
  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DAS 

RELAÇÕES PARASITO-HOSPEDEIRO 
 

 

 

 

 

 

KAMILA PEREIRA DA SILVA 

  

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da atividade antifúngica e mecanismo de ação de 

compostos naturais e sintéticos em leveduras do complexo 

Cryptococcus neoformans 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2014 



 2 

                                                                                                      

 

 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E 

DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 
 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de 

Goiás (UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD/UFG), sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei 

nº 9610/98, o documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, 

impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir 

desta data. 

 

 1. Identificação do material bibliográfico:        [ x ] Dissertação         [  ] Tese 
  
 2. Identificação da Tese ou Dissertação 

Autor (a): Kamila Pereira da Silva 

E-mail: kamilapereira@yah

oo.com.br 

  

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?   [ x ]Sim            [  ] Não 

Vínculo empregatício do autor  

Agência de fomento:  Sigla:  

País: Brasil UF:GO  CNPJ:  

Título: Avaliação da atividade antifúngica e mecanismo de ação de compostos naturais e sintéticos em 

leveduras do complexo Cryptococcus neoformans. 

 

Palavras-chave: Antifúngico, Cryptococcus neoformans, suscetibilidade in vitro, citometria de 

fluxo 

Título em outra língua: Evaluation of antifungal activity and mechanism of action of natural 

and synthetic compounds in yeast Cryptococcus neoformans 

complex. 

 

Palavras-chave em outra língua: Antifungal, Cryptococcus neoformans, in vitro 

susceptibility, Flow cytometry. 

 

Área de concentração: Biologia da Relação Parasito-Hospedeiro 

Data defesa: (dd/mm/aaaa) 14/05/2014           

Programa de Pós-Graduação: Biologia da Relação Parasito-Hospedeiro 

Orientador (a): Orionalda de Fátima Lisboa Fernandes 

E-mail: orionlisboa51@gmail.com 

Co-orientador (a):*  

E-mail:  

*Necessita do CPF quando não constar no SisPG 



 3 

 

 

KAMILA PEREIRA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da atividade antifúngica e mecanismo de ação de 

compostos naturais e sintéticos em leveduras do complexo 

Cryptococcus neoformans 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada 
ao Programa de Pós-Graduação em 
Biologia da Relação Parasito-Hospedeiro 
da Universidade Federal de Goiás para 
obtenção do título de mestre.  
 
Orientadora. Profª. Drª. Orionalda de 
Fátima Lisboa Fernandes 

 

 

 

 

Goiânia 

2014 



 4 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação na (CIP) 

GPT/BC/UFG 

 

 

S586

a 

 

Silva, Kamila Pereira. 

Avaliação da atividade antifúngica e mecanismo de ação 

de compostos naturais e sintéticos em leveduras do 

complexo Cryptococcus neoformans [manuscrito] / Kamila 

Pereira da Silva. - 2014. 

 

Orientadora: Profª. Drª. Orionalda de Fátima Lisboa 

Fernandes 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, 

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, 2014. 

       Bibliografia. 

 

1. Antifúngicos 2. Cryptococcus neoformans  3.Citome- 

  tria de fluxo I. Título. 

                                                     CDU: 616.992 

  

 



 5 

3. Informações de acesso ao documento:  

 

Concorda com a liberação total do documento [ x  ] SIM          [   ] NÃO1 

 

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o 

envio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF ou DOC da tese ou dissertação. 

O sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que os 

arquivos contendo eletronicamente as teses e ou dissertações, antes de sua disponibilização, 

receberão procedimentos de segurança, criptografia (para não permitir cópia e extração de 

conteúdo, permitindo apenas impressão fraca) usando o padrão do Acrobat.  

 

 

                Kamila Pereira da Silva                                         Data: 02/10 /2014 

               Assinatura do (a) autor (a) 

                                            
1
 Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste 

prazo suscita justificativa junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão 

disponibilizados durante o período de embargo.  



 6 

 

Programa de Pós-Graduação em Biologia das Relações Parasito-

Hospedeiro da Universidade Federal de Goiás 

 

 

BANCA EXAMINADORA DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

Aluno (a): Kamila Pereira da Silva 

Orientador (a): Profª. Drª. Orionalda de Fátima Lisboa Fernandes 

 

 

 

Membros: 

 

1. Profª. Drª. Maria do Rosário Rodrigues Silva 

2. Prof. Dr. José Realino de Paula 

 

 

 

Data: 14/05/2014 

 

 



 7 

 

O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a 

caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que 

colher. 

