezes regressiva ou subclínica. No 

entanto, uma aspiração maciça de conídios do fungo pode provocar uma manifestação 

pulmonar aguda grave, cujos sintomas desaparecem em duas a quatro semanas sem 

tratamento específico (ROSSINI; GOULART, 2006; FERREIRA; BORGES, 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 vespertina, 

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

bastante semelhante ao observado na tuberculose pulmonar crônica, com a qual é 

frequentemente confundida, principalmente no Brasil (CAPONE et al., 1999). 

Como a apresentação clínica das duas doenças é bastante análoga, observa-se que 

vários pacientes com diagnóstico definido de histoplasmose já fizeram tratamento prévio para 

tuberculose. Estes pacientes em geral não respondem a terapia e só apresentam melhora 

clínica após a introdução da medicação antifúngica (UNIS; SEVERO, 2005). A histoplasmose 

pulmonar crônica pode ainda mimetizar a tuberculose pulmonar nos aspectos clínicos e 

histopatológicos, fazendo-se necessário a realização de exames específicos para a 

determinação do diagnóstico (UNIS; OLIVEIRA; SEVERO, 2004; COUPPIÉ et al., 2006).  

A forma disseminada ocorre principalmente em pessoas imunocomprometidas ou 

com imunidade celular baixa, pacientes com neoplasias hematológicas, transplantados, 

usuários de drogas imunossupressoras e indivíduos deficientes na resposta de células T 

(SEGURO; SILVEIRA, 2008). Entretanto, apenas um pequeno número de pessoas sadias ou 

que apresentam alguma dessas formas de imunodepressão desenvolvem histoplasmose 

disseminada sintomática, embora os pacientes HIV positivos sejam os mais afetados, podendo 

manifestar um estado grave da doença. Os sintomas evoluem lentamente ou de modo 

extremamente rápido, ocasionando o aumento do fígado, baço e linfonodos. Raramente a 

infecção produz úlceras na boca e nos intestinos. Quando não tratada, a forma progressiva 

disseminada da histoplasmose é fatal em 90% de todos os casos (FERREIRA; BORGES, 

2009). 
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1.2.4 Diagnóstico Laboratorial 

 

O diagnóstico laboratorial da histoplasmose é realizado a partir da coleta de 

amostras clínicas, como esfregaços de medula óssea, sangue periférico, exsudato de lesões 

cutâneas ou mucosas, escarro, líquor e tecidos biopsiados do indivíduo infectado 

(FERREIRA; BORGES, 2009), as quais são enviadas ao laboratório de micologia para análise 

e identificação do agente etiológico (ROSSINI; GOULART, 2006). Para tanto são 

empregadas algumas metodologias descritas a seguir: 

O exame microscópico direto é o procedimento mais simples e de menor custo. O 

teste é realizado com material a fresco, no entanto, devido às pequenas dimensões do parasita, 

o seu reconhecimento é bastante difícil, sendo o exame considerado de baixa sensibilidade. 

Nos esfregaços corados pelas técnicas de Giemsa e Grocott, H. capsulatum é visualizado na 

forma leveduriforme como elementos arredondados ou ovalados, dentro de macrófagos, 

semelhante à Leishmanias spp. (Figura 4) (WANKE; LÁZERA, 2004; COUPPIÉ et al., 2006; 

ROSSINI; GOULART, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cultura do agente fúngico é o método “padrão ouro” para o diagnóstico da 

histoplasmose (COUPPIÉ et al., 2006). O sucesso do isolamento e a identificação do agente 

estão associados a fatores como a coleta adequada do espécime clínico, o tamanho do inóculo 

Figura 4 - Aspecto microscópico de H. capsulatum corado ao 

Giemsa a partir de creme leucocitário: visualização de células 

leveduriformes intracelulares. Fonte: CEMM, 2007. 
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e o correto processamento do material no laboratório (UNIS; SILVA; SEVERO, 2004). As 

amostras são cultivadas a 25 ou 37°C, utilizando determinados meios para isolamento como: 

ágar Sabouraud dextrose contendo cloranfenicol e cicloheximida (Figura 5a); ágar BHI 

adicionado de cloranfenicol e de cicloheximida (Figura 5b) ou BHI suplementado (Figura 5c). 

As técnicas de manipulação das culturas de H. capsulatum são consideradas um procedimento 

de risco para os laboratoristas, pois estão restritas a laboratórios de biossegurança classe 3 

(COUPPIÉ et al., 2006; ROSSINI; GOULART, 2006).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O exame histopatológico dos tecidos é realizado através da visualização de 

macrófagos parasitados com células leveduriformes em cortes histológicos corados pela 

hematoxilina-eosina (HE). As formas leveduriformes aparecem como corpúsculos esféricos 

ou ovalados, rodeados por um halo claro delimitado por uma parede celular muito fina e 

hialina (ZANCOPÉ-OLIVEIRA; MUNIZ; WANKE, 2005). Nas lesões pulmonares crônicas, 

os micro-organismos podem ser vistos no interior das células fagocíticas na presença de 

granulomas epitelióides com ou sem células gigantes de Langhans. A sensibilidade do teste é 

inferior a 50% devido à semelhança ao microscópio de Histoplasma com outros micro-

Figura 5 - (a) Cultura de H. capsulatum na fase filamentosa obtida em ágar Sabouraud 

dextrose contendo cloranfenicol e cicloheximida; (b) Cultura de H. capsulatum na fase 

filamentosa obtida em BHI à 25°C; (c) Cultura de H. capsulatum na fase leveduriforme 

obtida em ágar BHI suplementado à 37ºC. Fonte: CEMM, 2009. 

(a) 

(b) (c) (a) 
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organismos como Candida sp., Penicillium marneffei (COUPPIÉ et al., 2006) e Leishmania 

spp. (KAUFFMAN, 2007). 

Os testes sorológicos desempenham papel importante no diagnóstico da 

histoplasmose, principalmente nos casos de doença primária ou doença pulmonar crônica. São 

utilizadas várias técnicas como a Reação de Fixação do Complemento, a qual pesquisa a 

presença de anticorpos contra o antígeno extraído da fase leveduriforme ou miceliana de      

H. capsulatum. É um teste sensível, considerado positivo em 80% dos casos comprovados 

pelo isolamento do fungo (ZANCOPÉ-OLIVEIRA; MUNIZ; WANKE, 2005). Há também o 

método conhecido como Imunodifusão dupla, uma técnica utilizada para detectar anticorpos 

produzidos após a reação com preciptinas específicas (H e M).  É um teste muito empregado 

no diagnóstico de micoses sistêmicas e conhecido mundialmente, por ser uma prova de rápida 

e fácil execução (ZANCOPÉ-OLIVEIRA; MUNIZ; WANKE, 2005). A Imunodifusão dupla é 

mais específica do que a Reação de Fixação do Complemento, porém ambos os ensaios 

possuem uma sensibilidade de aproximadamente 80%. (KAUFFMAN, 2006). 

A terceira técnica, o Radioimunoensaio, é bastante sensível para detecção de 

antígenos polissacarídeos de H. capsulatum (COUPPIÉ et al., 2006). Cerca de 92% dos 

pacientes com histoplasmose disseminada e HIV positivos apresentam teste positivo para o 

antígeno no soro ou na urina. Os níveis de antígeno diminuem após o tratamento bem 

sucedido, mas aumentam durante os casos de recaídas (COUPPIÉ et al., 2006). Todavia, não é 

muito utilizado nos laboratórios de micologia, em razão de sua complexidade técnica 

(ZANCOPÉ-OLIVEIRA; MUNIZ; WANKE, 2005). 

Os métodos de biologia molecular, atualmente disponíveis para a identificação de 

H. capsulatum são baseados na detecção de sequências específicas de DNA. Dentre esses 

procedimentos, tem-se a hibridação utilizando sondas genéticas e as reações em cadeia da 

polimerase – PCR (COOPER; ZARNOWSKI; WOODS, 2009). Tais ensaios diminuem o 

tempo de espera dos resultados, e apresentam maiores índices de especificidade, precisão e 

sensibilidade (ZANCOPÉ-OLIVEIRA; MUNIZ; WANKE, 2005). As sequências alvo 

normalmente utilizadas para diagnóstico de histoplasmose pela técnica de PCR são genes 18S 

rRNA, que estão presentes em várias cópias num único genoma. Outro alvo descrito em 

vários trabalhos é o gene que codifica uma proteína de 100 kDa (Hcp100), específica para     

H. capsulatum (BIALEK et al., 2002; GUIMARÃES; NOSANCHUK; ZANCOPÉ-

OLIVEIRA, 2006; REYES-MONTES et al., 2009). Os métodos moleculares podem ser 

empregados como ferramentas promissoras para o diagnóstico de histoplasmose, 

especialmente nas regiões não endêmicas, confirmando os dados dos testes sorológicos de 

detecção de antígenos (GUIMARÃES; NOSANCHUK; ZANCOPÉ-OLIVEIRA, 2006). 
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1.2.5 Tratamento, prevenção e controle 

 

Cerca de 90% das infecções causadas por H. capsulatum são assintomáticas e não 

requerem tratamento específico, mas a terapia antifúngica é necessária em indivíduos com 

doença crônica e disseminada (WHEAT; KAUFFMAN, 2003). Assim, a escolha do 

tratamento depende da forma clínica da doença e do estado imune do hospedeiro 

(KAUFFMAN, 2007).  

Apesar do seu efeito nefrotóxico, a anfotericina B continua sendo a droga de 

escolha para a terapêutica da histoplasmose, principalmente nos quadros clínicos mais severos 

(KAUFFMAN, 2009). Entretanto, com a disponibilidade dos derivados azólicos a partir da 

década de 1980, muitos estudos demonstraram a eficiência desses medicamentos contra essa 

micose, inclusive nas formas disseminadas (KAUFFMAN, 2007; FERREIRA; BORGES, 

2009).  

O cetoconazol foi o primeiro derivado azólico utilizado como alternativa a 

anfotericina B para o tratamento da histoplasmose em pacientes imunocompetentes (WHEAT; 

KAUFFMAN, 2003). No entanto, hoje a droga raramente é empregada para a terapia da 

doença, especialmente em pacientes com AIDS, devido a sua fraca absorção diante da 

redução do ácido gástrico, provocando baixa resposta ao tratamento (KAUFFMAN, 2007; 

KAUFFMAN, 2009). O fluconazol tem se mostrado menos efetivo que a anfotericina B e o 

itraconazol no tratamento da histoplasmose (WHEAT et al., 1997). A resistência do fungo ao 

mecanismo de ação da droga vem sendo bastante investigada e está relacionada às enzimas 

14-α-demetilase e 3-cetosterol redutase dependentes do citocromo P-450, que se tornaram 

menos sensíveis à droga (WHEAT et al., 1997; WHEAT, 2006).  

O itraconazol é a droga de primeira escolha para o tratamento da histoplasmose 

pulmonar aguda ou pulmonar cavitária crônica (WHEAT et al., 2007, KAUFFMAN, 2009). 

Embora alguns pacientes apresentem baixa tolerância ao fármaco, devido a características 

inerentes de cada indivíduo (WHEAT, 2006), muitos estudos têm confirmado sua eficácia no 

tratamento de várias formas clínicas da doença (WHEAT et al., 2007; KAUFFMAN, 2009). 

Dentre os demais derivados azólicos, o itraconazol é o mais efetivo, porque além de atuar 

frente à enzima 14-α-demetilase do lanosterol, a droga também inibe a atividade da enzima 3-

cetosterol redutase, ambas relacionadas a biossíntese do ergosterol (ANDREU et al., 2003). 

Muitos autores têm sugerido o itraconazol como fármaco de escolha para o tratamento de 

histoplasmose disseminada em pacientes com AIDS (KAUFFMAN, 2007; FERREIRA; 

BORGES, 2009).  
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Os azólicos voriconazol, posaconazol, ravuconazol e isavuconazol são ativos in 

vitro contra H. capsulatum (SABATELLI et al., 2006; GONZÁLEZ, 2009). O voriconazol e o 

posaconazol são utilizados como fármacos de “segunda escolha” para o tratamento da 

histoplasmose, em casos de pacientes intolerantes ao itraconazol (WHEAT, 2006. 

KAUFFMAN, 2009).  

O uso das equinocandinas não é recomendado para a terapia da histoplasmose 

(WHEAT et al., 2007; KAUFFMAN, 2009). Kholer et al., (2000), demonstraram que a 

caspofungina é ineficaz em doses diárias de 4 e 8 mg/kg, quando comparada com a 

anfotericina B. No entanto, até o momento não há trabalhos na literatura a respeito do 

tratamento de histoplasmose com equinocandinas em seres humanos (WHEAT et al., 2007). 

Curiosamente, algumas cepas de H. capsulatum possuem α-(1,3)-D-glucano na 

sua superfície celular, e a ausência ou sileciamento da síntese desse polissacarídeo resulta em 

cepas menos virulentas. A melanina também presente na parede celular de H. capsulatum 

protege o fungo contra drogas antifúngicas, além de inibir compostos provenientes do sistema 

imune do hospedeiro, como derivados de radicais livres e peptídeos microbicidas 

(NOSANCHUK; GACSER, 2008). 

As medidas de prevenção para a histoplasmose requer procedimentos simples e de 

fácil execução, as quais devem ser implantadas em atividades de trabalho relacionadas ao uso 

da terra, ecoturismo, manipulação de galinheiros e empresas de limpeza (KAUFFMAN, 

2009). Até hoje, as medidas preventivas específicas, consistem de atividades educativas com 

relação ao risco de infecção, como limpeza regular de galinheiros, celeiros e forros de 

construções e o uso de máscaras apropriadas para indivíduos com risco de exposição a locais 

suspeitos ou contaminados (ZANCOPÉ-OLIVEIRA; MUNIZ; WANKE, 2005; BRASIL, 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). Estudos alternativos com extratos contendo células-livres 

de antígenos (CFAgs) têm sido descrito por Sá-Nunes et al. (2005) como fonte potencial para 

o desenvolvimento de vacinas contra histoplasmose. 
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1.3 DROGAS ANTIFÚNGICAS NO TRATAMENTO DAS MICOSES 

PROFUNDAS E OPORTUNISTAS 

 

Até a década de 1970, o tratamento das infecções fúngicas profundas e 

oportunistas era constituído por um pequeno número de drogas de baixo espectro ou alta 

toxicidade (MARTINEZ, 2006). Com a descoberta dos derivados azólicos e equinocandinas, 

uma melhora significativa na terapia dessas infecções foi observada, devido à elevada eficácia      

in vivo e baixa toxicidade desses compostos (CAILLOT et al., 2007; PASQUALOTTO; 

DENNING, 2008).  

No entanto, a terapia atual disponível para o tratamento das micoses profundas 

ainda está restrita a poucas classes de drogas (Figura 6) (GONZÁLEZ, 2009), que se 

diferenciam quanto aos seus mecanismos de ação: derivados poliênicos, alteração na 

permeabilidade da membrana plasmática (THOMPSON; CADENA; PATTERSON, 2009);  

5-fluorocitosina, inibição da síntese de DNA ou RNA (LACAZ, 2002); derivados azólicos, 

inibição da síntese do ergosterol da membrana plasmática (BERGOLD; GEORGIADIS, 

2004) e equinocandinas inibição da síntese de glucanos da parede celular fúngica 

(LETSCHER-BRU; HERBRECHT, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Evolução histórica das principais drogas antifúngicas empregadas na terapia das micoses sistêmicas e seus 

respectivos anos de aprovação pelo Food and Drug Administration (FDA, USA). Fonte: Adaptado de CHAPMAN; 

SULLIVAN; CLEARY, 2008. 
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Dentre essas drogas, a anfotericina B, os derivados azólicos e as equinocandinas têm sido os 

principais fármacos utilizados na terapia clínica para o tratamento das infecções fúngicas 

profundas e oportunistas (FIANCHI et al., 2007; PETRIKKOS; SKIADA, 2007). 

Acredita-se que parte da dificuldade no tratamento das infecções fúngicas 

sistêmicas está associada ao arsenal terapêutico limitado e à resistência intrínseca de espécies 

patogênicas às drogas de uso clínico. Em adição, dados experimentais demonstram que 

algumas dessas drogas, tais como o itraconazol e o fluconazol, podem induzir ao rápido 

desenvolvimento de resistência in vivo, por meio da administração de concentrações 

inadequadas com seleção de linhagens resistentes, contribuindo, assim, para a persistência da 

infecção fúngica (KONTOYIANNIS; LEWIS, 2002). Alguns autores discutem que a 

refratariedade ao tratamento pode estar correlacionada à grande adaptação do patógeno 

fúngico ao hospedeiro, o que se reflete na sua capacidade de burlar a ação da droga (SIDRIM; 

ROCHA, 2004). 

Dessa forma, nas últimas décadas, a frequência das micoses profundas e 

oportunistas aumentou consideravelmente no mundo inteiro (SABATELLI et al., 2006). Tal 

fato foi influenciado por diversos fatores como o desenvolvimento de novas técnicas de 

diagnóstico micológico, o uso de procedimentos terapêuticos e/ou invasivos e as doenças 

imunossupressoras, em especial a AIDS (BERGOLD; GEORGIADIS, 2004). Esse cenário 

impulsionou a realização de estudos de prospecção por drogas antifúngicas (AFELTRA; 

VERWEIJ, 2003), bem como a pesquisa por novos alvos moleculares na célula microbiana 

(WILLS et al., 2000). 

 

 

1.3.1  Anfotericina B 

 

A anfotericina B (AMB) é um derivado poliênico produzido pelo actinomiceto 

Streptomyces nodosus. Foi isolada pela primeira vez em 1955, e desde então é o fármaco mais 

utilizado para a terapia das micoses sistêmicas (FILIPPIN; SOUZA, 2006). Apesar da sua 

elevada toxicidade e o surgimento de outros agentes antifúngicos de amplo espectro, AMB 

continua sendo considerada o “padrão ouro” dos novos fármacos antimicóticos 

(LUMBRERAS; LIZASOAIN; AGUADO, 2003). 

AMB é caracterizada por uma estrutura química macrocíclica formada por 37 

átomos de carbono, sete ligações duplas conjugadas e uma micosamina (3-amino-3,6-

didesoximanose) ligada ao anel principal (Figura 7). Seu comportamento anfotérico provém 

da presença de um grupo carboxila no anel principal e de um grupo amino primário na 
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micosamina, que conferem hidrossolubilidade a molécula em valores extremos de pH  

(FILIPPIN; SOUZA, 2006). 

O mecanismo de ação da AMB está relacionado à interação entre sua molécula e 

esteróides da membrana plasmática dos fungos, especialmente o ergosterol. Como 

consequência desta afinidade, poros são formados ao longo de toda a membrana, alterando a 

permeabilidade da célula para íons como K
+
, PO4

3-
, e pequenas moléculas, como nucleotídeos 

e algumas proteínas, levando, por conseguinte, à morte celular do micro-organismo (Figura 8) 

(CATALÁN; MONTEJO, 2006; FILIPPIN; SOUZA, 2006). No entanto, o ergosterol das 

células fúngicas e o colesterol presente nas células dos mamíferos possuem estruturas 

moleculares muito semelhantes, o que resulta em uma precária capacidade da droga em 

diferenciá-los (HUANG et al., 2002; FILIPPIN; SOUZA, 2006). 
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A atividade in vitro da AMB está associada a uma grande variedade de espécies 

patogênicas, que inclui os fungos dimórficos H. capsulatum, Coccidioides spp. e Blastomyces 

dermatitidis, assim como as espécies dos gêneros Candida, Aspergillus e o complexo 

Cryptococcus neoformans (CHAPMAN; SULLIVAN; CLEARY, 2008). AMB também tem 

atividade in vitro frente a C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis e C. krusei (MÍMICA et 

al., 2009). 

A resistência in vitro a AMB é restrita a algumas espécies, que apresentam valores 

de concentração inibitória mínima (CIM) superiores a 1 µg/mL para Candida spp. e 2 µg/mL 

para fungos filamentosos como Aspergillus terreus, Acremonium strictum, Scedosporium 

apiospermum e Scedosporium prolificans (CLSI, 2002). 

Figura 7 - Estrutura química da droga Anfotericina B. 
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Estudos in vitro demonstraram resistência a AMB em varias espécies: C. albicans (1,0 

mg/mL), C. glabrata (4,0 mg/mL), C. parapsilosis (4,0 mg/mL) e C. krusei (8,0 mg/mL) 

apresentando os respectivos valores de CIM (PFALLER et al., 2002). O mecanismo de 

resistência à droga relaciona-se com a redução da síntese do ergosterol, o qual é substituído 
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por outros esteróis da membrana fúngica com baixa afinidade a AMB (THOMPSON; 

CADENA; PATTERSON, 2009). 

Quanto à atividade antifúngica in vivo, a AMB possui comportamento ora 

fungistástico ora fungicida, dependendo da sensibilidade do fungo ou da concentração 

encontrada no sítio da infecção (CATALÁN; MONTEJO, 2006). A droga apresenta uso 

terapêutico em infecções causadas por: H. capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis 

Coccidioides spp., B. dermatitidis, complexo Cryptococcus neoformans e Candida spp. 

(MARTINEZ, 2006). No entanto, algumas espécies como C. lusitaniae, C. guillermondii, C. 

lipolytica, C. tropicalis, Pseudalescheria boydii, e algumas cepas de Fusarium spp. e 

Trichosporon spp. possuem resistência clínica a AMB (LUMBRERAS; LIZASOAIN; 

AGUADO, 2003). O uso terapêutico desta droga está associado à nefrotoxicidade e reações 

adversas como febre, náuseas, dispnéia, urticária, dores abdominais e no peito e hipoxemia 

(THOMPSON; CADENA; PATTERSON, 2009).  

Estudos com pacientes imunocomprometidos que apresentavam histoplasmose 

disseminada progressiva e faziam tratamento com AMB, revelaram taxas de mortalidade de 

aproximadamente 50%. Na maioria dos casos a insuficiência renal é o principal motivo da 

redução das doses de AMB ou abandono da terapia (WHEAT et al., 2009). No entanto, a 

anfotericina B é a droga de primeira escolha no tratamento das principais micoses profundas 

como histoplasmose, paracoccidioidomicose, coccidioidomicose e blastomicose norte-

americana (FILIPPIN; SOUZA, 2006). 

Diferentes formulações de anfotericina B foram desenvolvidas com o objetivo de 

diminuir sua toxicidade sem alterar a eficácia. Realmente, tais compostos possuem menor 

afinidade ao colesterol do que a AMB convencional, além do mesmo mecanismo de ação 

eficiente (CARRILLO-MUÑOZ et al., 2006). A primeira destas formulações foi o complexo 

lipídico de anfotericina B (Abelcet®, The Liposome Company Inc., Princeton, NJ, Reino 

Unido) licenciada no Reino Unido e aprovada pelo Food and Drug Administration (FDA) em 

1995. A segunda foi a anfotericina B em dispersão coloidal (Amphocil®, 

Sequuspharmaceuticals Inc., Menlo Park, CA, EUA), aprovada pelo FDA em 1996 e, por fim, 

a anfotericina B lipossomal (AmBisome®, Fujisawa Healthcare Inc., Deerfiled, IL, EUA), 

aprovada pelo FDA em 1997 (FILIPPIN; SOUZA, 2006). 

A associação de AMB e 5-fluorocitosina tem sido relatada por diversos autores, 

apresentando interação sinérgica na maioria dos casos, sendo normalmente indicada para o 

tratamento de criptococose e aspergilose. Em contrapartida, a combinação de AMB e 

derivados azólicos geralmente não apresenta eficácia maior do que a da AMB utilizada 

sozinha (JOHNSON et al, 2004). 
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A interação entre AMB e drogas antibacterianas, como a rifampicina e a 

tetraciclina vem sendo estudada em testes in vitro com a finalidade de aumentar a atividade do 

agente antifúngico contra leveduras e fungos filamentosos (WANKE et al., 1984). Recentes 

estudos de EL-AZIZI (2007) avaliaram a atividade in vitro de AMB combinada a rifampicina 

e doxiciclina contra biofilmes de espécies de Candida, demonstrando a redução dos valores 

de CIM de AMB em duas e três vezes quando combinada com rifampicina e doxiciclina, 

respectivamente. Acredita-se que o efeito deva-se a ligações entre AMB e esteróis da 

membrana celular fúngica, aumentando sua permeabilidade e permitindo a entrada das drogas 

com a subsequente interferência da síntese do RNA pela rifampicina e a síntese protéica pela 

doxiciclina (EL-AZIZI, 2007).  

 

 

1.3.2 Derivados Azólicos 

 

No final da década de 1960 surgiu a primeira geração dos derivados azólicos, 

chamados imidazólicos, que constituíram o segundo maior avanço no tratamento das 

infecções fúngicas profundas (CARRILLO-MUÑOZ et al., 2006; CHAPMAN; SULLIVAN; 

CLEARY, 2008). Os imidazólicos foram desenvolvidos a partir do estudo das propriedades 

antimicóticas do benzimidazol (BENNETT, 2006), e eram dotados de amplo espectro de 

atividade antimicrobiana, incluindo fungos, protozoários e bactérias (LACAZ, 2002). No 

entanto, o uso desses fármacos, representados principalmente pelo miconazol e o cetoconazol, 

levou ao surgimento de limitações quanto ao seu espectro de ação e interações 

medicamentosas, restringindo sua utilização no tratamento de micoses sistêmicas 

(LUMBRERAS; LIZASOAIN; AGUADO, 2003). O segundo subgrupo dos derivados 

azólicos compreendido pelo fluconazol e itraconazol e os triazólicos de segunda geração, 

voriconazol, ravuconazol, posaconazol e albaconazol surgiram posteriormente, designados 

como medicamentos promissores para a terapêutica antifúngica humana (MARTINEZ, 2006). 

Os derivados azólicos abrangem fármacos sintéticos fungistáticos caracterizados 

por um anel pentagonal na sua estrutura, formado por dois átomos de nitrogênio e três átomos 

de carbono – os imidazólicos - ou três átomos de nitrogênio e dois átomos de carbono - os 

triazólicos - unido ao restante da molécula através de uma ligação C-N (CATALÁN; 

MONTEJO, 2006).  

Dessa forma, eles são classificados de acordo com o número de nitrogênios do 

anel em imidazólicos – cetoconazol (Figura 9a) e triazóis - fluconazol (Figura 9b), itraconazol 

(Figura 9c), voriconazol (Figura 9d), ravuconazol (Figura 9e), albaconazol (Figura 9f) e 
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posaconazol (Figura 9g). Qualquer mudança na estrutura química da molécula altera as 

propriedades físico-químicas e terapêuticas específicas de cada quimioterápico 

(LUMBRERAS; LIZASOAIN; AGUADO, 2003). Por isso, modificações na estrutura 

molecular do fármaco fluconazol deram origem ao voriconazol, e alterações no itraconazol 

resultou nos fármacos ravuconazol e posaconazol (PETRIKKOS; SKIADA, 2007). 

Assim como a anfotericina B, o mecanismo de ação dos derivados azólicos tem 

como alvo a molécula do ergosterol (CAZEDEY et al., 2007), um componente vital da 

membrana celular dos fungos, cuja função é regular a fluidez da membrana, conferindo-lhe 

estabilidade, assimetria e integridade (CARRILLO-MUÑOZ et al., 2006). 

O modo de ação dessas drogas consiste no bloqueio da biossíntese do ergosterol, 

agindo sobre as enzimas do citocromo P-450 - lanosterol 14-α-demetilase, responsáveis pela 

demetilação de lanosterol e pela síntese do ergosterol (Figura 10) (CATALÁN; MONTEJO, 

2006). Esse fato provoca o excesso de compostos metilesteróis, levando a formação de uma 

membrana com propriedades físicas alteradas, não desempenhando as funções essenciais para 

o crescimento do fungo (BERGOLD; GEORGIADIS, 2004). Como maior conseqüência há o 

aumento da permeabilidade da membrana celular, o que desencadeia várias alterações 

morfológicas, resultando em lise celular (CAZEDEY et al., 2007, CHAPMAN; SULLIVAN; 

CLEARY, 2008).  

Os derivados azólicos exibem amplo espectro de ação in vitro frente às principais 

espécies de fungos patogênicos, incluindo leveduras dos gêneros Candida, Cryptococcus e os 

fungos filamentosos – Aspergillus spp., Penicillium spp., Acremonium spp., Sporothrix 

schenckii, bem como também isolados de Fusarium spp., Scedosporium apiospermum dentre 

outros (CUENCA-ESTRELLA et al., 2006). 

Estudos in vitro detectaram CIM ≥ 1 mg/L para cepas de C. glabrata frente a 

cetoconazol e CIM ≥ 16 mg/L para 44 cepas incluindo C. glabrata, C. krusei, C. 

guilliermondii frente a fluconazol (BLANCO et al., 2009). Em outro estudo, cetoconazol 

apresentou CIM de 0,03 a 16 µg/mL seguido do fluconazol com CIM de 8,0 µg/mL, frente a 

cepas de Candida spp. e Malassezia pachydermatis isoladas de cães saudáveis (BRITO et al., 

2008). O fluconazol tem efeito in vitro contra Candida spp. com CIM ≥ 2 µg/mL (ESPINEL-

INGROFF; BOYLE; SHEEHAN, 2001), porém cepas com  CIM > 32 µg/mL são 

consideradas resistentes, segundo alguns autores (SABATELLI, 2006). Os valores de CIM 

para fluconazol são geralmente maiores que os de itraconazol, voriconazol e posaconazol para 

algumas espécies de fungos dimórficos como B. dermatitidis, H. capsulatum e C. posadasii 

(GONZÁLEZ, 2009). 
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Figura 9 - Estruturas químicas dos derivados azólicos: (a) cetoconazol; (b) fluconazol; (c) itraconazol; (d) voriconazol; 

(e) ravuconazol; (f) albaconazol; (g) posaconazol.  
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O itraconazol possui atividade in vitro contra Candida spp., Cryptococcus 

neoformans, Aspergillus fumigatus (LUMBRERAS; LIZASOAIN; AGUADO, 2003), C. 

posadasii (CORDEIRO et al., 2006a),  B. dermatitidis e H. capsulatum (GONZÁLEZ, 2009) 

sendo relatada resistência a droga em cepas de C. glabrata, C. krusei, e C. tropicalis. 

Fluconazol e itraconazol normalmente não exibem atividade contra Fusarium spp. 

(ESPINEL-INGROFF; BOYLE; SHEEHAN, 2001).  

Os novos azólicos voriconazol, ravuconazol e posaconazol apresentam atividade 

in vitro contra Candida spp. e Cryptococcus spp., incluindo os isolados resistentes a 

fluconazol e itraconazol, sendo que o voriconazol é mais eficaz que o posaconazol para        

C. glabrata e C. pelliculosa (GREER, 2007). O posaconazol é ainda ativo contra os 

zigomicetos, com CIM em torno de 1 µg/mL (CUENCA-ESTRELLA et al., 2006). 

Voriconazol, ravuconazol e posaconazol possuem também efeito in vitro contra A. fumigatus 

Figura 10 – Via biossintética do ergosterol a partir do esqualeno com os principais compostos intermediários 

e os genes envolvidos.  Interferência na síntese do ergosterol por efeito dos derivados azólicos. A flecha azul 

indica o local de ação. Fonte: Figura reduzida de VEEN; LANG, 2005.  
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(98 a 100% de sensibilidade), A. flavus (100%) e A. terreus (100%) (PFALLER et al., 2002). 

São ativos sobre fungos filamentosos e fungos dimórficos oportunistas como Aspergillus spp., 

Fusarium spp., B. dermatitidis, C. immitis, e H. capsulatum (GONZÁLEZ, 2009).  

Quanto à atividade in vivo, o cetoconazol é empregado no controle de micoses 

sistêmicas, mas tem seu uso limitado. O fluconazol mostra-se ativo contra leveduras dos 

gêneros Candida spp. e Cryptococcus spp., além da sua atividade frente aos agentes de 

coccidioidomicose e paracoccidioidomicose, porém age contra Aspergillus e outros fungos 

filamentosos (LUMBRERAS; LIZASOAIN; AGUADO, 2003). O itraconazol é empregado 

no tratamento de aspergilose, cromomicose, esporotricose e micoses superficiais como 

candidíase oral, candidíase vulvovaginal, ceratite micótica, dermatofitoses, onicomicoses e 

pitiríase versicolor (CAZEDEY et al., 2007).  

Os triazóis são muito utilizados na terapia das micoses sistêmicas em razão de 

possuírem atividade contra vários fungos patogênicos e não apresentam efeitos adversos 

graves como a anfotericina B (CHAPMAN; SULLIVAN; CLEARY, 2008). O espectro de 

ação dos triazólicos inclui os agentes das principais infecções fúngicas sistêmicas atuais:                     

P. brasiliensis, H. capsulatum, C. immitis, B. dermatitidis, C. neoformans e a maioria das 

espécies de Candida, sendo que C. krusei e C. glabrata são menos sensíveis (MARTINEZ, 

2006).  

Os agentes triazólicos voriconazol, ravuconazol, albaconazol e posaconazol 

representam atualmente uma alternativa aos antifúngicos convencionais para o tratamento de 

algumas micoses. No entanto, destes apenas voriconazol e posaconazol estão disponíveis para 

uso clínico (FERA; LA CAMERA; DE SARRO, 2009). O voriconazol tem sido indicado para 

o tratamento de aspergilose pulmonar invasiva (KOBAYASHI et al., 2009), enquanto 

posaconazol é utilizado como profilaxia no tratamento de candidíase orofaríngea e aspergilose 

invasiva. Na Europa, o uso de posaconazol é também indicado para as terapias de fusariose 

refratária, cromoblastomicose, micetoma e coccidioidomicose (PAGE; LILES, 2008). 

A refratariedade ao tratamento com derivados azólicos tem surgindo 

gradativamente durante terapia prolongada, principalmente em pacientes com infecção 

avançada pelo HIV e complicações infecciosas provocadas por Candida spp. (OSTROSKY-

ZEICHNER et al., 2003). Estudos in vitro têm revelado resistência a fluconazol e itraconazol 

em cepas de C. glabrata e nenhuma resposta ao tratamento com esses antifúngicos (BLANCO 

et al., 2009). C. krusei é sensível a anfotericina B e ao voriconazol, mas intrinsecamente 

resistentes aos azólicos fluconazol e itraconazol (OSTROSKY-ZEICHNER et al., 2003) 

Os principais efeitos adversos decorrentes da utilização dos derivados azólicos são 

benignos e estão associados à intolerância gastrintestinal, hepatotoxicidade, 
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hipersensibilidade, náuseas, vômitos, dor abdominal, diarréia e irregularidades menstruais. 

(KAUFFMAN, 2006; MARTINEZ, 2006).  

Várias classes de drogas interagem com os azólicos, ora reduzindo os níveis 

séricos do antifúngico - rifampicina, isoniazida, ritonavir, carbamazepina, ora elevando os 

níveis de outros fármacos - ciclosporina, digoxina, tacrolimus e inibidores de protease 

(BENNETT, 2006; FLÜCKIGER et al., 2006; KAUFFMAN, 2006b). 

 

 

1.3.3 Equinocandinas 

 

As equinocandinas foram desenvolvidas na década de 1970, mas sua primeira 

aprovação comercial pelo FDA deu-se apenas em 2001, com a caspofungina, seguida da 

micafungina em 2005 e anidulafungina em 2006. Atualmente, as equinocandinas representam 

um importante grupo de drogas na terapia intravenosa de candidíase superficial e invasiva e 

no tratamento de aspergiloses (BERGOLD; GEORGIADIS, 2004; CHAPMAN; SULLIVAN; 

CLEARY, 2008).  

As equinocandinas consistem de um grupo de agentes antifúngicos semi-

sintéticos, que foram isolados pela primeira vez em 1974 de culturas de Aspergillus spp. O 

desenvolvimento dessas drogas deu origem a dois compostos: a cilofungina, que teve 

posteriormente sua produção interrompida devido seu efeito nefrotóxico e a atual 

anidulafungina (GOBERNADO; CANTÓN, 2008). Quanto à estrutura química, são 

compostos cíclicos macrolipopeptídicos possuidores de uma cadeia lateral acil-lipídica, unida 

a um átomo de nitrogênio e sujeita a vários padrões de hidroxilação: a caspofungina é um 

acido graxo (Figura 11a), a micafungina um complexo aromático (Figura 11b) e a 

anidulafungina uma cadeia alcoxitrifenilo (Figura 11c) (GOBERNADO; CANTÓN, 2008). 

O mecanismo de ação das equinocandinas é único dentre todos os fármacos 

antifúngicos, e trata-se da inibição não competitiva e irreversível da enzima (1,3)-β-D-glicano 

sintase, necessária a síntese do (1,3)-β-D-glucano, um importante polissacarídeo da parede 

celular de várias espécies fúngicas como Candida e Aspergillus (CHANDRASEKAR; 

SOBEL, 2006). A produção insuficiente desse polissacarídeo resulta em danos na estrutura e 

integridade da parede celular, impedindo o crescimento das células fúngicas e 

consequentemente provocando a morte do micro-organismo (Figura 12) (GOBERNADO; 

CANTÓN, 2008).  
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Figura 11 - Estrutura química das equinocandinas: (a) caspofungina, (b) micafungina e         

(c) anidulafungina. 
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Fonte: Figuras recortadas de WILLS et al., 2000; COWEN, 2008. 
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Diferentemente dos derivados azólicos, as equinocandinas apresentam atividade 

fungicida contra Candida spp. incluindo C. krusei, C. glabrata, C. parapsilosis e C. tropicalis 

e efeito fungistático contra Aspergillus spp. (CHAPMAN; SULLIVAN; CLEARY, 2008). No 

entanto não possuem atividade in vitro frente a C. neoformans, Trichosporon asahii, Rhizopus 

spp., Scedosporium spp e Fusarium spp. (CATALÁN; MONTEJO, 2006). A anidulafungina 

tem ainda atividade in vitro contra C. glabrata, C. famata, C. rugosa, C. stellatoidea e          

C. lusitaniae, com intervalo de CIM entre 0,03 e 4 µg/mL (GOBERNADO; CANTÓN, 2008).  

A caspofungina e a anidulafungina são empregadas no tratamento de aspergilose 

invasiva em pacientes refratários ou intolerantes a outras terapias (CATALÁN; MONTEJO, 

2006), sendo também utilizadas na terapia de candidíase esofágica, abscesso intra-abdominal 

e candidemia. A micafungina é usada nos casos de candidíase esofágica e como profilaxia em 

pacientes submetidos a transplante de células-tronco (PETRIKKOS; SKIADA, 2007). 

A anidulafungina possui também atividade in vivo contra vários fungos 

filamentosos, como Mucor spp., Penicillium marneffei, Exophiala jeanselmei, Fonsecaea 

pedrosoi, Phialophora verrucosa e Pseudallescheria boydii. Mas, assim como todas as 

equinocandinas, não possui efetividade no tratamento de infecções causadas por                    

C. neoformans, Fusarium spp., Trichosporon asahii, Trichosporon beigelii, Blastomyces 

dermatitidis, Acremonium strictum, Rhizopus arrhizus e H. capsulatum, devido 

principalmente ao baixo teor de glucano na parede celular dessas espécies (GOBERNADO; 

CANTÓN, 2008). A parede celular do fungo C. neoformans só possui o α-(1,6) ou α-(1,3)-D-

glucano, o que justifica a resistência intrínseca dessa espécie a esses fármacos (PETRIKKOS; 

SKIADA, 2007). 

A parede celular dos fungos é formada por uma camada externa de manoproteínas 

e uma camada interna composta por quitina e alfa e/ou beta glucanos entrelaçados com 

manoproteínas. Esses componentes são ausentes nas células dos mamíferos, conferindo as 

equinocandinas uma baixa toxicidade (CHANDRASEKAR; SOBEL, 2006). Dessa forma, as 

equinocandinas são notavelmente bem toleradas e nenhum efeito adverso grave tem sido 

relatado, sendo os mais freqüentes: flebites, náuseas, vômitos, diarréia, elevação transitória 

das enzimas hepáticas e cefaléia (AZANZA; MONTEJO, 2008). Alguns pacientes apresentam 

reações como rubor facial e dispnéia (GOBERNADO; CANTÓN, 2008).  

A associação in vitro entre caspofungina e outras drogas antifúngicas como a 

anfotericina B demonstram na maioria das vezes sinergismo, devido principalmente ao seu 

mecanismo de ação inovador (BERGOLD; GEORGIADIS, 2004; CHANDRASEKAR; 

SOBEL, 2006). A caspofungina teve ainda efeito sinérgico in vitro quando combinada com 

itraconazol, voriconazol e posaconazol contra Aspergillus spp. e Fusarium spp. (ESPINEL-
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INGROFF, 2003). Já a anidulafungina não interage com anfotericina B, voriconazol, 

ciclosporina, tacrolimus e outras drogas, mas pode ser usada juntamente com outros agentes 

antifúngicos e co-administrada com drogas imunossupressoras (GOBERNADO; CANTÓN, 

2008). A atuação das equinocandinas em combinação com outras drogas em pacientes com 

infecções fúngicas ainda está em fase de estudo, os resultados são bastante variáveis e não foi 

possível evidenciar claramente efeito sinérgico para utilização clínica (JOHNSON et al., 

2004). 