 

Cora Coralina 

 



 8 

 

Não sei se a vida é curta ou longa demais pra nós, 

Mas sei que nada do que vivemos tem sentido, 

se não tocarmos o coração das pessoas. 

Muitas vezes basta ser: 

Colo que acolhe, 

Braço que envolve, 

Palavra que conforta, 

Silêncio que respeita, 

Alegria que contagia, 

Lágrima que corre, 

Olhar que acaricia, 

Desejo que sacia, 

Amor que promove. 

E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. 

É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, 

Mas que seja intensa, verdadeira, pura... Enquanto durar! 

Cora Coralina 

 



 9 

 
Dedico este trabalho à minha família, em especial: À minha 

tia Lourdes, à minha irmã Nayara, aos meus sobrinhos 

Delamare e Davi e a meu primo Thiago (in memorian) por 

todo o amor, carinho e dedicação que têm por mim e por me 

ajudarem a tornar os meus sonhos em realidade.  

 



 10 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus em primeiro lugar, pela minha vida e pela 

oportunidade que me concede de ser uma pessoa cada vez 

mais feliz. 

 

À minha família amada, em especial: minha tia Lourdes, a 

quem sou imensamente grata por tudo que fez por mim, a 

minha irmã Nayara e aos meus sobrinhos lindos, Delamare e 

Davi. 

 

Ao Igor Sampaio, que apesar do pouco tempo de convivência, 

agradeço às palavras de apoio e incentivo. 

 

À minha querida orientadora de mestrado, professora Drª 

Orionalda de Fátima Lisboa Fernandes. À senhora, o meu 

muito obrigado por tudo que me ensinou, por ter acreditado 

em mim, pela amizade, apoio e carinho.  

 

Às professoras do Laboratório de Micologia, Drª Maria do 

Rosário Rodrigues Silva, Drª Lúcia Kioko Hasimoto e Souza e 

Drª Carolina Rodrigues Costa. Agradeço pelo apoio, atenção 

e pelo meu aprendizado. 

 

À professora Valéria de Oliveira, pelo apoio, parceria e por ter 

cedido os compostos testes para a realização deste trabalho. 

 



 11 

Ao professor Dr. José Realino de Paula, por ter aceitado o 

convite para fazer parte da banca avaliadora da 

dissertação. Muito obrigada! 

 

Ao laboratório de citocinas, em especial ao Clayson Moura 

Gomes e ao professor Dr. Milton Adriano Pelli Oliveira. 

Obrigada pela atenção e colaboração ao longo do meu 

trabalho. 

 

Ao meu grande amigo, Fernando Yano Abrão. Sem sua ajuda 

certamente não teria sido possível a realização deste 

trabalho, muito obrigada por tudo! 

 

À amiga Laís Lima, agradeço imensamente pela ajuda na 

formatação deste trabalho e pelos bons momentos 

compartilhados ao longo do mestrado. 

 

Aos meus queridos amigos do laboratório de Micologia: 

Carolina Treméa, Thaísa Cristina, Hildene Menezes, Flávio 

Ezzeddine, Maysa Paula, Fernanda Almeida, Fábio Silvestre, 

Tayse Silva, Pedro Henrique, Reginaldo Teixeira, Milton 

Camplesi, Fabíoloa e Natália Dias. Muito obrigada pela 

amizade, convivência, atenção, e auxílio na realização do 

meu trabalho. Vocês são especiais! 

 

Ao programa de Pós- Graduação em Biologia da Relação 

Parasito- Hospedeiro: Prof. Dr. Milton Adriano Pelli Oliveira, 

aos professores do programa e aos secretários, José Clementino 



 12 

e Kariny Soares, por ter concedido a mim a oportunidade de 

fazer o mestrado e por ter contribuído na minha realização 

profissional.  

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), pelo auxílio financeiro. 

 

Muito obrigada a todos que contribuíram para a realização 

deste trabalho! 