 

 

1.4 DROGAS ANTIMICROBIANAS COM POTENCIAL ANTIFÚNGICO 

 

O potencial antifúngico de substâncias químicas (LACAZ, 2002), produtos 

naturais (FONTENELLE et al. 2007) e drogas antibacterianas, como as sulfonamidas 

(HANAFY et al., 2007), vem sendo investigado por alguns autores. Assim, o termo “drogas 

não-antifúngicas” introduzido por Afeltra e Verweij, deu origem a um grupo de compostos 

que são empregados na terapia de doenças de etiologia não-fúngica, mas que apresentam um 

amplo espectro antifúngico (AFELTRA; VERWEIJ, 2003). 

A atividade in vitro das drogas não-antifúngicas vem sendo testada usando a 

droga sozinha ou em combinação com drogas antifúngicas (CUENCA-ESTRELLA, 2004; 

CORDEIRO et al., 2009). A interação entre drogas antifúngicas e compostos não 

antimicrobianos pode representar uma alternativa para o tratamento de pacientes infectados 

com cepas resistentes aos agentes antifúngicos tradicionais, como relatado por Afeltra et al. 

(2004). Porém, a importância desses agentes no tratamento de infecções fúngicas requer ainda 

estudos adicionais (AFELTRA; VERWEIJ, 2003). 

Contudo, a busca por novas drogas para o tratamento de histoplasmose e outras 

micoses sistêmicas impulsionou este trabalho a avaliar pela primeira vez, a atividade inibitória 

in vitro das drogas antituberculose isoniazida, pirazinamida e etambutol frente a cepas de                  

H. capsulatum, utilizando como método de análise a determinação da concentração inibitória 

mínima por macrodiluição em caldo. A isoniazida, a pirazinamida, e o etambutol são 

conhecidos como fármacos de “primeira escolha” para a terapia da tuberculose (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). Essas drogas combinam elevado nível de eficiência e 

baixa toxicidade agindo no sistema enzimático das micobactérias ou bloqueando sua síntese 

protéica (CAMPOS, 2007).  
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1.4.1 Isoniazida 

 

A isoniazida é uma hidrazida do ácido isonicotínico (Figura 13) (PETRI, 2001) e 

trata-se de uma pró-droga muito eficiente, considerada o fármaco mais importante para o 

tratamento da tuberculose (PARSONS et al, 2005; FERREIRA et al., 2007). Sua atividade 

antimicrobiana foi observada pela primeira vez por Chorine em 1945, que relatou o efeito 

tuberculostático da nicotinamida em modelos animais (ZHANG, 2005), sendo a isoniazida 

desenvolvida apenas sete anos depois, em 1952 (FERREIRA; NOGUEIRA; SOUZA, 2007).  

Apesar de sua estrutura química simples, o mecanismo de ação da isoniazida é 

complexo e consiste sumariamente na inibição da síntese dos ácidos micólicos. O fármaco    

in vivo é convertido pela enzima KatG, uma catalase-peroxidase micobacteriana, em um 

metabólito ativo - ânion ou radical (ANDARADE et al, 2008), reativas de oxigênio e radicais 

orgânicos que danificam as moléculas de DNA, lipídios e carboidratos de Mycobacterium 

tuberculosis, o principal agente da tuberculose (SOMOSKOVI; PARSONS; SALFINGER, 

2001; ZHANG, 2005). Em consequencia há o bloqueio da biossíntese dos ácidos micólicos - 

lipídios longos e ramificados, fixados a um polissacarídeo da parede celular das micobactérias 

(Figura 16) (PETRI, 2001). 
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A atividade antibacteriana da isoniazida limita-se às micobactérias. A droga é 

capaz de penetrar nas células fagocíticas e, portanto alcançar micro-organismos tanto 

intracelulares quanto extracelulares. Apesar de ser um fármaco eficaz contra M. tuberculosis, 

pode ocasionar efeitos tóxicos indesejáveis, seja pelo próprio princípio ativo ou pelos seus 

Figura 13 - Estrutura química da droga isoniazida. 
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metabólitos. Os efeitos colaterais mais proeminentes estão relacionados à febre, icterícia e 

neurite periférica (PETRI, 2001).  

 

 

1.4.2 Pirazinamida 

 

A pirazinamida é um membro da família das pirazinas, análogo da nicotinamida 

que foi primeiramente sintetizado em 1936 e descoberta como droga antituberculose em 1952 

pelo Lederle Research Laboratories por meio de ensaios com camundongos (ZHANG; 

MITCHISON, 2003). A pirazinamida é uma pró-droga (Figura 14) que é convertida em 

agente ativo no interior da célula micobacteriana pelas enzimas pirazinamidases (PZAases). 

Esse fármaco causa um desequilíbrio na célula, através do acúmulo no citoplasma da sua 

forma ativa (ácido pirazinóico, POA) e um mecanismo de efluxo deficiente. O excesso de 

POA na célula reduz o potencial da membrana e diminui o pH intracelular o que favorece a 

inativação das enzimas responsáveis pela síntese dos ácidos micólicos (Figura 16) 

(SOMOSKOVI; PARSONS; SALFINGER, 2001; ZHANG, 2005). A pirazinamida também 

altera o metabolismo energético da célula bacteriana (ZHANG; MITCHISON, 2003; 

ZHANG, 2005). 
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A atividade bactericida da pirazinamida in vitro ocorre apenas em pH levemente 

ácido, e por isso não é normalmente avaliada em laboratório frente a micobactérias 

(DONALD; SCHAAF, 2007). A resistência à pirazinamida pode ser desenvolvida in vivo em 

Figura 14 - Estruturas químicas da pirazinamida e ácido pirazinóico. Conversão da 

pirazinamida em ácido pirazinóico pela ação da enzima amidase. Fonte: Figura 

baseada em ZIMHONY et al, 2006. 
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cepas já resistentes a isoniazida e rifampicina ou caso seja administrada isoladamente 

(BACHA, 2005). Os efeitos colaterais consistem de lesão hepática com icterícia, náuseas, 

vômitos, mal-estar e febre (PETRI, 2001). 

 

 

1.4.3 Etambutol 

 

O quarto fármaco empregado na terapia de escolha da tuberculose é o etambutol. 

Composto hidrossolúvel, termoestável e análogo da arabinose (Figura 15), é empregado 

conjuntamente com isoniazida, pirazinamida e rifampicina como alternativa a estreptomicina, 

droga mais antiga disponibilizada para a quimioterapia da tuberculose (SOUZA, 2005; 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). Seu mecanismo de ação ainda não está 

completamente elucidado, mas sabe-se que atua impedindo a incorporação dos ácidos 

micólicos na parede celular micobacteriana (SRIVASTAVA et al., 2006). O fármaco inibe a 

biossíntese do arabinogalactano, o maior polissacarídeo da parede celular das micobactérias. 

O seu alvo principal compreende as enzimas arabinosil transferases envolvidas na síntese do 

arabinogalactano da parede celular do M. tuberculosis e M. avium (Figura 16) (ZHANG, 

2005; JABER; AHMAD; MOKADDAS, 2009). 
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O etambutol pode também causar efeitos colaterais como neurite óptica com 

redução da acuidade visual e perda da capacidade de distinção das cores. Outros efeitos 

podem ser observados como prurido, dor articular e desconforto gastrintestinal. O etambutol 

não exerce nenhuma atividade contra outras bactérias e a resistência ao fármaco pode ocorrer 

in vitro muito lentamente (PETRI, 2001). 

Figura 15 - Estrutura química do etambutol. 
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Apesar dos fármacos antituberculose apresentarem forte atuação no combate à 

doença, nos últimos anos, modificações estruturais nessas drogas, obtiveram diversos 

compostos que estão sendo investigados, destacando-se N'-[(E)-(fenildissubstituídos) 

metilideno] isonicotino-hidrazidas (OLIVEIRA et al., 2006), N-(metilmorfolino) 

pirazinamida (COELHO et al., 2006) e rifalazil (ZHANG, 2005), derivados da isoniazida, 

pirazinamida e rifampicina, respectivamente, com a proposta de se obter drogas mais 

potentes, de baixo custo e com menores efeitos colaterais (SOUZA, 2009). No entanto, o 

potencial antifúngico desses compostos permanece desconhecido. 

CORDEIRO et al. (2006; 2009) testaram o efeito inibitório in vitro das drogas 

antituberculose associadas ou não aos agentes antifúngicos contra cepas de Coccidioides 

Figura 16 - Mecanismo de ação das drogas antituberculose: INH - isoniazida;                             

PZA - pirazinamida e EMB – etambutol. Fonte: Figura retirada de SOMOSKOVI; PARSONS; 

SALFINGER, 2001. 
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posadasii, agente da coccidioidomicose no Brasil. Os autores verificaram forte interação 

sinérgica entre os derivados azólicos - itraconazol, fluconazol e voriconazol - e os fármacos 

antituberculose isoniazida e etambutol, com redução de até dez vezes dos valores CIM em 

relação as drogas isoladas (CORDEIRO et al, 2009). 

 

 

1.5 MÉTODOS DE ESTUDO DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA IN VITRO 

 

Atualmente, os testes de sensibilidade in vitro utilizados para a determinação da 

concentração inibitória mínima (CIM) de drogas antifúngicas são de grande interesse para a 

comunidade científica (REX et al., 2001). O objetivo desses testes é semelhante aos testes 

antibacterianos, que propõem-se em prever uma resposta clínica ou falha terapêutica para o 

resultado do tratamento (REX et al., 2001; HOSPENTHAL; MURRAY; RINALDI, 2004). 

Os testes de sensibilidade são usados tanto para a determinação da CIM de fármacos já 

empregados na terapia antimicrobiana, como também na investigação da atividade de novas 

drogas, como extratos vegetais e substâncias puras (STOPPA, 2009). 

As técnicas utilizadas na avaliação da atividade antimicrobiana dos agentes 

quimioterápicos são baseadas em normas de referência desenvolvidas por organizações 

internacionais: EUCAST e CLSI (HOSPENTHAL; MURRAY; RINALDI, 2004). As 

metodologias frequentemente propostas para a realização desses testes são: disco-difusão, 

diluição em ágar e diluição em caldo (STOPPA, 2009). Tais métodos são baseados no cálculo 

da concentração inibitória mínima, que é determinada pelo percentual de inibição em 

comparação a um controle de crescimento (CUENCA-ESTRELLA; RODRÍGUEZ-TUDELA, 

2002). 

O AFST-EUCAST - Antifungal Susceptibility Testing Subcommittee of the 

European Committee on Antimicrobial Susceptibility - é um comitê europeu criado para a 

avaliação da sensibilidade antimicrobiana, financiado pelo ESCMID (European Society for 

Clinical Microbiology and Infectious Diseases) e comissões nacionais da Europa, que possui 

representantes em todos os países europeus (EUCAST, 2009). Esta organização desenvolve 

metodologias padrão para testes de sensibilidade antifúngica, sendo que algumas dessas são 

baseadas em procedimentos de referência do CLSI com modificações, a fim de se obter 

melhor reprodutibilidade e maior exatidão na determinação dos valores de CIM 

(HOSPENTHAL; MURRAY; RINALDI, 2004; STOPPA, 2009). As modificações incluem: 

tamanho diferente de inóculo, suplementação do meio RPMI 1640 com 2% de glicose, 

utilização de poços com fundo chato, leituras espectrofotométricas e inibição de 50% de 
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crescimento para os pontos de corte. Essas técnicas podem ser comparadas com a 

metodologia do CLSI e teoricamente, produzem resultados mais confiáveis (HOSPENTHAL; 

MURRAY; RINALDI, 2004). 

O CLSI - Clinical and Laboratory Standards Institute - é uma organização 

internacional e multiprofissional, qualificada para o desenvolvimento de normas, cujo 

objetivo é padronizar tecnicamente a realização dos testes de sensibilidade, bem como 

uniformizar pontos de corte e possibilitar a comparação de dados de forma global (CLSI, 

2002). A metodologia mais recente dos testes de sensibilidade antifúngica está descrita nos 

documentos M44-A2, M27-A3, e M38-A2 (2008), nos quais o primeiro faz referência a testes 

de sensibilidade a antimicrobianos por disco difusão, o segundo aos testes de sensibilidade 

com leveduras e o terceiro aos testes de sensibilidade para fungos filamentosos de 

conidiogênese rápida, associados às infecções fúngicas invasivas, como Aspergillus spp., 

Fusarium spp., Rhizopus oryzae (R. arrhizus), Pseudallescheria boydii (Scedosporium 

apiospermum), Sporothrix schenckii, e outros fungos oportunistas e cutâneos do grupo dos 

dermatófitos Trichophyton spp., Microsporum spp. e Epidermophyton spp. (ESPINEL-

INGROFF et al., 2005; CLSI, 2008). No Brasil, a ANVISA – Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – possui os direitos autorais em língua portuguesa do manual do CLSI e suas 

atualizações. O acesso gratuito ao manual diminui o custo laboratorial e possibilita a 

padronização das técnicas para pesquisa e análise.  

O documento M38-A2 (CLSI, 2008) é uma norma atualizada do documento M38-

A (CLSI, 2002) que é reconhecida pela comunidade científica mundial e foi proposta 

mediante um processo consensual dos membros da organização, para a realização de testes de 

diluição em caldo com o objetivo de determinar a sensibilidade in vitro de fungos 

filamentosos frente à terapia antifúngica disponível. Condições de ensaio para os derivados 

triazólicos itraconazol, voriconazol, posaconazol e ravuconazol, assim como a anfotericina B 

e as equinocandinas caspofungina e anidulafungina estão mencionados nesse documento  

(CLSI, 2008). 

A norma M38-A apresenta critérios para a seleção dos agentes antifúngicos, 

preparação das soluções antifúngicas padrão, uso de RPMI a pH 7,0 como meio de cultivo, 

confecção do inóculo por espectrofotometria, tempo e temperatura de incubação, leitura visual 

dos tubos ou placas e determinação dos pontos de corte. Para a realização dos testes de 

sensibilidade são utilizadas as técnicas de micro e macrodiluição em caldo (CLSI, 2002). 

As substâncias de referência dos agentes antifúngicos devem ser obtidas 

comercialmente ou diretamente do fabricante e armazenadas a -20°C. As soluções-estoque 

dos agentes devem possuir concentração cem vezes maior do que a primeira concentração 
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empregada nos testes, principalmente no caso de drogas insolúveis em água, como 

anfotericina B, cetoconazol e itraconazol. Esse procedimento evita a formação de artefatos de 

diluição resultantes da precipitação de substâncias de baixa solubilidade em água (CLSI, 

2002). 

O meio de cultivo utilizado para os testes de sensibilidade é o meio sintético 

RPMI-1640, que possui sua fórmula completamente elucidada - com glutamina, sem 

bicarbonato de sódio e com vermelho de fenol como indicador de pH. O meio de cultivo deve 

ser tamponado até um pH de 7,0 ± 0,1 em temperatura de 25°C, empregando soluções tampão 

que não antagonize os agentes antifúngicos, sendo o mais utilizado o ácido 2-[N-morfolino] 

propanosulfônico – MOPS com concentração final de 0,165 mol/L para pH 7,0 (CLSI, 2002). 

O inóculo deve ser preparado em cabine de segurança biológica de Classe IIA ou 

IIB, especialmente quando riscos de respingo ou aerossolização são frequentes. Estudos 

pioneiros demonstraram que é possível preparar suspensões confiáveis de conídios usando o 

espectrofotômetro e que as concentrações de inóculos viáveis para os testes se encontram na 

faixa de 0,4 x 10
4
 a 5 x 10

4
 UFC/mL (ESPINEL-INGROFF; KERKERING, 1991). Para 

estimular a formação dos conídios, os fungos são cultivados em ágar batata-dextrose durante 

7 dias, a 35° C (CLSI, 2002). 

Após a distribuição do inóculo, as placas ou tubos são incubados a 35°C, sendo 

que a leitura dos resultados para a maioria dos fungos filamentosos é avaliada após 50 horas 

de incubação. Os valores para CIM são determinados como a menor concentração do agente 

antifúngico capaz de impedir o crescimento do micro-organismo, comparando-se visualmente 

o crescimento em cada orifício da microplaca com o poço ou tubo-controle, livre da droga 

(CLSI, 2002). 

Para anfotericina B, os pontos de corte (breakpoints) são definidos como a menor 

concentração da droga que inibe qualquer crescimento visualmente perceptível, pois 

geralmente os pontos de leitura apresentam nítida definição (CLSI, 2002). Os derivados 

azólicos apresentam início de atuação tardio, devido à necessidade de entrada da droga na 

célula fúngica para a atuação no metabolismo celular (SCHREIBER, 2007). O termo trailing 

é usado para descrever o reduzido, mas persistente crescimento que alguns isolados de 

Candida spp. apresentam in vitro, após entrarem em contato com as drogas antifúngicas 

azólicas. Esse crescimento trailing pode ser tão vigoroso que permite a um isolado ser 

interpretado como sensível após 24 horas de incubação, e como resistente após 48 horas (LEE 

et al., 2004; BRAGA-SILVA et al., 2009). 

Em relação às drogas 5-fluorocitosina e os derivados azólicos, cetoconazol e 

fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol e ravuconazol os pontos de corte não são 
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claramente definidos, permitindo uma turbidez, correspondente a uma redução de 50% ou 

mais no crescimento. A aplicação de um ponto final menos rigoroso tem facilitado a 

concordância interlaboratorial (CLSI, 2002). 

Os pontos de corte para interpretação dos resultados dos testes de sensibilidade 

para fungos filamentosos ainda não foram esclarecidos (REX; PFALLER, 2002; 

SCHREIBER, 2007). A experiência com os ensaios descritos na norma M38-A indica que os 

valores da CIM para anfotericina B contra a maioria dos isolados de fungos filamentosos 

oportunistas agrupam-se em torno de 0,5 e 2,0 μg/mL. Entretanto, as CIM de anfotericina B 

contra algumas espécies, como Aspergillus terreus, Scedosporium apiospermum e 

Scedosporium prolificans podem estar entre 2 e 16 μg/mL (REX et al., 2001). Embora poucos 

dados estejam disponíveis sobre a correlação entre a CIM e o resultado do tratamento com 

anfotericina B no caso de fungos filamentosos, CIM superiores a 2 μg/mL têm sido associadas 

com fracasso do tratamento e CIM inferiores a 2 μg/mL, com cura clínica (CLSI, 2002; 

ESPINEL-INGROFF et al., 2005). 

Em geral, os fungos filamentosos não apresentam sensibilidade a 5-fluorocitosina 

e fluconazol e a maioria dos valores de CIM é superior a 64 μg/mL. As exceções incluem 

alguns isolados de Aspergillus spp., dermatófitos e fungos dimórficos. As CIM para 

itraconazol contra fungos filamentosos variam de 0,0313 a 16 μg/mL, entretanto, valores de 

CIM acima de 8 μg/mL estão associados com resistência clínica a esse agente (ESPINEL-

INGROFF et al., 2005). Não há dados disponíveis que indiquem uma correlação entre a CIM 

e o resultado do tratamento com os novos triazólicos (ESPINEL-INGROFF, 2003). 

Ademais, os métodos padronizados pelo EUCAST e CLSI constituem as melhores 

ferramentas para investigação do potencial antifúngico de uma substância. Por isso 

recomenda-se sempre a realização de estudos de sensibilidade, seguindo os procedimentos 

preconizados por essas organizações, utilizando um método estrito de controle de qualidade 

(ESPINEL-INGROFF, 1998). 
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2 PERGUNTAS DE PARTIDA 

 

1. Qual o perfil de sensibilidade in vitro de cepas de Histoplasma capsulatum 

frente aos fármacos antituberculose e os principais agentes antifúngicos de uso terapêutico? 

 

2. O efeito antifúngico in vitro das drogas antituberculose contra H. capsulatum é 

potencializado pela combinação com drogas antifúngicas?  

 

3. H. capsulatum apresenta sensibilidade in vitro a derivados sintéticos da droga 

isoniazida, em comparação a droga padrão?  

 

4. O emprego de meios de cultura que estimulem a formação de macroconídios 

em H. capsulatum permite um menor tempo de leitura nos testes de sensibilidade? 

 

 

3 HIPÓTESES CIENTÍFICAS 

 

1. Os agentes antituberculose e antifúngicos inibem o crescimento, in vitro, do 

fungo dimórfico Histoplasma capsulatum; 

 

2. O efeito inibitório in vitro das drogas antituberculose é potencializado pela 

combinação com os principais derivados azólicos frente H. capsulatum; 

 

3. H. capsulatum é sensível, in vitro, aos compostos derivados da droga 

isoniazida; 

 

4. Os meios de cultura ágar malte e ágar BHI favorecem o desenvolvimento de 

macroconídios na fase filamentosa de H. capsulatum diminuindo o tempo de leitura dos testes 

de sensibilidade. 

 

 

 

 

 

 



59 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Determinar o efeito inibitório, in vitro, das drogas antituberculose, dos agentes 

antifúngicos e dos análogos químicos da isoniazida frente a cepas de Histoplasma 

capsulatum, assim como avaliar o emprego de diferentes meios de cultura para a realização 

dos testes de sensibilidade. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar o potencial antifúngico, in vitro, das drogas antituberculose e 

antifúngicas frente às cepas de H. capsulatum; 

 

2. Avaliar o efeito inibitório, in vitro, das drogas antituberculose em combinação 

com os agentes antifúngicos utilizados na terapia da histoplasmose; 

 

3. Sintetizar análogos da isoniazida e determinar a concentração inibitória mínima 

(CIM) desses compostos frente a cepas de H. capsulatum; 

 

4. Avaliar meios de cultura favoráveis ao desenvolvimento de macroconídios de 

H. capsulatum para aplicação nos testes de sensibilidade. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 MICRO-ORGANISMOS 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram utilizadas 30 cepas de                    

H. capsulatum, isoladas no Estado do Ceará, sendo 29 isolados humanos e 1 cepa de origem 

animal, pertencentes à Coleção de Culturas do Centro Especializado em Micologia Médica - 

CEMM, Universidade Federal do Ceará. Os isolados humanos eram provenientes de dois 

tipos de amostras: aspirado de medula óssea e creme leucocitário (Quadro1). 

As culturas foram estocadas em ágar batata acrescido de DMSO (10%) a -20°C ou 

solução salina estéril a 4°C. As cepas em estoque foram recuperadas mediante semeadura em 

ágar batata dextrose (Difco, Detroit, EUA) e ágar infusão de cérebro-coração – BHI 

(Himedia, India). Para avaliação macroscópica, as cepas foram repicadas em ambos os meios, 

levando em consideração relevo, textura e pigmentação das colônias, após 7 dias de incubação 

em temperatura de 25ºC. A análise micromorfológica foi realizada através da observação, em 

microscópio óptico, de fragmentos das colônias com no mínimo 7 dias de incubação, 

montados entre lâmina e lamínula com lactofenol azul-algodão (Anexo I). As culturas 

positivas para H. capsulatum foram confirmadas pela presença de macroconídios tuberculados 

ou mamilonados e hifas hialinas finas. 

Em seguida, 18 cepas de H. capsulatum foram repicadas em ágar BHI e mantidas 

à 25°C por 7 dias. Após o período de incubação, as culturas foram utilizadas para a 

preparação dos inóculos e a realização dos testes de sensibilidade frente aos agentes 

antituberculose isolados e em combinação com os antifúngicos fluconazol, itraconazol e 

voriconazol. Simultaneamente, 12 cepas foram repicadas em quatro meios de cultura: ágar 

batata dextrose, ágar BHI, ágar malte a 2% e ágar lactrimel e incubadas por 7 dias à 25°C. Ao 

final desse período por meio de montagem entre lâmina e lamínula com lactofenol azul-

algodão, observou-se ao microscópio óptico a presença de corpos mamilonados em todas as 

culturas. Para cada lâmina, foram padronizados 10 campos na objetiva 40X e quantificados os 

macroconídios de acordo com os seguintes parâmetros: (0-10); (10-50); (>50) 

macroconídios/campo (BRILHANTE et al., 2005). As culturas foram empregadas na 

preparação dos inóculos para a determinação dos testes de sensibilidade frente aos agentes 

antifúngicos anfotericina B, fluconazol, itraconazol e voriconazol. A manipulação de todas as 

culturas foi realizada no CEMM, em laboratório de nível de biossegurança 3, em cabine de 

segurança biológica classe II - B2. 
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Número Coleção Origem do isolamento Ano 

1 CEMM 03-02-088 Creme leucocitário 2007 

2 CEMM 03-02-090 Creme leucocitário 2007 

3 CEMM 03-03-023 Creme leucocitário 2007 

4 CEMM 03-03-024 Creme leucocitário 2007 

5 CEMM 03-03-026 Creme leucocitário 2007 

6 CEMM 03-03-030 Creme leucocitário 2007 

7 CEMM 03-03-032 Creme leucocitário 2007 

8 CEMM 03-03-033 Creme leucocitário 2007 

9 CEMM 03-03-035 Creme leucocitário 2007 

10 CEMM 03-03-036* Aspirado de medula 2007 

11 CEMM 03-03-037 Creme leucocitário 2007 

12 CEMM 03-03-038 Creme leucocitário 2007 

13 CEMM 03-03-039* Creme leucocitário 2007 

14 CEMM 03-03-040 Aspirado de medula 2008 

15 CEMM 03-03-050 Aspirado de medula 2007 

16 CEMM 03-03-051 Creme leucocitário 2007 

17 CEMM 03-03-053 Creme leucocitário 2008 

18 CEMM 03-03-055 Lesão nasal (gato) 2008 

19 CEMM 03-04-058* Creme leucocitário 2007 

20 CEMM 03-04-059 Creme leucocitário 2007 

21 CEMM 03-04-060* Creme leucocitário 2008 

22 CEMM 03-04-062 Creme leucocitário 2008 

23 CEMM 03-05-051* Creme leucocitário 2008 

24 CEMM 03-05-053* Creme leucocitário 2008 

25 CEMM 03-05-077* Aspirado de medula 2007 

26 CEMM 03-05-079* Creme leucocitário 2009 

27 CEMM 03-06-005* Creme leucocitário 2009 

28 CEMM 03-06-006* Creme leucocitário 2009 

29 CEMM 03-06-011* Creme leucocitário 2009 

30 CEMM 03-06-016* Creme leucocitário 2009 

QUADRO 1 – Relação das cepas de Histoplasma capsulatum utilizadas na pesquisa provenientes do Hospital 

São José – Fortaleza-Ce 

* Cepas utilizadas na avaliação de meios de cultura favoráveis ao desenvolvimento de macroconídios de                

H. capsulatum para aplicação nos testes de sensibilidade antifúngica 
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5.2 PREPARAÇÃO DO INÓCULO 

 

Para a confecção do inóculo fúngico, foram preparadas suspensões a partir de 

culturas mantidas nos quatro meios retrocitados, à temperatura de 25°C, por 7 dias (NAKAI et 

al., 2003). Para tanto, as culturas foram cobertas com 1 mL de salina estéril e, com auxílio de 

uma alça microbiológica, foram realizadas leves raspagens na superfície do micélio, a fim de 

obter uma suspensão livre de fragmentos de meio de cultura. As suspensões foram 

transferidas para tubos de ensaio estéreis contendo 4 mL de solução salina 0,9% e, em 

seguida, submetidas a agitação em vórtex por 5 segundos. Em seguida, as suspensões foram 

deixadas em repouso por 5 minutos até que todos os fragmentos fossem depositados no fundo 

do tubo. O sobrenadante foi lido em espectrofotômetro a 530 nm e a sua transmitância 

ajustada para 95%; alternativamente a suspensão foi ajustada com solução salina até se 

alcançar uma turbidez equivalente ao padrão 0,5 da escala de Mcfarland. A suspensão 

contendo conídios e fragmentos de hifas foi então diluída na proporção de 1:10 em RPMI 

1640 com L-glutamina, sem bicarbonato  de sódio e com indicador vermelho de fenol, 

tamponado a pH 7,0 com MOPS (ácido 3-[N-morfolino]-propanosulfônico) 0,165 mol/L, a 

fim de se obter uma concentração final de 1x10
4
 a 5x10

4 
UFC/mL (CLSI, 2002). 

 

 

5.3 DROGAS ANTIMICROBIANAS 

 

As drogas antituberculose puras utilizadas neste projeto foram cedidas pelos 

laboratórios conforme o Quadro 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogas Sigla Características Fabricante Lote Produção 

Isoniazida INH Pó cristalino branco LAFEPE 15854 0177 

Pirazinamida PZA Pó cristalino branco LAFEPE 15344 0177 

Etambutol EMB Pó cristalino branco IQUEGO 12307 001 

QUADRO 2 – Características gerais das drogas antituberculose utilizadas na presente pesquisa 

Legenda: LAFEPE - Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes;  

IQUEGO - Indústria Química do Estado de Goiás SA. 
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As drogas puras e os análogos da isoniazida foram dissolvidos em 

dimetilsulfóxido a 100% (Merck, Darmstadt, Germany) em cabine de segurança biológica. O 

material foi homogeneizado em agitador magnético até completa dissolução da droga e, em 

seguida, transferido para microtubos estéreis e mantido a -20C até a análise. A solução de 

cada droga utilizada nos testes encerrava concentração 20 vezes maior que a concentração 

empregada no primeiro tubo da série para a droga isolada e 40 vezes maior para as drogas 

testadas em combinação. 

Foram ainda utilizados quatro agentes antifúngicos para a realização dos testes de 

sensibilidade: anfotericina B – AMB (Sigma Chemical Corporation, EUA), fluconazol – FLC 

(Merck Sharp & Dohme, Brazil), itraconazol – ITC (Janssen Pharmaceutica, Belgium) e 

voriconazol – VRZ (Pfizer Pharmaceuticals, EUA). Os fármacos AMB e ITC  foram 

preparados em DMSO, enquanto FLC e VRZ foram dissolvidos em água destilada estéril. Em 

seguida todas as soluções foram diluídas em RPMI 1640 (Sigma Chemical Co., St. Louis, 

EUA) e estocadas a -20°C até análise. As concentrações das drogas antituberculose 

(CORDEIRO et al., 2006) e antifúngicas (NAKAI et al., 2003) testadas variaram conforme 

apresentado no Quadro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga Intervalo 

INH 0,0187 – 0,3 

PZA 0,39 – 6,25 

EMB 0,78 – 12,5 

AMB 0,00195 – 1,0 

FLC 0,9765 – 500,0 

ITC 0,00012 -  0,0625 

VRZ 0,00195 – 1,0 

QUADRO 3 - Intervalos das concentrações das drogas antituberculose (mg/mL) e 

antifúngicas (µg/mL) testadas isoladamente frente a cepas de H. capsulatum. 
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5.4 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA IN VITRO 

 

A atividade antifúngica in vitro das drogas antituberculose e antifúngicas foi 

determinada em ensaio de macrodiluição e microdiluição, respectivamente de acordo com o 

protocolo descrito no documento M38-A, padronizado pelo CLSI com algumas modificações, 

como o tamanho do inóculo (CLSI, 2002).  

Para os testes de sensibilidade aos agentes antituberculose e os análogos químicos 

da isoniazida, sendo aqueles testados também em combinação com os derivados azólicos 

foram utilizados tubos de ensaio estéreis com tampa (capacidade de 5 mL, 12 × 75 mm), 

contendo 0,1 mL de meio RPMI 1640 e 0,1 mL da droga previamente diluída, aos quais 

foram adicionados 0,9 mL do inóculo fúngico, preparado conforme descrito anteriormente 

(CLSI, 2002). Como controle de crescimento da cepa foram utilizados tubos livres da droga 

contendo 0,1 mL de RPMI 1640 e 0,9 mL de inóculo fúngico.  

A atividade inibitória dos agentes antifúngicos testados isoladamente foi realizada 

em placas plásticas estéreis de microtitulação contendo 96 poços com fundo arredondado em 

forma de U. Com o auxilio de um pipetador automático, foram distribuídos em cada um dos 

micropoços 0,1 mL do meio RPMI 1640. Em seguida, 0,1 mL do agente antifúngico foram 

adicionados nos primeiro poços, a partir dos quais o antifúngico foi diluído de forma seriada 

até os poços da décima coluna. Por fim, 0,1 mL da suspensão do fungo foram distribuídos em 

cada poço. Controles positivos de crescimento e esterilidade foram incluídos para cada 

observação testada. Como controles de qualidade foram utilizadas cepas de Candida 

parapsilosis ATCC 22019 e Candida krusei ATCC 6258, de acordo com o National 

Commitee for Clinical Laboratory Standards, documento M27-A2 (CLSI, 2002). Todos os 

resultados estavam dentro dos limites recomendados. As placas foram colocadas em estufa na 

temperatura de 35°C e lidas após 5, 6 e 7 dias de incubação (CLSI, 2002). 

Após a determinação do efeito inibitório dos antimicrobianos isolados, foi 

avaliada a atividade antifúngica de nove combinações: isoniazida e fluconazol; isoniazida e 

itraconazol; isoniazida e voriconazol; pirazinamida e fluconazol; pirazinamida e itraconazol; 

pirazinamida e voriconazol; etambutol e fluconazol; etambutol e itraconazol; etambutol e 

voriconazol. As concentrações de cada droga testada em combinação estão esquematizadas no 

Quadro 4. 
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A concentração inibitória mínima (CIM) de cada droga antituberculose isolada ou 

em combinação foi determinada como a menor concentração capaz de reduzir 80% do 

crescimento fúngico, quando comparado àquele do tubo-controle livre da droga (CLSI, 2002; 

CORDEIRO et al., 2006b). Todas as leituras, realizadas após 7 dias de incubação em 

temperatura de 35˚C (WHEAT et al., 2001), foram visualmente feitas em duplicata, e seus 

resultados analisados estatisticamente. 

A concentração inibitória mínima da anfotericina B foi tida como a menor 

concentração capaz de impedir 100% do crescimento fúngico. Para os derivados azólicos, a 

CIM foi determinada como a menor concentração da droga capaz de inibir 80% do 

crescimento fúngico, comparado ao tubo-controle livre da droga (CLSI, 2002).  

A concentração fungicida mínima (CFM) das drogas antituberculose e 

antifúngicas avaliadas isoladamente foi determinada por meio da remoção de 0,1 ml do 

conteúdo de todos os tubos que não apresentavam crescimento visível, ou seja, os tubos 

contendo concentrações superiores a CIM. As amostras foram semeadas em ágar batata 

dextrose e incubadas a 35°C por 15 dias. Os valores da CFM foram definidos como a menor 

concentração que não permitiu o crescimento de colônias visíveis, o que representa a morte de 

> 97% do inóculo inicial (LI et al., 2000). 

A interação entre as drogas foi analisada através do cálculo do índice da 

concentração inibitória fracionária (FICI), segundo Odds (2003). O índice FICI é definido 

como a soma dos índices de Concentração Inibitória Fracionada (FIC) para cada droga. O 

índice FIC corresponde a relação entre o CIM de cada droga combinada e o CIM da mesma 

droga testada isoladamente. Desta forma, sendo considerados os seguintes parâmetros: 

 

 

Drogas antituberculose 

Intervalo 

Drogas antifúngicas / Intervalo 

FLC ITC VRZ 

INH 0,0046 – 0,075 

1,95 – 31,25 0,000487 – 0,0078 0,0078 – 0,125 PZA 0,049 – 0,78 

EMB 0,098 – 1,56 

QUADRO 4 - Intervalos das concentrações das drogas antituberculose (mg/mL) e antifúngicas (µg/mL) testadas em 

combinação frente a cepas de H. capsulatum. 
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FICI ≤ 0,5: Sinergismo  

FICI > 4,0: Antagonismo 

0,5 < FICI > 4,0: Sem interação 

 

 

5.5 SÍNTESE DOS ANALÓGOS DA ISONIAZIDA 

 

Foi realizado um estudo preliminar que avaliou a atividade antifúngica in vitro de 

derivados da droga isoniazida frente a cepas de H. capsulatum. 

A síntese dos análogos da isoniazida foi realizada a partir da reação entre a droga 

isoniazida e diferentes cetonas, conforme metodologia descrita por Azarifar e Ghasemnejad 

(2003). As reações foram conduzidas no Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da 

UFC, sob orientação da Profa. Dra. Maria da Conceição Ferreira de Oliveira. 

Em um balão volumétrico com capacidade para 10 mL foram adicionados 0,66 

mM de cetona a 2,0 mL de etanol, 1,0 mL de ácido acético e 34,3 mg de isoniazida. A reação 

foi conduzida sob refluxo a 78°C. O controle de cada reação foi realizado através de 

cromatografia em camada delgada (CCD) empregando gel de sílica 60 (Φ 2-25 µm) da Carlo 

Erba e cromatofolhas de plástico de gel de sílica 60 F254, da Merck. As revelações das 

substâncias foi realizada através da exposição à irradiação ultravioleta (UV) em dois 

comprimentos de onda (254 e 365 nm) e por aspersão em solução ácida de vanilina seguida de 

aquecimento a aproximadamente 150ºC (VASCONCELOS et al., 2009). As cetonas utilizadas 

foram: cânfora, acetofenona e seus derivados como p-metoxiacetofenona, p-cloroacetofenona 

e p-etoxiacetofenona. 

As reações também foram realizadas empregando-se a radiação de micro-ondas. 

Em um balão de 10 mL foi adicionado 0,25 mM das cetonas 1,4 difenil-3,2 butenona, 4-fenil-

3,2 butenona e dibenzalacetona a 2,0 mL de ácido acético absoluto e 38,4 mg de isoniazida. 

Em seguida, a reação foi conduzida sob radiação de micro-ondas na potência de 300 W e a 

formação do produto foi acompanhada por cromatografia em camada delgada analítica. Todos 

os compostos formados foram purificados por coluna cromatográfica e caracterizados 

estruturalmente por métodos de espectroscopia de infravermelho e ressonância magnética 

nuclear de hidrogênio e carbono-13 (AZARIFAR; GHASEMNEJAD, 2003). 

Foram sintetizados oito compostos derivados da isoniazida, os quais foram 

submetidos a testes de sensibilidade in vitro frente às cepas de H. capsulatum, realizados de 

acordo com a técnica de macrodiluição em caldo, padronizada pelo CLSI (2002), conforme 

descrito anteriormente. 
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5.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

Os resultados obtidos neste trabalho foram avaliados estatisticamente pelo Teste  

t-Student pareado, para efeitos de comparação entre os valores encontrados. A análise 

estatística teve como critério de significância p < 0,05. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1  ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DAS DROGAS ISOLADAS 

 

Todas as drogas antituberculose inibiram o crescimento das cepas de                   

H. capsulatum in vitro. Após 7 dias de incubação, os valores de CIM apresentaram os 

seguintes intervalos: INH: 0,04 a 0,30 mg/mL (média geométrica 0,13 mg/mL); PZA: 0,55 a 

3,13 mg/mL (média geométrica 1,70 mg/mL); EMB: 1,56 a 6,25 mg/mL (média geométrica 

3,88 mg/mL), com as respectivas médias geométricas. Os valores de CFM variaram de 0,08 a 

0,30 mg/mL (média geométrica 0,21 mg/mL) para INH; 0,78 a 6,25 mg/mL (média 

geométrica 2,48 mg/mL) para PZA e 3,13 a 12,50 mg/mL (média geométrica 6,72 mg/mL) 

para EMB. Todos os dados estão apresentados na Tabela 1. 

No tocante às drogas antifúngicas, todas as cepas foram sensíveis aos antifúngicos 

anfotericina B, fluconazol, itraconazol e voriconazol apresentando valores de CIM que 

variaram de 0,0625 a 0,25 µg/mL (média geométrica 0,157 µg/mL) para AMB; 15,62 a 62,5 

µg/mL (média geométrica 38,37 µg/mL) para FLC; 0,0039 a 0,0312 µg/mL (média 

geométrica 0,017 µg/mL) para ITC e 0,0156 a 0,25 µg/mL (média geométrica 0,166 µg/mL) 

para VRZ, assim como os valores para a média geométrica de cada droga. Os valores de CFM 

apresentaram as seguintes concentrações: 0,2982 µg/mL para AMB; 81,836 µg/mL para FLC; 

0,0278 µg/mL para ITC e 0,41243 µg/mL para VRZ, conforme representado na Tabela 1.  

 

 

 

 

Drogas 

 
CIM  CFM 

 
Intervalo MG 

 
Intervalo MG 

INH  0,04 – 0,30 0,13 0,08 - 0,30 0,21 

PZA  0,55 – 3,13 1,70 0,78 - 6,25 2,48 

EMB  1,56 – 6,25 3,88 3,13 -12,50 6,72 

AMB  0,0625 – 0,25 0,157 0,0625 – 3,0 0,2982 

FLC  15,625 – 62,5 38, 37 31,25 - 250 81,836 

ITC  0,0039 – 0,0312 0,017 0,0078 - 0,0625 0,0278 

VRZ  0,0156 – 0,25 0,166 0,0625 – 1,0 0,41243 

TABELA 1 – Concentração inibitória mínima (CIM) e Concentração fungicida mínima (CFM) das drogas 

antituberculose (mg/mL) e antifúngicas (µg/mL) testadas isoladamente contra cepas de H. capsulatum. 

Legenda: INH = isoniazida; PZA = pirazinamida; EMB = etambutol;  FLC = fluconazol; ITC = itraconazol;    

VRZ = voriconazol; MG = Média Geométrica. 
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6.2  ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DAS DROGAS EM COMBINAÇÃO 

 

Quanto às combinações formadas pelos fármacos antituberculose e os derivados 

azólicos, observou-se que todas foram capazes de inibir o crescimento in vitro das cepas de  

H. capsulatum. Efeito sinérgico foi detectado nas nove combinações em grande parte das 

cepas, não sendo observado antagonismo em nenhuma delas. 

De acordo com os resultados obtidos, todas as combinações formadas pela droga 

isoniazida e os derivados azólicos mostraram interação sinérgica contra H. capsulatum, 

apresentando valores de Índice de concentração inibitória fracionária que variaram de 0,12 a 

0,5 (Figura 17). Estatisticamente, não foi encontrada diferença significativa entre as três 

combinações (p = 0,0000). As cepas foram inibidas nas seguintes concentrações e médias 

geométricas, respectivamente: isoniazida [0,0046 a 0,01875 mg/mL; 0,0117 mg/mL] + 

fluconazol [1,953 a 7,8 μg/mL; 4,914 μg/mL]; isoniazida [0,0093 a 0,0375 mg/mL; 0,0187 

mg/mL] + itraconazol [0,000975 a 0,0039 μg/mL; 0,0019 μg/mL] e isoniazida [0,0093 a 

0,0375 mg/mL; 0,0148 mg/mL] + voriconazol [0,0156 a 0,0625 μg/mL; 0,025 μg/mL] (Figura 

18). 

As associações entre pirazinamida e os azólicos fluconazol e voriconazol atuaram 

sinergicamente contra H. capsulatum. No entanto, a combinação formada por pirazinamida e 

itraconazol mostrou-se indiferente para 4 das 18 cepas testadas, com valores de FICI iguais a 

0,625 e 0,75 (Figura 19). As concentrações encontradas para cada combinação apresentaram 

os seguintes intervalos e médias geométricas, respectivamente: pirazinamida [0,098 a 0,39 

mg/mL; 0,1745 mg/mL] + fluconazol [3,9 a 7,8 μg/mL; 6,4339 μg/mL]; pirazinamida [0,196 

a 0,78 mg/mL; 0,2765 mg/mL] + itraconazol [0,000975 a 0,0078 μg/mL; 0,0026 μg/mL] e 

pirazinamida [0,049 a 0,039 mg/mL; 0,1616 mg/mL] + voriconazol [0,0078 a 0,0625 μg/mL; 

0,0258 μg/mL] (Figura 20). 

Por fim, os dados obtidos evidenciaram que as combinações etambutol + 

fluconazol e etambutol + itraconazol exibiram efeito sinérgico contra todas as cepas testadas, 

com exceção de uma, que apresentou FICI igual a 0,62.  A combinação entre etambutol e 

voriconazol obteve o maior número de cepas sem interação (8/18) com FICI superiores a 0,5 

(Figura 21). Os valores de CIM variaram entre as seguintes concentrações e médias 

geométricas, respectivamente: etambutol [0,39 a 0,78 mg/mL; 0,44 mg/mL] + fluconazol [7,8 

a 15,6 μg/mL; 8,42 μg/mL]; etambutol [0,098 a 0,78 mg/mL; 0,287 mg/mL] + itraconazol 

[0,0004875 a 0,0039 μg/mL; 0,0014 μg/mL] e etambutol [0,196 a 1,56 mg/mL; 0,636 mg/mL] 

+ voriconazol [0,00195 a 0,125 μg/mL; 0,055 μg/mL] (Figura 22). Todos os valores de CIM e 
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 Figura 17 - Índice da concentração inibitória fracionária (FICI) da droga isoniazida em combinação 

com os derivados azólicos para as 18 cepas de H. capsulatum testadas. 

 
 

o índice da concentração inibitória fracionária para cada cepa nas nove combinações avaliadas 

podem ser visualizados no Anexo I. 

Os cálculos estatísticos indicaram que a interação entre etambutol e itraconazol 

apresentaram valores de FICI menores que a de fluconazol (p = 0,0037) e a combinação entre 

etambutol e fluconazol  apresentou valores menores que com voriconazol (p = 0,0562). 

Quando observados os valores de FICI das drogas combinadas entre etambutol e isoniazida, 

chega-se a conclusão que a combinação etambutol + itraconazol apresenta valores de FICI 

menores que isoniazida + itraconazol (p = 0,0529). Em contrapartida, nas combinações com 

fluconazol (p = 0,0003) e voriconazol (p=0,0000), isoniazida apresenta valores menores que 

etambutol. 

Sendo assim, os valores de FICI para as combinações etambutol + fluconazol (p = 

0,0003) e etambutol + itraconazol (p = 0,0000) são inferiores a 0,5. No entanto, a associação 

etambutol + voriconazol não apresentou diferença significativa das demais (p = 0,5019), 

apesar dos valores de 0,75 ≤ FICI > 0,5 para oito cepas avaliadas. 
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Figura 18 - Concentração inibitória mínima (CIM) da droga isoniazida (mg/mL) em combinação com os 

derivados azólicos fluconazol; itraconazol e voriconazol (µg/mL) frente as 18 cepas de H. capsulatum. 

[INH + FLC] [INH + ITC] [INH + VRZ] 

Figura 19 – Índice da concentração inibitória fracionária (FICI) da droga pirazinamida em combinação 

com os derivados azólicos para as 18 cepas de H. capsulatum testadas. 
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Figura 20  - Concentração inibitória mínima (CIM) da droga pirazinamida (mg/mL) em combinação com 

os derivados azólicos fluconazol; itraconazol e voriconazol (µg/mL) frente as 18 cepas de H. capsulatum. 

[PZA + FLC] [PZA + ITC] [PZA + VRZ] 

Figura 21 – Índice da concentração inibitória fracionária (FICI) da droga etambutol em combinação 

com os derivados azólicos para as 18 cepas de H. capsulatum testadas. 
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Figura 22  - Concentração inibitória mínima (CIM) da droga pirazinamida (mg/mL) em combinação 

com os derivados azólicos fluconazol; itraconazol e voriconazol (µg/mL) frente as 18 cepas de              

H. capsulatum. 

[EMB + FLC] [EMB + ITC] [EMB + VRZ] 
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6.3  SÍNTESE DOS ANALÓGOS DA ISONIAZIDA E DETERMINAÇÃO DA 

ATIVIDADE ANTIFÚNGICA 

 

Tendo em vista o potencial antifúngico da droga isoniazida, este trabalho teve 

como proposta preliminar a síntese de análogos desse fármaco para a determinação da 

atividade antifúngica. Foram sintetizados oito derivados da droga, os quais tiveram suas 

atividades biológicas testadas contra o fundo dimórfico H. capsulatum e expressa em termos 

de concentração mínima inibitória (CIM) em mg/mL. Na Tabela 2 encontram-se as fórmulas e 

massas moleculares dos compostos sintetizados a partir das respectivas cetonas. 

 

 

 

 

 

As reações de síntese dos compostos retrocitados estão representadas na       

Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

Cetonas Análogos  

Nome Fórmula Molecular Fórmula Molecular 
Massa Molecular 

(g/moL) 

Cânfora C10H16O C6H19N3O 271 

Acetofenona C8H8O C14H13N3O  239 

p-metoxiacetofenona C9H10O2 C15H15N3O2  269 

p-cloroacetofenona C8H7ClO C14H12ClN3O  259 

p-etoxiacetofenona C10H12O2 C16H17N3O2  271 

Dibenzalacetona C17H14O C23H18N3O  352 

1,4 difenil-3,2-butenona C16H13O C22H19N3O  341 

4-fenil-3,2-butenona C10H10O C16H15N3O  265 

TABELA 2 - Identificação das substâncias sintetizadas de acordo com as cetonas utilizadas nas reações de 

síntese. 
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Cânfora Isoniazida Análogo A 

Acetofenona Isoniazida Análogo B 

p-metóxiacetofenona Isoniazida Análogo C 

p-cloroacetofenona Isoniazida Análogo D 

Figura 23 - Reações de síntese dos derivados da isoniazida: a droga reage com cada cetona sob refluxo a 

78ºC. 
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p-etóxiacetofenona Isoniazida Análogo E 

dibenzalacetona Isoniazida Análogo F 

1,4 –difenil- 3,2 butenona Isoniazida Análogo G 

4 –fenil- 3,2 butenona Isoniazida Análogo H 

Figura 23 (Continuação) - Reações de síntese dos derivados da isoniazida: a droga reage com cada cetona sob 

refluxo a 78ºC. 
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Os resultados obtidos nos testes de sensibilidade antifúngica frente a cepas de     

H. capsulatum, através do ensaio de macrodiluição em caldo, estão descritos na Tabela 3.  

As substâncias sintetizadas exibiram atividade antifúngica pronunciada, podendo 

ser este considerado um resultado promissor na descoberta de novos fármacos, em 

comparação com a substância de referência: isoniazida (CIM = 0,15 mgmL). As cepas 

apresentaram valores de CIM 2, 4, 8 e 15 vezes menores quando confrontados aos da droga 

isoniazida pura. Apenas o análogo D obtido a partir da cetona p-cloroacetofenona, cuja       

CIMmédia geométrica = 0,12 mg/mL, não obteve resultado significativamente inferior quando 

comparada a droga original. Os produtos formados a partir da Cânfora e p-etoxiacetofenona 

mostraram CIM = 0,018 mg/mL, oito vezes menor que o valor de CIM encontrado para  

isoniazida pura testada frente as mesmas cepas. 

Os compostos G e H foram testados contra apenas uma cepa de H. capsulatum, 

mas demonstraram valores de CIM 15 vezes mais eficiente que a droga de referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análogos químicos 
Cepas 

MG 

1 2 3 4 5 6 7 

A 0,018 0,037 0,018 - - - - 0,023 

B 0,075 0,037 0,075 0,075 - - - 0,063 

C 0,075 0,075 0,075 0,075 0,037 - 0,037 0,059 

D 0,15 0,075 0,15 - - - - 0,12 

E 0,075 0,075 0,15 0,15 0,075 - 0,018 0,074 

F - - - - - 0,02 - 0,02 

G - - - - - 0,01 - 0,01 

H - - - - - 0,01 - 0,01 

AMB 0,0625 0,0312 0,25 0,125 0,25 0,25 0,25 0,14 

TABELA 3 - Concentração inibitória mínima (CIM) do ensaio de macrodiluição em caldo com os análogos 

químicos da droga antituberculose isoniazida (mg/mL) frente a cepas de  H. capsulatum. Concentração inibitória 

mínima da droga isoniazida para as sete cepas testadas = 0,15 mg/mL. 

 

Legenda – A = Cânfora; B = Acetofenona; C = p-metoxiacetofenona; D = p-cloroacetofenona; E =                      

p-etoxiacetofenona; F = Dibenzalacetona; G = 1,4 difenil-3,2-butenona; H = 4-fenil-3,2-butenona; AMB = 

Anfotericina B; MG = Média Geométrica; (-) = não testado. 
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6.4  AVALIAÇÃO DE MEIOS DE CULTURA FAVORÁVEIS AO 

DESENVOLVIMENTO DE MACROCONÍDIOS DE H. CAPSULATUM PARA 

APLICAÇÃO NOS TESTES DE SENSIBILIDADE ANTIFÚNGICA 

 

A partir da análise micromorfológica das culturas de H. capsulatum repicadas em 

quatro meios de cultura diferentes, identificou-se o número de macroconídios em 10 campos 

para cada lâmina. A menor quantificação (0-10) foi observada em ágar batata, ágar BHI, ágar 

malte e ágar lactrimel, perfazendo um total de 11, 10, 6 e 7 cepas, respectivamente. O meio de 

cultura ágar malte monstrou-se o mais favorável para produção de macroconídios (10-50) e 

(>50), norteando um total de 6 cepas, seguido do meio lactrimel, com 5 cepas. 

Em relação à determinação da CIM e o meio de cultura utilizado para o 

procedimento, observou-se que quando o inóculo era proveniente de cepas cultivadas em ágar 

batata, o crescimento era escasso (inclusive no poço-controle) e muitas vezes não homogêneo, 

ou seja não havia um crescimento sequencial nos poços da placa, impossibilitando a 

visualização da CIM. Tal fato ocorreu em 8 das 12 cepas testadas com pelo menos uma das 

drogas.  

Quanto aos repiques feitos em ágar BHI, com exceção de uma cepa, que não 

possuidora de CIM no quinto dia de incubação, isto é, primeiro dia de leitura, as demais 

apresentaram valores de CIM nos três dias de leitura. Para os inóculos referentes às culturas 

em ágar malte os valores de CIM foram determinados em cada dia de leitura (5º, 6° e 7º dia de 

incubação) para 11 cepas avaliadas. A única cepa que não foi possível visualizar o poço da 

CIM para as drogas AMB e VRZ apresentou a formação escassa de conídios de 0-10 

macroconídios/campo. Dos 12 inóculos provenientes de culturas em lactrimel, em 5 não foi 

possível determinar os valores de CIM, para no mínimo uma droga. 

Os valores da CIM para as drogas antifúngicas testadas contra as cepas de           

H. capsulatum, cultivadas nos quatro meios de cultura, estão representados na Tabela 4. 
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Cepas 
Meios de 

cultura 

Nº 

macroconídios 

CIM 

AMB FLC ITC VRZ 

5° dia 6° dia 7° dia 5° dia 6° dia 7° dia 5° dia 6° dia 7° dia 5° dia 6° dia 7° dia 

03-03-036 

Batata 10-50 0,0312 0,0625 0,0625 SM SM SM SM SM SM SM SM SM 

BHI > 50 0,0312 0,0625 0,125 7,125 7,125 15,625 0,0039 0,0039 0,0078 0,0625 0,125 0,25 

Malte > 50 0,0625 0,0625 0,125 15,625 15,625 15,625 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0625 

Lactrimel 10-50 0,0312 0,0625 0,125 31,25 31,25 31,25 0,0078 0,0078 0,0156 0,0625 0,0625 0,0625 

03-03-039 

Batata 0-10 SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM 

BHI 0-10 0,125 0,125 0,25 15,625 31,25 62,5 0,0156 0,0156 0,0156 0,0312 0,25 0,25 

Malte >50 0,125 0,125 0,25 7,125 15,625 15,625 0,0156 0,0156 0,0156 0,0312 0,0312 0,0312 

Lactrimel 0-10 SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM 

03-04-058 

Batata 0-10 SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM 

BHI 0-10 0,5 0,5 1,0 15,625 15,625 15,625 0,0156 0,0156 0,0156 0,0625 0,125 0,125 

Malte 0-10 0,25 0,25 0,5 15,625 15,625 15,625 0,0156 0,0156 0,0312 0,0312 0,0625 0,0625 

Lactrimel 0-10 SM 0,125 0,125 SM 31,25 31,25 0,00195 0,0078 0,0156 SM SM SM 

03-04-060 

Batata 0-10 0,0312 0,0625 0,125 3,9062 15,625 15,625 0,00195 0,00195 0,0039 0,0078 0,0156 0,0156 

BHI 0-10 0,0625 0,25 0,25 7,125 7,125 7,125 0,0039 0,0039 0,0078 0,0312 0,0312 0,0312 

Malte 0-10 0,0156 0,0312 0,0625 7,125 15,625 15,625 0,0039 0,0039 0,0078 0,0312 0,0312 0,0312 

Lactrimel 10-50 SM 0,0312 0,0625 SM 3,9062 3,9062 SM 0,00195 0,0039 0,0078 0,0156 0,0156 

03-05-051 

Batata 0-10 SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM 

BHI 0-10 0,25 0,25 0,5 15,625 31,25 31,25 0,0156 0,0156 0,0156 0,0625 0,0625 0,0625 

Malte 0-10 0,25 0,5 0,5 7,125 7,125 7,125 0,0156 0,0156 0,0156 0,0625 0,0625 0,0625 

Lactrimel 0-10 0,5 1,0 1,0 7,125 7,125 15,625 0,0078 0,0078 0,0078 0,0625 0,0625 0,0625 

03-05-053 

Batata 0-10 SM 0,0156 0,0156 SM SM SM SM SM SM SM SM SM 

BHI 0-10 0,5 1 1 15,625 15,625 31,25 0,0156 0,0156 0,0156 0,0078 0,0156 0,0156 

Malte 0-10 SM SM SM 7,125 15,625 15,625 0,0078 0,0156 0,0156 SM SM SM 

Lactrimel 10-50 SM SM SM 7,125 7,125 7,125 0,00195 0,0078 0,0078 SM SM SM 

TABELA 4 - Concentração inibitória minima (CIM) das drogas antifúngicas (μg/mL) para cepas de H. capsulatum cultivadas em diferentes meios de cultura e número de 

macroconídios identificado em cada lâmina  

 

Legenda – SM = sem CIM 
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Cepas 
Meios de  

cultura 

Nº  

macroconídios 

CIM  

AMB FLC ITC VRZ 

5° dia 6° dia 7° dia 5° dia 6° dia 7° dia 5° dia 6° dia 7° dia 5° dia 6° dia 7° dia 

03-05-077 

Batata 0-10 0,25 0,5 0,5 7,125 15,625 15,625 0,0039 0,0039 0,0078 0,0625 0,0625 0,0625 

BHI 0-10 0,5 0,5 1 15,625 31,25 31,25 0,0039 0,0078 0,0078 0,0625 0,0625 0,0625 

Malte 0-10 0,0078 0,0625 0,0625 3,9062 15,625 15,625 0,00195 0,0078 0,0078 0,0312 0,0312 0,0312 

Lactrimel 0-10 SM 0,0039 0,0156 SM SM SM SM SM SM SM SM SM 

03-05-079 

Batata 0-10 SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM SM 

BHI >50 0,0625 0,0625 0,125 62,5 125 125 0,0078 0,0156 0,0156 0,0625 0,25 0,25 

Malte  >50  0,5 0,5  1 31,25  31,25 31,25 0,0156 0,0156  0,0156   0,125 0,125  0,125  

Lactrimel >50 0,0625 0,0312 1 15,625 31,25 31,25 0,00195 0,0078 0,0156 0,0156 0,0312 0,0312 

03-06-005 

Batata 0-10 SM SM SM SM 3,9062 3,9062 SM SM SM SM SM SM 

BHI 0-10 0,0625 0,125 0,125 15,625 31,25 31,25 0,0078 0,0078 0,0078 0,0156 0,125 0,5 

Malte 0-10 0,125 0,125 0,25 15,625 15,625 31,25 0,0156 0,0156 0,0156 0,0312 0,0625 0,125 

Lactrimel 0-10 0,0312 0,0625 0,125 7,125 15,625 15,625 0,0078 0,0078 0,0078 0,0312 0,0625 0,0625 

03-06-006 

Batata 0-10 0,25 0,5 0,5 7,125 7,125 7,125 0,0156 0,0156 0,0312 0,0625 0,0625 0,0625 

BHI 0-10 0,25 0,25 0,5 15,625 15,625 15,625 0,0156 0,0156 0,0312 0,0625 0,0625 0,0625 

Malte >50 0,5 0,5 0,5 7,125 7,125 15,625 0,0156 0,0156 0,0312 0,0312 0,0625 0,0625 

Lactrimel 0-10 0,25 0,25 0,25 15,625 15,625 15,625 0,0078 0,0078 0,0078 SM SM SM 

03-06-011 

Batata 0-10 SM 0,0625 0,0625 7,125 15,625 15,625 0,0312 0,0312 0,0312 0,0625 0,0625 0,0625 

BHI 0-10 SM 0,5 0,5 15,625 15,625 15,625 0,0156 0,0156 0,0156 0,125 0,125 0,5 

Malte 10-50 0,25 0,25 0,25 15,625 62,5 62,5 0,0039 0,0156 0,0312 0,25 0,25 1,0 

Lactrimel 10-50 0,0625 0,0625 0,125 15,625 15,625 15,625 0,0078 0,0312 0,0312 0,0156 0,0156 0,0156 

03-06-016 

Batata 0-10 SM SM SM SM SM SM 0,0039 0,0078 0,0078 SM SM SM 

BHI 0-10 0,0625 0,0625 0,0625 31,25 31,25 31,25 0,0156 0,0156 0,0156 0,0625 0,0625 0,0625 

Malte  >50 0,125 0,25 0,25 31,25 31,25 31,25 0,0312 0,0312 0,0312 0,0625 0,0625 0,0625 

Lactrimel 0-10 SM SM SM SM 3,9062 15,625 SM SM SM SM SM SM 

TABELA 4 - Concentração inibitória minima (CIM) das drogas antifúngicas (μg/mL) para cepas de H. capsulatum cultivadas em diferentes meios de cultura e número de 

macroconídios identificado em cada lâmina  

 

Legenda – SM = sem CIM 
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7 DISCUSSÃO 

 

Nos últimos anos, devido ao pequeno número de drogas antifúngicas disponíveis, 

muitos estudos estão sendo realizados no sentido de ampliar o arsenal terapêutico antifúngico 

(BERGOLD; GEORGIADIS, 2004). Assim, foram desenvolvidas novas drogas no grupo dos 

derivados azólicos, a exemplo do voriconazol, do posaconazol e do ravuconazol, como 

também na classe das equinocandinas: caspofungina, micafungina e anidulafungina 

(CHAPMAN; SULLIVAN; CLEARY, 2008). Porém, dentre estas novas drogas, atualmente 

são usados na terapia clínica apenas os azólicos voriconazol e posaconazol e as 

equinocandinas (ESPINEL-INGROFF, 2009). 

Apesar do desenvolvimento de novos fármacos, o aumento no número de casos de 

micoses profundas e oportunistas tem sido motivo de preocupação para a comunidade médica 

e científica (ESPINEL-INGROFF, 2009). Desta forma, vários pesquisadores têm procurado 

por novos compostos e moléculas ativas, investigando o potencial antifúngico de drogas não 

utilizadas na terapia antifúngica, como os agentes imunossupressores, antiparasitários e 

antibióticos (AFELTRA; VERWEIJ, 2003; AFELTRA et al., 2004). Assim, estudos mostram 

que os fármacos antituberculose possuem efeito inibitório in vitro frente a vários agentes de 

micoses sistêmicas (CHOTMONGKOL; METHAWASIN, 2001; CORDEIRO et al., 2006b; 

EL-AZIZI, 2007). 

Desde a década de 1970, vários estudos têm mostrado a atividade antifúngica in 

vitro da rifampicina, fármaco empregado na terapia contra a tuberculose, sobre algumas 

espécies fúngicas, tais como Histoplasma capsulatum (KOBAYASHI et al., 1972), Candida 

spp., (EDWARDS et al., 1980), Coccidioides immitis (HUPPERT et al., 1976) e 

Cryptococcus neoformans (FUJITA; EDWARDS, 1981). Estes estudos também apresentaram 

o efeito in vitro dessa droga em combinação com a anfotericina B, destacando a capacidade 

da rifampicina em potencializar a ação antifúngica do derivado poliênico (HUPPERT et al., 

1976), comprovando efeito sinérgico da associação frente a Candida spp., Coccidioides 

immitis e Histoplasma capsulatum (KOBAYASHI et al., 1972; HUPPERT et al., 1976; 

EDWARDS et al., 1980). No entanto, quando a rifampicina foi avaliada isoladamente 

mostrou-se inativa frente às espécies de Candida e C. neoformans, mesmo em concentrações 

superiores a 200 e 64 μg/mL, respectivamente (EDWARDS et al., 1980; FUJITA; 

EDWARDS, 1981). 

Estudos posteriores relataram que a rifampicina age como um potente indutor das 

enzimas dependentes do citocromo P-450, promovendo numerosas interações clinicamente 

importantes com a anfotericina B e os derivados azólicos. Por isso, a administração desses 
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compostos em conjunto é contra-indicada em seres humanos (FINCH; CHRISMAN; 

BACIEWICZ, 2002), uma vez que a rifampicina pode provocar uma redução dos níveis 

plasmáticos dos derivados azólicos, prejudicando a atividade desses fármacos e aumentando o 

risco de resistência (BACIEWICZ et al., 2008). Por essas razões a droga não foi testada no 

presente estudo, mesmo sendo utilizada como um dos fármacos de escolha para a terapia da 

tuberculose.  

Recentemente, outros pesquisadores testaram o efeito antifúngico de outras drogas 

antituberculose: isoniazida, pirazinamida e etambutol, contra Coccidioides posadasii 

(CORDEIRO et al., 2006b), e observaram também a eficácia in vitro dessas drogas em 

combinação com os derivados azólicos fluconazol, itraconazol e voriconazol contra o fungo 

(CORDEIRO et al., 2009). 

Destarte, visando a descoberta de novos alvos moleculares na célula fúngica e 

conhecendo a estreita relação filogenética de Coccidioides spp. e H. capsulatum 

(UNTEREINER et al., 2004) este trabalho propôs-se a avaliar, pela primeira vez, a atividade 

inibitória in vitro das drogas utilizadas para o tratamento da tuberculose pulmonar primária 

frente a cepas de H. capsulatum. 

O efeito in vitro das drogas antituberculose, associadas ou não aos derivados 

azólicos, foi investigado através da determinação da concentração inibitória mínima pelo 

método de macrodiluição em caldo, conforme protocolo descrito no documento M38-A 

preconizado pelo CLSI (2002). Essa técnica é de simples execução em laboratórios de 

micologia, e os resultados são fáceis de ler e interpretar, permitindo uma melhor padronização 

de variáveis importantes como composição do meio de cultura, temperatura, período de 

incubação, tamanho do inóculo e determinação dos pontos de corte (breakpoints). Porém, o 

documento M38-A (2002) e sua nova versão M38-A2 (2008) não contemplam a análise de 

sensibilidade in vitro de H. capsulatum e de outros fungos dimórficos como Blastomyces 

dermatitidis e Coccidioides spp. (CLSI, 2002). E, apesar de tal ausência, vários autores 

realizam os testes in vitro com a forma micelial (ANDREU et al., 2003) e leveduriforme do 

fungo (WHEAT et al., 2006), de acordo com as metodologias descritas pelo CLSI com 

algumas adaptações que permitem a obtenção de dados reprodutíveis, os quais são 

comparados em estudos interlaboratoriais (ESPINEL-INGROFF et al., 2007).  

Várias pesquisas vêm utilizando a técnica de microdiluição em caldo, baseada no 

documento M27-A2 (CLSI, 2002), que também não refere-se aos fungos dimórficos. Os 

testes de sensibilidade são realizados com a forma leveduriforme do fungo, fazendo-se uso de 

algumas modificações para o melhor aproveitamento da técnica, por exemplo, o tamanho do 
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inóculo e o tempo de leitura dos testes, os quais são determinados com base na taxa de 

crescimento de H. capsulatum (WHEAT et al., 2001; ANDREU et al., 2003).  

Nakai et al. (2003) empregaram a metodologia de microdiluição em caldo tanto 

para a forma filamentosa quanto para a leveduriforme de H. capsulatum, variando apenas a 

temperatura de incubação das placas de 25 e 37°C, respectivamente. Para a obtenção das 

colônias na fase leveduriforme, os pesquisadores cultivaram todos os isolados em ágar BHI 

com 1% de glicose, submetendo o fungo a repiques semanais para a troca do meio de cultura. 

Porém, esse procedimento promoveu um crescimento heterogêneo de alguns isolados que 

apresentaram hifas e células leveduriformes na mesma cultura (NAKAI et al., 2003), o que 

pode ter provocado divergências na análise dos dados. 

Assim, vale ressaltar que a presença de diferentes estruturas, como conídios e 

pequenos fragmentos de hifas pode influenciar na confecção do inóculo para os testes de 

sensibilidade de fungos filamentosos, o que provavelmente não ocorre na fase leveduriforme 

(PAREDES, 2009). Para H. capsulatum, a problemática do inóculo é ainda maior, pois os 

valores de CIM podem variar da fase filamentosa para a leveduriforme (ANDREU et al., 

2003). Nakai et al. (2003) observaram uma grande diferença na atividade da droga 

micafungina, encontrando valores de CIM que variaram mais de 1000 vezes entre a forma 

filamentosa e leveduriforme de H. capsulatum.  

Contudo, alguns pesquisadores sugerem a preparação do inóculo a partir de 

culturas na fase leveduriforme do fungo, porque proporcionaria uma maior homogeneidade da 

suspensão fúngica (ANDREU et al., 2003). Todavia, alguns isolados de H. capsulatum podem 

ser de difícil conversão, por necessitarem de condições especiais, como por exemplo 

requerimento nutritivo do meio de cultura, temperatura e metodologia adequada. Além disso, 

a conversão pode também ser influenciada pelas características genéticas de cada (WOODS, 

2002). Ademais, poucos estudos têm comparado os dados dos testes de sensibilidade in vitro 

entre as duas formas de H. capsulatum (ANDREU et al., 2003; NAKAI et al., 2003). Na 

verdade, não há estudos que determinem qual a fase do fungo, usada nas provas in vitro, que 

possam melhor correlacionar-se com a resposta terapêutica. A maioria dos autores prefere a 

fase leveduriforme, provavelmente por ser a forma infectante do micro-organismo 

(CONNOLY et al., 1999; WHEAT et al., 2001; 2006). 

Para determinação de CIM das drogas antituberculose foi utilizada como critério 

de leitura a inibição de 80% do crescimento fúngico, uma vez que essas drogas apresentam 

atividade microbiostática in vitro (CORDEIRO et al., 2006b). Em micobactérias, o fármaco 

precisa antes ser metabolizado pela célula e convertido na sua forma ativa, para em seguida 
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haver a inibição do seu alvo celular (PETRI, 2001). Tal fato pode ter ocorrido também para as 

drogas isoniazida e pirazinamida frente ao fungo testado na presente pesquisa.  

Os resultados deste trabalho mostraram que os fármacos antituberculose foram 

capazes de inibir o crescimento in vitro das cepas de H. capsulatum. Dentre as drogas 

testadas, a isoniazida foi a mais ativa contra o fungo, apresentando CIM de 0,04 a 0,30 

mg/mL, seguida da pirazinamida com 0,55 a 3,13 mg/mL e o etambutol com valores de CIM 

que variaram de 1,56 a 6,25 mg/mL. Dados similares foram obtidos para isoniazida por 

Cordeiro et al. (2006b) que avaliaram o potencial antifúngico das drogas antituberculose 

frente a cepas de C. posadasii, com de CIM ≤ 0,25 mg/mL. Quanto a droga etambutol, H. 

capsulatum mostrou-se menos sensível que C. posadasii, apresentando valores de CIM ≤ 0,62 

mg/mL. No entanto, a droga pirazinamida não mostrou atividade contra C. posadasii, fato que 

contraria os resultados observados nesta pesquisa, na qual a droga foi a segunda mais ativa.  

Historicamente, a histoplasmose pulmonar crônica é associada à tuberculose 

pulmonar, por ambas apresentarem características clínicas, radiológicas e histopatológicas 

semelhantes (UNIS; SEVERO, 2005). Estes casos têm levado indivíduos com histoplasmose 

pulmonar a serem tratados com agentes antituberculose, mas sem demonstrarem cura clínica 

(UNIS; SEVERO, 2005). Assim, perante os resultados obtidos, acredita-se que embora 

isoniazida, pirazinamida e etambutol apresentem efeito fungistático in vitro contra H. 

capsulatum a concentração mínima necessária para matar o fungo é muito maior que as 

concentrações plasmáticas máximas de cada droga.  

Sabe-se então, que os agentes antituberculose atuam sobre alvos específicos do 

metabolismo bacteriano. De posse deste fato, supõe-se que sítios análogos de ligação a essas 

drogas estejam presentes nas células de H. capsulatum, resultando no efeito inibitório 

observado. A isoniazida interfere com a síntese dos ácidos micólicos da parede celular das 

micobactérias, mediante inibição de enzimas específicas (ZHANG, 2005). Estudos indicam 

serem os genes inhA e KasA os principais alvos do fármaco. De fato, o metabólito ativo da 

isoniazida liga-se aos produtos desses genes: a proteína transportadora enoil-acil redutase e a 

β-cetoacil ACP-sintase I, ambas envolvidas na via biossintética dos ácidos micólicos 

(SOMOSKOVI; PARSONS; SALFINGER, 2001).  

Com base nas informações disponíveis no banco de dados do Universal Protein 

Resource (UniProt), disponível no endereço http://www.uniprot.org/, foi realizada uma 

pesquisa, a fim de verificar quais proteínas estão envolvidas nos mecanismos de ação das 

drogas antituberculose utilizadas neste trabalho e observou-se que a molécula β-cetoacil ACP-

sintase I presente nas espécies de Mycobacterium tuberculosis apresenta semelhanças 

funcionais com outra proteína encontrada em H. capsulatum. Com base nestes dados, é 

http://www.uniprot.org/
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possível supor que o mecanismo de ação da droga isoniazida esteja relacionado à inibição da 

proteína transportadora 3-oxoacil-acil sintase, responsável pela biossíntese dos ácidos graxos 

que compõe a camada fosfolipídica da membrana celular de H. capsulatum. No entanto, as 

proteínas relacionadas aos alvos das drogas pirazinamida e etambutol não resultaram em 

analogia com nenhuma molécula protéica já identificada no fungo, conforme dados presentes 

no UniProt. Acredita-se, então, que alvos moleculares dessas drogas possam estar associados 

às mitocôndrias dos fungos (CORDEIRO et al., 2009).    

A segunda classe de drogas testadas compreendeu os agentes antifúngicos 

utilizados na terapia atual da histoplasmose: anfotericina B, fluconazol, itraconazol e 

voriconazol. Todas as cepas de H. capsulatum avaliadas mostraram-se sensíveis aos 

antifúngicos mencionados.  

A anfotericina B é a droga de escolha para a terapêutica da histoplasmose, 

principalmente nas formas pulmonares mais graves e na doença disseminada (BRASIL, 

MINISTERIO DA SAÚDE, 2008; KAUFFMAN, 2009). Os resultados in vitro desse trabalho 

confirmam a eficácia da droga, com intervalos de CIM de 0,0625 a 0,25 μg/mL e média 

geométrica de 0,157 μg/mL, o que corresponde aos resultados obtidos por estudo semelhante 

realizado por González (2009), que demonstrou um intervalo de 0,06 a 0,25 μg/mL e média 

geométrica de 0,163 μg/mL. Dados apresentados por outros autores, entretanto, demonstraram 

valores de CIM com média geométrica de 0,27 (ANDREU et al., 2003) e 0,42 μg/mL 

(ESPINEL-INGROFF, 1998), superiores aos encontrados nesse estudo. A diferença entre os 

resultados pode ser justificada por meio das variações nos metódos empregados nesta 

pesquisa, os quais diferenciaram-se no tocante à concentração do inóculo e o meio de cultura 

empregado para o crescimento do fungo.  

Dentre as drogas antifúngicas, os maiores valores de CIM foram encontrados para 

fluconazol, os quais variaram entre 15,62 e 62,5 μg/mL. Estes achados corroboram com 

valores descritos por Andreu et al. (2003) que apresentaram intervalos de 32 a > 64 μg/mL. 

Segundo Wheat et al. (1997, 2006), uma provável razão para a menor eficácia dessa droga 

seja a perda de sensibilidade da enzima dependente do citocromo P-450, a 14α-demetilase. 

Fluconazol é menos ativo in vitro que itraconazol, segundo dados de Wheat et al. (2001), que 

obtiveram CIM de 1,25 μg/mL, com intervalo de 0,31-10,0 μg/mL para fluconazol, contra 

CIM de 0,019 μg/mL, com intervalo de 0,019 – 0,077 μg/mL para itraconazol.  

Na presente pesquisa, os resultados encontrados para itraconazol correspondem a 

valores mais baixos que os descritos por Espinel-Ingroff et al. (2007) e González (2009), que 

obtiveram intervalos de CIM de 0,0078 a 0,5 μg/mL e 0,25 a 2,0 μg/mL, respectivamente. 

Trabalhos anteriores descrevem CIM de 0,06 μg/mL (ESPINEL-INGROFF et al., 1998), os 
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quais diferem dos dados obtidos neste estudo. No entanto, Connolly et al., (1999), ao realizar 

os testes de sensibilidade com a forma leveduriforme do fungo, por meio de ensaio de 

macrodiluição em caldo, obtiveram CIM ≤ 0,019 μg/mL para itraconazol, os quais 

aproximam-se dos dados encontrados nesta pesquisa. Dentre os derivados azólicos, o 

itraconazol é a droga mais ativa contra H. capsulatum, sendo utilizada no tratamento da 

histoplasmose pulmonar aguda e pulmonar cavitária crônica (WHEAT et al., 2007). A 

eficácia in vitro de itraconazol pode ser explicada pelo fato de que a droga possui dois alvos 

moleculares na célula fúngica, a enzima 14α-demetilase e a enzima 3-cetosterol redutase, 

ambas envolvidas na via biossintética do ergosterol (ANDREU et al., 2003).  

Quanto à atividade antifúngica de voriconazol contra H. capsulatum, Li et al. 

(2000) relataram CIM que variaram entre 0,03 a 2,0 µg/mL, sendo tais dados superiores aos 

encontrados neste trabalho, que foram observados valores de 0,0156 a 0,25 µg/mL, com 

média geométrica de 0,166 µg/mL. Estudos mais recentes, revelam CIM igual a 0,015 µg/mL 

para voriconazol (WHEAT et al., 2006), o que comprovam os valores observados na presente 

pesquisa. Porém, González (2009) descreveu valores de CIM de 0,06 a 2,0 µg/mL, com média 

geométrica de 0,43 µg/mL, que também apresentaram-se superiores aos obtidos neste estudo. 

Diante desses dados, verifica-se que apesar dos valores de CIM expressos pelo voriconazol 

serem menores que os de fluconazol, mostraram-se mais altos que os de itraconazol. Uma 

possível causa dessa diferença pode relacionar-se a uma exposição prévia dos isolados ao 

fluconazol, em pacientes com histoplasmose tratados com doses altas dessa droga (WHEAT 

et al., 2006). Alguns estudos relatam a atividade antifúngica in vitro de voriconazol para 

outros fungos patogênicos, como C. posadasii (CORDEIRO et al., 2006a) e Blastomyces 

dermatitidis (ESPINEL-INGROFF et al., 2007), com valores de CIM próximos aos dados 

encontrados nesta pesquisa. 

No tocante aos testes de associações entre as drogas, o efeito inibitório dos 

fármacos antituberculose foi mais evidente quando estes foram avaliados em combinação com 

os derivados azólicos, indicando a existência de sinergismo sobre H. capsulatum. Os 

resultados mostraram que doses mais baixas de cada droga foram suficientes para impedir o 

crescimento in vitro do fungo.  

Em associação com os derivados azólicos, a droga isoniazida mostrou efeito 

sinérgico contra todas as cepas testadas. Os testes de sensibilidade revelaram que os valores 

de CIM da isoniazida isolada foram reduzidos em 28, 14 e 14 vezes, quando combinada com 

os respectivos azólicos: fluconazol, itraconazol e voriconazol.  

As interações formadas por pirazinamida e os derivados azólicos apresentaram 

sinergismo para a maioria das cepas avaliadas. Quando a droga antituberculose foi testada 
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com voriconazol, os valores de CIM da pirazinamida foram reduzidos em 34 vezes, enquanto 

que para as combinações com fluconazol e itraconazol foi encontrado uma redução de 17 e 8 

vezes respectivamente. Estudos anteriores mostraram que combinações formadas por 

pirazinamida e itraconazol apresentaram valores de CIM contra C. posadasii, com média 

geométrica de 0,02 mg/mL para pirazinamida (CORDEIRO et al., 2009), diferentemente dos 

resultados obtidos neste estudo, que variaram entre 0,196 e 0,78 mg/mL, sendo encontrada 

interação indiferente para quatro cepas avaliadas. 

Das combinações formadas por etambutol, apenas aquela com voriconazol não 

apresentou interação, sendo considerada indiferente para oito cepas testadas. Os demais 

grupos de drogas atuaram sinergicamente contra H. capsulatum com intervalos de FICI de 

0,062 a 0,499, com exceção de uma cepa que teve FICI igual a 0,62. Cordeiro et al. (2009), 

demonstraram que a associação entre etambutol e voriconazol exibiu sinergismo in vitro sobre 

todas as cepas de C. posadasii, com variação de FICI de 0,12 a 0,24. Entretanto, o potencial 

sinérgico dessas drogas ainda não foi esclarecido e por isso  faz-se necessária a realização de 

novos estudos, visando determinar os mecanismos de ação destes compostos no metabolismo 

celular dos fungos. 

Nesta pesquisa foi realizado também um ensaio das drogas isoniazida, 

pirazinamida e etambutol frente uma cepa de Candida parapsilosis ATCC 22019 e um 

isolado ambiental, proveniente do ar, de Aspergillus niger por meio da técnica de 

microdiluição em caldo. Este procedimento revelou que tais drogas não possuem atividade 

antifúngica in vitro contra esses fungos, mesmo em concentrações de (0,4), (8,0) e (4,0) 

mg/mL, testadas respectivamente para isoniazida, pirazinamida e etambutol. Os dados obtidos 

são superiores as médias geométricas de CIM encontradas para cada droga contra H. 

capsulatum e sugerem a possibilidade de essas drogas atuarem sobre alvos moleculares 

expressos principalmente em fungos dimórficos, como C. posadasii e H. capsulatum. Esta 

hipótese deve ser testada em novos estudos, uma vez que há a possibilidade da descoberta de 

alvos importantes na célula fúngica para o desenvolvimento de novos fármacos.  

A isoniazida e a pirazinamida são importantes fármacos empregados no 

tratamento da tuberculose. Entretanto, devido ao surgimento de micro-organismos resistentes, 

a utilização dessas drogas ficou limitada ao uso combinado com outros medicamentos 

(PETRI, 2001). Neste contexto, diversas modificações estruturais têm sido realizadas nas 

moléculas dessas drogas, com a finalidade de obter-se fármacos mais potentes, com efeitos 

colaterais reduzidos, diminuição do tempo de tratamento e que possam inibir o crescimento de 

cepas resistentes.  
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Neste trabalho, obtivemos resultados preliminares relacionados à síntese de oito 

compostos derivados da droga isoniazida, os quais foram investigados quanto ao seu potencial 

antifúngico frente a sete cepas de H. capsulatum. Dois desses análogos, G e H, formados a 

partir das cetonas 1,4-difenil-3,2 butenona e 4-fenil-3,2 butenona, respectivamente, 

apresentaram atividade 15 vezes maior em relação ao fármaco de origem. Os demais 

compostos mostraram-se ativos contra o fungo em concentrações 2, 4 e 8 vezes menores que a 

droga de referência, podendo serem consideradas moléculas promissoras para testes futuros. 

Dentre estes, os compostos B e C, produzidos a partir da reação com acetofenona e p-

metóxiacetofenona, respectivamente, foram descritos na literatura por Fox e Gibas (1953), 

mostrando atividade tuberculostática em camundongos infectados experimentalmente com M. 

tuberculosis (FOX; GIBAS, 1953). As substâncias mais ativas foram os produtos G e H com 

CIM de 0,01 mg/mL, seguidos pelo A e E, 0,018 mg/mL; F, 0,02 mg/mL; B e C, 0,037 

mg/mL, sendo o menos ativo o composto D com CIM de 0,075 e 0,15 mg/mL. As 

propriedades citotóxicas e farmacodinâmicas dessas substâncias deverão ser avaliadas em 

estudos futuros. 

Outro critério importante na realização dos testes de sensibilidade antifúngica para 

fungos filamentosos é o meio de cultura adequado para a formação de conídios (JESSUP et 

al., 2000). Estudos com dermatófitos mostraram que principalmente para os micro-

organismos Trichophyton rubrum e Trichophyton mentagrophytes, que são espécies 

consideradas pouco produtoras de macroconídios, a identificação de um meio de crescimento 

ideal para o desenvolvimento de conídios é de grande relevância para os testes de 

sensibilidade (JESSUP et al., 2000; SANTOS; BARROS; HAMDAN, 2006). Por isso alguns 

trabalhos propõem a preparação de um inóculo mais homogêneo, caracterizado pela presença 

apenas de conídios, obtido por meio da técnica de filtração do inóculo, que permite a 

separação de hifas e macroconídios, uma vez que este fato pode influenciar na 

reprodutibilidade e confiabilidade dos testes (SANTOS; BARROS; HAMDAN, 2006; 

BARROS; SANTOS; HAMDAN, 2007).  

Baseado no contexto sobredito, este trabalho propôs avaliar o desempenho de 

quatro meios de cultura, através da presença de macroconídios tuberculados nas culturas de H. 

capsulatum. Assim, de acordo com os parâmetros utilizados, observou-se que, dos meios 

analisados, ágar malte a 2% e ágar lactrimel são os mais adequados para a produção de 

macroconídios no fungo. Um meio de cultura favorável para o desenvolvimento de conídios 

pode ter relevância na confecção do inóculo fúngico utilizado nos testes de sensibilidade. 

Acredita-se que a capacidade limitada de produzir conídios em determinadas cepas pode 

influenciar a preparação de um inóculo fúngico viável (JESSUP et al., 2000). 
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Os dados sugerem que tanto o ágar malte a 2% quanto o ágar lactrimel podem ser 

adotados como meios adequados para a formação de macroconídios em cepas de H. 

capsulatum. No entanto, mais de 50% das cepas testadas apresentaram a menor quantificação 

de 0 a 10 macroconídios/campo, mesmos nos meios de cultura mais favoráveis. 

Usando as condições propostas pelo ensaio de microdiluição em caldo, foi 

possível determinar o perfil de sensibilidade aos agentes antifúngicos utilizados na terapia da 

histoplasmose. Para oito cepas provenientes de cultura em ágar batata e cinco de ágar 

lactrimel não pode-se obter os valores de CIM para no mínimo uma das drogas testadas. Com 

relação aos meios de cultura ágar malte e BHI, esse fato ocorreu somente para uma cepa 

testada, nas drogas anfotericina B e voriconazol. 

Assim, a influência do meio de cultura sobre os resultados dos testes de 

sensibilidade antifúngica para H. capsulatum não ficaram esclarecidos. Aparentemente não é 

a presença de um inóculo misto, ou seja, formado por macroconídios e hifas, que dificulta a 

leitura e interpretação dos testes. Não há estudos sobre a relação entre a determinação de CIM 

e o meio de crescimento adequado para a produção de macroconídios de H. capsulatum. 

Dessa forma, novos trabalhos, com maior número de cepas são necessários a fim de se 

esclarecer essa relação. 

Por fim, a presente pesquisa forneceu dados adicionais sobre o potencial 

antifúngico das associações formadas pelas drogas antituberculose e os derivados azólicos, 

embora, novos estudos devam ser realizados a fim de se determinar os mecanismos 

moleculares relacionados com a atividade antifúngica observada, bem como o efeito destas 

combinações in vivo contra H. capsulatum. Em resumo, os resultados do nosso estudo são 

promissores, uma vez  que apresentaram sinergismo em todas as situações testadas.  
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8 CONCLUSÕES 

 

1. As drogas utilizadas na terapia antituberculose exibiram atividade antifúngica, in vitro, 

contra as 18 cepas de H. capsulatum testadas, sendo a isoniazida e a pirazinamida, as que 

apresentaram os menores valores de CIM. 

 

2. As cepas de H. capsulatum demonstraram sensibilidade ás drogas antifúngicas 

utilizadas na terapia da histoplasmose. As drogas itraconazol e anfotericina B mostraram os 

menores valores de CIM, seguido de voriconazol e fluconazol. 

 

3. O efeito inibitório in vitro das drogas antituberculose foi potencializado pela 

combinação com os principais derivados azólicos frente H. capsulatum. Todas as 

combinações apresentaram atividade antifúngica contra o fungo, sem diferenças significativas 

entre elas, embora a associação entre etambutol e voriconazol tenha se mostrado indiferente 

para oito cepas avaliadas. 

 

4. Todas as cepas de H. capsulatum testadas apresentaram sensibilidade in vitro aos 

derivados químicos da droga isoniazida. As substâncias formadas a partir das cetonas 1,4-

difenil-3,2 butenona e 4-fenil-3,2 butenona apresentaram as melhores atividades quando 

comparada a droga de referência. 

 

5. Os meios de cultura ágar malte e ágar lactrimel favorecem a formação de 

macroconídios na fase filamentosa de H. capsulatum, embora, aparentemente não haja uma 

correlação direta entre o número de macroconídios presente em cada cultura e a determinação 

de CIM. Os meios de cultura ágar BHI e malte apresentaram dados semelhantes quanto ao 

tempo de leitura dos testes. 
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Cepas 
CIM 

FIC INH FIC FLC FICI Index Resultado 

INH FLC 

1 0,0093 3,9 0,232 0,124 0,356 S 

2 0,0093 3,9 0,232 0,0624 0,2944 S 

3 0,0093 3,9 0,116 0,124 0,25 S 

4 0,0046 1,953 0,0575 0,124 0,1815 S 

5 0,01875 7,8 0,234 0,124 0,358 S 

6 0,0093 3,9 0,062 0,124 0,186 S 

7 0,01875 7,8 0,125 0,249 0,374 S 

8 0,01875 7,8 0,125 0,249 0,374 S 

9 0,0046 1,953 0,03 0,124 0,154 S 

10 0,0093 3,9 0,062 0,0624 0,1244 S 

11 0,0093 3,9 0,062 0,0624 0,1244 S 

12 0,01875 7,8 0,125 0,249 0,374 S 

13 0,01875 7,8 0,125 0,249 0,374 S 

14 0,01875 7,8 0,125 0,124 0,25 S 

15 0,0093 3,9 0,062 0,0624 0,1244 S 

16 0,01875 7,8 0,125 0,124 0,25 S 

17 0,0093 3,9 0,031 0,249 0,28 S 

18 0,01875 7,8 0,0625 0,124 0,1865 S 

TABELA 5 - Concentração inibitória mínima (CIM) da droga isoniazida (mg/mL) em combinação com 

fluconazol (µg/mL) e  índice da concentração inibitória fracionária (FICI) frente a cepas de H. capsulatum 

 

Legenda – INH = isoniazida; FLC =fluconazol; S = sinergismo 
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Cepas 
CIM 

FIC INH FIC ITC FICI Index Resultado 

INH ITC 

1 0,0093 0,000975 0,232 0,031 0,263 S 

2 0,01875 0,00195 0,234 0,0625 0,2965 S 

3 0,0093 0,000975 0,11 0,031 0,141 S 

4 0,0093 0,000975 0,116 0,25 0,366 S 

5 0,01875 0,00195 0,234 0,125 0,359 S 

6 0,01875 0,00195 0,234 0,125 0,359 S 

7 0,01875 0,00195 0,234 0,125 0,359 S 

8 0,01875 0,00195 0,125 0,0625 0,1875 S 

9 0,01875 0,00195 0,125 0,0625 0,1875 S 

10 0,0093 0,000975 0,062 0,25 0,312 S 

11 0,01875 0,00195 0,125 0,125 0,25 S 

12 0,0093 0,000975 0,062 0,0625 0,1245 S 

13 0,01875 0,00195 0,125 0,125 0,25 S 

14 0,0375 0,0039 0,25 0,125 0,375 S 

15 0,0375 0,0039 0,125 0,125 0,25 S 

16 0,0375 0,0039 0,125 0,125 0,25 S 

17 0,0375 0,0039 0,125 0,125 0,25 S 

18 0,0375 0,0039 0,125 0,125 0,25 S 

TABELA 6 - Concentração inibitória mínima (CIM) da droga isoniazida (mg/mL) em combinação com 

itraconazol (µg/mL) e  índice da concentração inibitória fracionária (FICI) frente a cepas de H. capsulatum 

Legenda – INH = isoniazida; ITC =itraconazol; S = sinergismo 

 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cepas 
CIM 

FIC INH FIC VRZ FICI Index Resultado 

INH VRZ 

1 0,0093 0,0156 0,124 0,1248 0,2488 S 

2 0,0093 0,0156 0,124 0,0624 0,1864 S 

3 0,0093 0,0156 0,124 0,1248 0,2488 S 

4 0,01875 0,0313 0,25 0,1252 0,3752 S 

5 0,01875 0,0313 0,234 0,2504 0,4848 S 

6 0,0093 0,0156 0,062 0,1248 0,1868 S 

7 0,01875 0,0313 0,125 0,2504 0,3754 S 

8 0,01875 0,0313 0,125 0,2504 0,3754 S 

9 0,0093 0,0156 0,062 0,1248 0,1868 S 

10 0,0375 0,0625 0,25 0,25 0,5 S 

11 0,01875 0,0313 0,125 0,1252 0,2502 S 

12 0,0093 0,0156 0,062 0,0624 0,1244 S 

13 0,01875 0,0313 0,125 0,1252 0,2502 S 

14 0,01875 0,0313 0,125 0,2504 0,3754 S 

15 0,01875 0,0313 0,0625 0,2504 0,3129 S 

16 0,01875 0,0313 0,0625 0,2504 0,3129 S 

17 0,0093 0,0156 0,031 0,1248 0,1558 S 

18 0,01875 0,0313 0,0625 0,1252 0,1877 S 

TABELA 7 - Concentração inibitória mínima (CIM) da droga isoniazida (mg/mL) em combinação com 

voriconazol (μg/ML) e  índice da concentração inibitória fracionária (FICI) frente a cepas de  H. capsulatum 

Legenda – INH = isoniazida; VRZ = voriconazol; S = sinergismo 
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Cepas 
CIM 

FIC PZA FIC FLC FICI Index Resultado 

PZA FLC 

1 0,098 3,9 0,178 0,2496 0,4278 S 

2 0,196 7,8 0,251 0,2496 0,5 S 

3 0,098 3,9 0,126 0,2496 0,3752 S 

4 0,098 3,9 0,126 0,2496 0,3752 S 

5 0,196 7,8 0,126 0,2496 0,3752 S 

6 0,196 7,8 0,126 0,2496 0,3752 S 

7 0,196 7,8 0,126 0,2496 0,3752 S 

8 0,39 7,8 0,25 0,2496 0,4996 S 

9 0,098 3,9 0,063 0,2496 0,3124 S 

10 0,196 7,8 0,126 0,1248 0,2504 S 

11 0,098 3,9 0,063 0,0624 0,1252 S 

12 0,196 7,8 0,126 0,1248 0,2504 S 

13 0,196 7,8 0,126 0,2496 0,3752 S 

14 0,196 7,8 0,063 0,1248 0,1874 S 

15 0,196 7,8 0,063 0,1248 0,1874 S 

16 0,196 7,8 0,063 0,1248 0,1874 S 

17 0,39 7,8 0,125 0,2496 0,3742 S 

18 0,196 7,8 0,063 0,1248 0,1874 S 

TABELA 8 - Concentração inibitória mínima (CIM) da droga pirazinamida (mg/mL) em combinação com 

fluconazol (µg/mL) e  índice da concentração inibitória fracionária (FICI) frente a cepas de H. capsulatum 

 

Legenda – PZA  = pirazinamida; FLC =  fluconazol; S = sinergismo 
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Cepas 
CIM 

FIC PZA FIC ITC FICI Index Resultado 

PZA ITC 

1 0,196 0,00195 0,251 0,0625 0,314 S 

2 0,39 0,0039 0,5 0,125 0,625 I 

3 0,39 0,0039 0,5 0,125 0,625 I 

4 0,39 0,0078 0,25 0,25 0,5 S 

5 0,196 0,00195 0,126 0,25 0,3756 S 

6 0,196 0,00195 0,126 0,0625 0,1881 S 

7 0,196 0,00195 0,126 0,0625 0,1881 S 

8 0,196 0,00195 0,126 0,0625 0,1881 S 

9 0,196 0,00195 0,126 0,25 0,3756 S 

10 0,39 0,0039 0,25 0,25 0,5 S 

11 0,39 0,000975 0,25 0,0625 0,3125 S 

12 0,39 0,0039 0,25 0,5 0,75 I 

13 0,196 0,00195 0,063 0,25 0,3126 S 

14 0,196 0,00195 0,063 0,25 0,3126 S 

15 0,196 0,00195 0,063 0,25 0,3126 S 

16 0,39 0,0039 0,125 0,25 0,3746 S 

17 0,196 0,00195 0,063 0,125 0,1876 S 

18 0,78 0,0078 0,249 0,5 0,75 I 

TABELA 9 - concentração inibitória mínima (CIM) da droga pirazinamida (mg/mL) em combinação com 

itraconazol (μg/mL) e  índice da concentração inibitória fracionária (FICI) frente a cepas de H. capsulatum 

 

Legenda – PZA  = pirazinamida; ITC = itraconazol; S = sinergismo; I = indiferente 
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Cepas 
CIM 

FIC PZA FIC VRZ FICI Index Resultado 

PZA VRZ 

1 0,098 0,0156 0,127 0,1248 0,250441 S 

2 0,196 0,0313 0,251 0,1252 0,376482 S 

3 0,196 0,0313 0,126 0,2504 0,376041 S 

4 0,196 0,0313 0,126 0,2504 0,376041 S 

5 0,196 0,0313 0,126 0,1252 0,250841 S 

6 0,196 0,0313 0,126 0,1252 0,250841 S 

7 0,049 0,0078 0,031 0,0624 0,09381 S 

8 0,098 0,0156 0,062 0,1248 0,187621 S 

9 0,196 0,0313 0,126 0,1252 0,250841 S 

10 0,196 0,0313 0,126 0,2504 0,376041 S 

11 0,098 0,0156 0,062 0,1248 0,187621 S 

12 0,196 0,0313 0,126 0,1252 0,250841 S 

13 0,196 0,0313 0,126 0,1252 0,250841 S 

14 0,196 0,0313 0,062 0,2504 0,31302 S 

15 0,098 0,0156 0,031 0,1248 0,15611 S 

16 0,196 0,0313 0,062 0,2504 0,31302 S 

17 0,39 0,0625 0,126 0,25 0,374601 S 

18 0,196 0,0313 0,062 0,1252 0,18782 S 

TABELA 10 - Concentração inibitória mínima (CIM) da droga pirazinamida (mg/mL) em combinação com 

voriconazol (µg/mL) e  índice da concentração inibitória fracionária (FICI) frente a cepas de H. capsulatum. 

 

Legenda – PZA  = pirazinamida; VRZ = voriconazol; S = sinergismo 
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Cepas 
CIM 

FIC EMB FIC FLC FICI Index Resultado 

EMB FLC 

1 0,39 7,8 0,25 0,249 0,499 S 

2 0,39 7,8 0,25 0,249 0,499 S 

3 0,39 7,8 0,25 0,249 0,499 S 

4 0,39 7,8 0,124 0,124 0,248 S 

5 0,39 7,8 0,124 0,124 0,248 S 

6 0,39 7,8 0,124 0,124 0,248 S 

7 0,78 15,6 0,24 0,249 0,489 S 

8 0,78 15,6 0,24 0,249 0,489 S 

9 0,39 7,8 0,249 0,124 0,373 S 

10 0,39 7,8 0,249 0,124 0,373 S 

11 0,39 7,8 0,124 0,5 0,624 I 

12 0,39 7,8 0,0624 0,249 0,3114 S 

13 0,39 7,8 0,0624 0,249 0,3114 S 

14 0,39 7,8 0,0624 0,249 0,3114 S 

15 0,39 7,8 0,0624 0,249 0,3114 S 

16 0,39 7,8 0,0624 0,124 0,1864 S 

17 0,78 7,8 0,124 0,249 0,373 S 

18 0,39 7,8 0,0624 0,124 0,1864 S 

TABELA 11 - Concentração inibitória mínima (CIM) da droga etambutol (mg/mL) em combinação com 

fluconazol (ug/mL) e  índice da concentração inibitória fracionária (FICI) frente a cepas de H. capsulatum 

 

Legenda – EMB = etambutol; FLC =fluconazol; S = sinergismo; I = indiferente 
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Cepas 
CIM 

FIC EMB FIC ITC FICI Index Resultado 

EMB ITC 

1 0,196 0,000975 0,062 0,031 0,093 S 

2 0,39 0,00195 0,124 0,0625 0,1865 S 

3 0,39 0,00195 0,124 0,0625 0,1865 S 

4 0,196 0,000975 0,062 0,25 0,312 S 

5 0,39 0,00195 0,124 0,25 0,374 S 

6 0,39 0,00195 0,124 0,25 0,374 S 

7 0,39 0,00195 0,124 0,125 0,249 S 

8 0,098 0,000975 0,031 0,0625 0,093 S 

9 0,196 0,000487 0,062 0,03125 0,093 S 

10 0,39 0,00195 0,124 0,125 0,249 S 

11 0,196 0,000975 0,062 0,0625 0,124 S 

12 0,196 0,000975 0,062 0,031 0,093 S 

13 0,196 0,000975 0,031 0,031 0,062 S 

14 0,196 0,000975 0,031 0,031 0,062 S 

15 0,196 0,000975 0,031 0,25 0,281 S 

16 0,39 0,00195 0,062 0,25 0,312 S 

17 0,78 0,0039 0,124 0,125 0,249 S 

18 0,78 0,0039 0,124 0,125 0,249 S 

TABELA 12 - Concentração inibitória mínima (CIM) da droga etambutol (mg/mL) em combinação com 

itraconazol (ug/mL) e  índice da concentração inibitória fracionária (FICI) frente a cepas de H. capsulatum 

 

Legenda – EMB = etambutol; ITC  = itraconazol; S = sinergismo 
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Cepas 
CIM 

FIC EMB FIC VRZ FICI Index Resultado 

EMB VRZ 

1 0,78 0,0625 0,5 0,25 0,75 I 

2 0,39 0,0313 0,25 0,25 0,5 S 

3 0,39 0,0313 0,25 0,25 0,5 S 

4 0,39 0,0313 0,124 0,125 0,249 S 

5 0,78 0,0625 0,249 0,25 0,499 S 

6 0,78 0,0625 0,249 0,25 0,499 S 

7 0,78 0,0625 0,249 0,25 0,499 S 

8 0,78 0,0625 0,124 0,25 0,374 S 

9 0,39 0,0313 0,0624 0,125 0,1874 S 

10 0,39 0,0313 0,0624 0,125 0,1874 S 

11 0,196 0,00195  0,031 0,125  0,031 S 

12 0.78 0,0625 0,124 0,5 0,624 I 

13 0,78 0,0625 0,124 0,5 0,624 I 

14 0,78 0,0625 0,124 0,5 0,624 I 

15 0,78 0,0625 0,124 0,5 0,624 I 

16 0,78 0,0625 0,124 0,5 0,624 I 

17 1,56 0,125 0,249 0,5 0,75 I 

18 1,56 0,125 0,249 0,5 0,75 I 

TABELA 13 - Concentração inibitória mínima (CIM) da droga etambutol (mg/mL) em combinação com 

voriconazol (ug/mL) e  índice da concentração inibitória fracionária (FICI) frente a cepas de H. capsulatum 

 

Legenda – EMB = etambutol; VRZ = voriconazol; S = sinergismo; I = indiferente 
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ANEXO II 

 

MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

1. MEIOS DE CULTURA 

 

1.1  Ágar Batata 

Infusão de batatas* 500 mL 

Dextose 10 g 

Ágar bacteriológico 15 g 

Água deionizada q.s.p. 1000 mL 

 

* 250 g de batatas (Solanum tuberosum) cozidas em 500 mL de água por 1 hora, seguido de 

filtração em gaze e reconstituição do volume para 500 mL. 

 

1.2  Ágar BHI (Brain Heart Infusion) 

Cérebro-coração, infusão de sólidos 8,0 g 

Hidrolisado péptico de tecido animal 5,0 g 

Hidrolisado pancreático de caseína 16,0 g 

Cloreto de sódio 5,0 g 

Glucose 2,0 g 

Fosfato dissódico de hidrogênio 2,5 g 

Ágar 13,5 g 

Água destilada q.s.p 1000 mL 

 

1.3  Ágar Malte a 2% 

Extrato de Malte 20 g 

Peptona 3,0 g 

Glicose 20 g 

Ágar bacteriológico 15 g 

Água destilada q.s.p 1000 mL 

 

Os meios de cultura foram preparados conforme indicação do fabricante, fervidos 

para dissolução do ágar e autoclavados a 121°C por 15 minutos. Em seguida foram esfriados a 

50°C e distribuídos em alíquotas de 4 mL em tubos de ensaio estéreis sob condições 

assépticas. 
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1.4  Ágar Lactrimel 

Mel de abelhas 7 g 

Farinha de trigo 20 g 

Solução de leite 200 mL 

Ágar bacteriológico 20 g 

Água destilada 800 mL 

 

Pesar 20 g de leite em pó integral e dissolver em 200 mL de água destilada. 

Autoclavar por 15 minutos a 121°C. Dissolver a farinha de trigo e o ágar em água destilada 

sob aquecimento em banho-maria. Adicionar o mel, homogeneizar. Ajustar o pH para 6,2. 

Autoclavar por 15 minutos a 121°C. Deixar o meio esfriar, ate 48°C e acrescentar o leite 

esterilizado. Distribuir em alíquotas de 4 mL em tubos de ensaio estéreis sob condições 

assépticas. 

 

1.5  RPMI 1640 

RPMI 1640 com glutamina e sem bicarbonato de sódio 10,5 g 

Água destilada q.s.p 1000 ml 

 

Adicionar lentamente o pó sob agitação em água destilada e ajustar o pH final 

para 7,0 utilizando-se solução de MOPS com concentração final de 0,165 mol/L. Completar o 

volume com água destilada e filtrar em membranas de 0,22 μm de poro, utilizando pressão 

positiva. 

 

 

2. SOLUÇÕES 

 

2.1  Lactofenol azul-algodão 

Ácido láctico 20 g 

Fenol 20 g 

Glicerina 20 g 

Azul-algodão 0,05 g 

Água deionizada 20 mL 
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2.2  Solução salina 

NaCl 0,85 g 

Água deionizada 100 mL 

 

2.3  MOPS (ácido 2-[N-morfolino] propanosulfônico) 

MOPS em pó 6,9 g 

 

Dissolver o MOPS em 200 mL de água destilada autoclavada e armazenar na 

geladeira em garrafa envolvida com papel alumínio. 
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Abstract 

 

In recent years the incidence of opportunistic and invasive fungal infections hás increased 

worldwide, motivating the search for new antifungal approaches. The purpose of this study 

was to investigate the antifungal potential of combinations of antituberculosis drugs and 

triazoles against the dimorphic pathogen Histoplasma capsulatum var. capsulatum. Nine drug 

combinations, each formed by na antituberculosis drug (isoniazid, pyrazinamide or 

ethambutol) plus a triazole (itraconazole, fluconazole or voriconazole) were tested by using 

the checkerboard method. All combinations except ethambutol plus voriconazole proved to be 

synergistic against H. capsulatum strains. The results of this study provide additional 

evidence of the antifungal potential of associations formed by antituberculosis drugs and 

azoles. Further studies should be conducted to determine the molecular mechanisms related to 

this antifungal activity, as well the therapeutical and / or prophylatic potential of these 

combinations in vivo. 

 

Keywords: Histoplasma capsulatum, antituberculosis, azoles, susceptibility 
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Introduction 

 

Over the past decades the incidence of invasive fungal infections has increased worldwide 

(Petrikkos and Skiada, 2007). Multiple factors have contributed to this situation: a rising 

number of patients suffering from immunosuppressive viral infections; an increase use of 

immunosuppressive therapies that cause a high risk of lifethreatening fungal infections; the 

selection of primary resistant microorganisms or the development of secondary resistance as a 

result of long-term antifungal therapies (Gurguí and Cuenca-Estrella, 2008; Sable et al., 

2008); and the limited number of therapeutic drugs available to treat these infections. This 

complex scenario hás motivated the search for new antifungal approaches and, as a result, the 

inhibitory potential of “nonantifungal” therapeutic drugs has been intensively investigated in 

recent years (Afeltra and Verweij, 2003; Vitale et al., 2007; Galgóczy et al., 2009). Previously 

we demonstrated the inhibitory effect of some antituberculosis drugs alone or combined with 

antifungals against the pathogen Coccidioides posadasii (Cordeiro et al., 2006; 2009). 

Stronger synergistic interactions were seen in the combinations formed by ethambutol plus 

triazoles (itraconazole, fluconazole or voriconazole) as well as pyrazinamid plus itraconazole. 

Based on these results, the purpose of this study was to expand the information about the 

antifungal potential of combinations formed by antituberculosis drugs with azoles. Therefore, 

we investigated the effect of these combinations against the dimorphic pathogen Histoplasma 

capsulatum var. capsulatum – the etiological agent of American histoplasmosis, regarded as 

the most frequent systemic fungal infection worldwide (Mora et al., 2008), and an important 

opportunistic infection among AIDS patients (Gil-Brusola et al., 2008; Gutierrez et al., 2008). 

 

Materials and methods 

 

Fungal cultures 

A total of 18 strains of Histoplasma capsulatum var. capsulatum (henceforth called H. 

capsulatum) isolated in the state of Ceará (Northeast Brazil) from clinical (n = 17) and animal 

(n = 1) sources were included in the study. The strains belong to the Fungal Collection of the 

Specialized Medical Mycology Center (Centro Especializado em Micologia Médica – 

CEMM) of Federal University of Ceará, Brazil. Isolates of H. capsulatum were obtained from 

storage in 0.9% saline at 4 ºC and then subcultured onto Sabouraud glucose agar and 

incubated at 28 ºC. Prior to antifungal testing, the viability and purity of each isolate was 

evaluated by microscopic examinations. All procedures were performed inside a class II 

biological safety cabinet in a biosafety level 3 laboratory at CEMM. 
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Inoculum preparation for the antifungal susceptibility test 

Inoculum preparation was carried out as described by Li et al. (2000) with modifications First 

the H. capsulatum strains were grown on brain heart infusion Agar (BD Diagnostic, USA) at 

28 ºC for 7 days (Li et al., 2000). Sterile 0.9% saline was added to the agar slant and the 

cultures were gently scraped with cotton swabs. The suspension was transferred to a sterile 

tube and vortexed and then allowed to settle for 5min, after which the upper homogeneous 

supernatant was read at 530 nm and adjusted to 90-95% transmittance. The suspension 

containing conidia and hyphae fragments was diluted 1:10 with RPMI 1640 medium (Sigma 

Chemical Co,. USA) containing Lglutamine and without sodium bicarbonate and buffered to 

pH 7.0 with 0.165 M MOPS (morpholinopropanesulfonic acid, Sigma Chemical Co., USA) to 

obtain an inoculum of aproximatelly 0.5 x 103 to 2.5 x 104 ufc.mL-1, as demonstrated by 

quantitative colony counts on Sabouraud dextrose agar (Li et al., 2000). 

 

Antimicrobial drugs 

A stock solution of itraconazole (ITR) (Janssen Pharmaceutica, Belgium) was prepared in 

dimethyl sulfoxide (DMSO). Fluconazole (FLC) and voriconazole (VRZ) (Pfizer 

Pharmaceuticals, USA) were prepared in distilled water (CLSI, 2002). Ethambutol (ETB) 

(IQUEGO, Brazil), isoniazid (INH) and pyrazinamid (PZA) (LAFEPE, Brazil) were prepared 

in DMSO (Sigma Chemical Co., USA), as described elsewhere (Cordeiro et al., 2009). All 

solutions were stored at -80 ºC until use. Serial twofold dilutions of each antimicrobial agent 

were prepared with RPMI 1640 medium. 

 

In vitro susceptibility testing 

Broth macrodilution testing was performed in accordance with the guidelines in CLSI 

document M38-A (CLSI, 2002). First the strains were tested against each drug alone to 

determine the minimum inhibitory concentration (MIC). The drug concentrations tested 

ranged as follows: ITC, 0.0001221 to 0.0625 ug/mL; FLC, 0.9765 to 500 ug/mL; VRZ, 

0.00195 to 1.00 ug/mL; ETB, 0.78 to 12.5 mg/mL; INH, 0.018 to 0.3 mg/mL; and PZA, 0.39 

to 6.25 mg/mL. For the macrodilution assay, sterile plastic screw-cap tubes containing 0.1 mL 

of an antimicrobial drug were inoculated with 0.9 mL of suspension of each fungal isolate. 

The procedures were repeated at least twice and every fungal strain was tested in duplicate. 

The results were read visually and MIC endpoints were determined after 7 days of incubation 

at 35 ºC. The MICs of the azoles and antituberculosis drugs were defined as the lowest drug 

concentration that caused 80% inhibition of visible fungal growth (CLSI, 2002; Cordeiro et 

al., 2006). The minimum fungicidal concentration (MFC) was defined as the lowest 
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concentration that inhibited fungal growth completely, as determined after seeding 100 μL of 

the material at concentrations above the MIC onto BHI agar for 15 days at 35 ºC. A 

Coccidioides posadasii strain was included as antifungal testing quality control (Cordeiro et 

al., 2009). 

 

Checkerboard macrodilution assay 

After MIC definition for each drug alone, the strains were tested against 9 drug combinations, 

each formed of an antituberculosis plus an antifungal drug, according to the method described 

above. For this experiment, the MIC of each drug alone was considered as the highest 

concentration tested. Therefore, combinations were formed with each drug at the following 

concentrations: ITC, 0004875 to 0.0078 μg/mL; FLC, 1.953 to 31.25 μg/mL; VRZ, 0.0078 to 

0.125 μg/mL; ETB, 0.098 to 1.56 mg/mL; INH, 0.0046 to 0.075 mg/mL; and PZA, 0.049 to 

0.78 mg/mL. The MIC of each drug in combination was defined as the lowest concentration 

that caused 80% inhibition of visible fungal growth (Cordeiro et al., 2009). Drug interactions 

were classified as synergistic, indifferent or antagonistic according to the fractional inhibitory 

concentration index (FICI) (Odds, 2003). The interaction was defined as synergistic if the 

FICI was ≤ 0.5, indifferent if > 0.5 but < 4.0 and antagonistic if > 4.0 (Odds, 2003).  

 

Statistical analysis 

Student’s t-test was used for analysis of the synergistic combinations and a p value <0.05 was 

considered significant 

 

Results 

All the strains were susceptible to the antimicrobials tested alone. The MIC and MFC 

(geometric mean), respectively, for each antifungal were as follows: ITC, 0.017 and 0.028 μg/ 

mL; FLC, 38.37 and 81.84 μg/mL; VRZ, 0.166 and 0.412 μg/mL. For the antituberculosis 

drugs, the respective MIC and MFC (geometric mean) were: ETB, 3.88 and 7.43 mg/mL; 

INH, 0.13 and 0.22 mg/mL; PZA, 1.70 and 2.32 mg/mL (Table 1). All combinations but ETB 

plus VRZ proved to be synergistic against H. capsulatum strains (Table 2). Antagonism was 

not detected for any of the drug combinations tested. 

 

Discussion 

Despite the advent of some new antifungal drugs in recent years, the management of invasive 

fungal infections remains a matter of concern. Even among the new azoles and echinocandins, 

issues related to unexpected drug interactions (Chang et al., 2009), clinical failure and 
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primary and secondary resistance (Espinel-Ingroff, 2008) have been described. Motivated by 

these questions, various research groups have searched for other antifungal molecules. 

Although several studies have been conducted to investigate the antifungal potential of “non-

antifungal” drugs, few of them have investigated the inhibitory effect of antituberculosis 

drugs (Chotmongkol and Methawasin, 2001; Cordeiro et al., 2006, 2009; El-Azizi, 2007). In 

previous studies we have shown that antituberculosis drugs have an antifungal potential 

against C. posadasii strains. In the present study we demonstrate the antifungal activity of 

these drugs against another pathogen – the dimorphic fungus H. capsulatum.The results of 

this study show that the antituberculosis drugs tested inhibited the in vitro growth of H. 

capsulatum strains. When compared with the MICs of each antituberculosis drug against C. 

posadasii (Cordeiro et al., 2006), H. capsulatum was more susceptible to INH and PZA than 

to EMB. Historically, patients with chronic cavitary histoplasmosis were misdiagnosed with 

tuberculosis and received antituberculosis therapy, but they were not clinically cured (UNIS et 

al., 2005). Our results make us believe that although ETB, INH and PZA have a fungicidal 

effect against H. capsulatum in vitro, the concentration necessary for fungal killing is much 

higher than the peak plasma concentration of each drug. In the present study, when the 

antituberculosis drugs were combined with azoles, synergistic interactions were observed. As 

a result, lower doses of each drug were necessary for fungal inhibition. Among the 

antituberculosis drugs tested, only ETB did not show synergistic interation against the 

antifungals and, therefore, the combination of ETB plus VRZ was considered indifferent. 

Previous studies have shown that combinations formed by ETB and triazoles and PZA and 

ITC were the best against C. posadasii (Cordeiro et al., 2009). The results here show that 

combinations formed by INH or PZA with triazoles have a better inhibitory effect against H. 

capsulatum. In fact, combinations formed by INH with azoles had MICs close to the peak 

plasma concentration of this antimicrobial, which ranges from 3 to 7 μg/mL (Scholar and 

Pratt, 2000). Even before the introduction of azoles in the therapy of systemic fungal 

infections, the inhibitory effect of the antituberculosis drug rifampin against Candida spp. 

(Medoff et al., 1972), Coccidioides spp. (Huppert et al., 1976), Cryptococcus neoformans 

(Fujita & Edwards, 1981) and H. capsulatum (Kobbayashi et al., 1972) was known. However, 

further studies have shown that rifampicin can reduce plasma levels of azoles (Baciewicz et 

al., 2008). Therefore, we did not test this drug in the present study. We also evaluated the 

antifungal effect of ETB, PZA and INH against Candida albicans and Aspergillus niger. Even 

at concentrations higher than those achieved for H. capsulatum strains, we failed to detect any 

inhibitory effect of these drugs against both species (data not shown). This preliminary study 

reveals worthwhile results that suggest these antituberculosis drugs may act on molecular 
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targets expressed mainly by dimorphic fungi. This hypothesis should be tested in future 

studies, as it could lead to discovery of promising antifungal targets. The results in this study 

add further evidence of the antifungal potential of associations formed by antituberculosis 

drugs and azoles. Further studies should be performed in order to determine the molecular 

mechanisms related to the antifungal activity observed, as well the therapeutical and/or 

prophylatic potential of these combinations in vivo against H. capsulatum. 
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Table 1: Minimum inhibitory concentrations (MIC) and minimum fungicidal concentration (MFC) for 

antifungals (µg/mL) antituberculosis (mg/mL) drugs alone against 18 H. capsulatum strains. 

 

Antimicrobial 

drug 
MIC range 

MIC Geometric 

mean 
MFC range 

MFC Geometric 

mean 

ITC 0.0039 – 0.0312 0.017 0.0078 – 0.0625 0.028 

FLC 15.625 – 62.5 38.37 31.25 – 250 81.84 

VRZ 0.0156 – 0.25 0.16 0.0625 – 1.0 0.412 

ETB 1.56 – 6.25 3.88 3.13 -12.50 6.72 

INH 0.04 – 0.30 0.13 0.08 – 0.30 0.21 

PZA 0.55 – 3.13 1.70 0.78 – 6.25 2.48 

 

ITC: itraconazole; FLC: fluconazole; VRZ: voriconazole; EMB: ethambutol; INH: isoniazid; PZA: pyrazinamide 
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Combination 

MIC range MIC Geometric mean 

FICI range Result 

Antituberculosis Antifungal  Antituberculosis  Antifungal 

ETB + ITC 0.098 – 0.78 0.00049 – 0.0039 0.287 0.001 0.062 – 0.374 S 

ETB + FLC  0.39 – 0.78 7.8 – 15.6 0.4377 8.42 0.1864 – 0.499 S 

ETB + VRZ 0.196 – 1.56 0.00195 – 0.125  0.636 0.055 0.031 – 0.75 I 

INH + ITC  0.0093 – 0.0375 0.00098 – 0.0039 0.0187 0.00195 0.1245 – 0.375 S 

INH + FLC 0.0046 – 0.01875 1.953 – 7.8  0.00117 4.91 0.1244 – 0.374 S 

INH + VRZ  0.0093 – 0.0375 0.0156 – 0.0625 0.01484 0.0248 0.1244 – 0.5 S 

PZA + ITC  0.196 – 0.78 0.00098 – 0.0078 0.2765 0.0026 0.18762 – 0.75 I 

PZA + FLC 0.098 – 0.39 3.9 – 7.8  0.1745 6.4339 0.1252 – 0.5  S 

PZA + VRZ 0.049 – 0.39 0.0078 – 0.0625 0.1616 0.0257 0.094 – 0.376 S 

Table 2: Minimum inhibitory concentrations (MIC). MIC geometric mean. fractional inhibitory concentration index (FICI) and interaction effects for 

combinations of antifungals (ug/mL) and antituberculous drugs (mg/mL) against 18 H. capsulatum strains 

Legend: S = synergy; I = indifferent  

 