 



 13 

 

SUMÁRIO 

LISTA DE TABELAS .......................................................................................... 15 

LISTA DE FIGURAS .......................................................................................... 16 

LISTA DE QUADROS ........................................................................................ 17 

SIGLAS E ABREVIATURAS .............................................................................. 18 

RESUMO............................................................................................................ 19 

ABSTRACT ........................................................................................................ 20 

1 INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA ................................................ 21 

1.1CRIPTOCOCOSE ..................................................................................... 22 
1.2 COMPLEXO Cryptococcus neoformans .................................................. 24 

1.2.1 Aspectos biológicos e morfológicos das espécies do complexo 
Cryptococcus neoformans. .................................................................... 24 

1.2.2 Taxonomia e distribuição dos sorotipos ........................................ 25 
1.2.3 Ciclo de vida das espécies do complexo Cryptococcus 
neoformans ............................................................................................ 27 

1.3 MECANISMOS DE VIRULÊNCIA ............................................................ 28 

1.4 AGENTES ANTIFÚNGICOS .................................................................... 30 
1.5 ATIVIDADES ANTIFÚNGICAS DE OUTROS COMPOSTOS .................. 32 

1.5.1 Antirretrovirais ............................................................................... 32 
1.5.2 Tamoxifeno ................................................................................... 33 
1.5.3 Olanzapina.................................................................................... 35 

1.5.4 Plantas medicinais e seus produtos naturais ................................ 36 
1.6 AVALIAÇÃO IN VITRO DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA ......................... 38 

1.7 CITOMETRIA DE FLUXO ........................................................................ 39 

2 JUSTIFICATIVA .............................................................................................. 43 

3 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................ 44 

3.1 OBJETIVO GERAL .................................................................................. 44 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................... 44 

4 METODOLOGIA DETALHADA ....................................................................... 45 

4.1 TESTE DE SUSCETIBILIDADE IN VITRO .............................................. 45 

4.1.1 Método de microdiluição em caldo ............................................... 45 



 14 

4.1.2 Preparo dos extratos e frações ............................................................. 45 

4.1.3 Isolados e identificação ................................................................ 46 
4.1.5 Procedimento do teste .................................................................. 48 

4.1.5 Leitura e interpretação dos resultados .......................................... 49 
4.1.6 Concentração Fungicida Mínima .................................................. 49 

4.2 ANÁLISE DO MECANISMO DE AÇÃO POR CITOMETRIA DE FLUXO . 49 
4.2.1 Preparo do composto ................................................................... 49 
4.2.2 Preparo do inóculo ........................................................................ 49 

42.3 Procedimento do teste ................................................................... 50 
4.2.4 Leitura dos resultados .................................................................. 50 
4.2.5 Controle de qualidade ................................................................... 50 

4.3 AVALIAÇÃO DO METABOLISMO CELULAR .......................................... 50 
4.3.1 Preparo dos compostos ................................................................ 51 

4.3.2 Preparo do inóculo ........................................................................ 51 
4.3.3 Procedimento do teste .................................................................. 51 

4.3.4 Controle ........................................................................................ 52 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................... 53 

5.1 SUSCETIBILIDADE IN VITRO EM MICRODILUIÇÃO EM CALDO ......... 53 

5.1.2 MECANISMO DE AÇÃO DO TAMOXIFENO POR CITOMETRIA 
DE FLUXO ............................................................................................. 56 
5.1.3 AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE CELULAR ................................... 59 

6 CONCLUSÕES SOBRE OS DADOS APRESENTADOS ............................... 61 

ANEXOS ............................................................................................................ 62 

ANEXO1: PARECER DA COMISSÃO DE ETICA EM PESQUISA. ............... 62 

7 REFERÊNCIAS ............................................................................................... 63 

 



 15 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Concentração inibitória mínima e fungicida (µg/mL) dos compostos 
sintéticos sobre os 20 isolados de leveduras do complexo Cryptococcus spp... 53 

 



 16 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Representação esquemática da célula de Cryptococcus 
neoformans. Adaptada de Casadevall & Perfect (1998). .................................   25 

 
Figura 2. Classificação das espécies do complexo Cryptococcus neoformans 
considerando os sorotipos, tipos moleculares e distribuição geográfica. 
Adaptada de Ma & May (2009). .......................................................................    27 
 
Figura 3. Ciclo de vida de C. neoformans incluindo os tipos de reprodução 
sexuada (A) e assexuada (B). Adaptada de http://www.mycobiology.or.kr/search.
  28 
 
Figura 4. Estrutura química do tamoxifeno. Adaptada de Dolan et al. (2009). .. 35 

 
Figura 5. Estrutura química de olanzapina.. ...................................................... 34 
 
Figura 6. Os componentes básicos de um citômetro de fluxo. Adaptada de 
http://www.labome.com/method/Flow-Cytometry-A-Survey-and-the-
Basics).............................................................................................................. 38 
 
Figura 7. Princípio do funcionamento de um citometro de fluxo. Adaptada de 
Tigh et al. (2012). ............................................................................................... 39 
 
Figura 8. Aspectos morfológicos, fisiológicos e bioquímicos de C. neoformans.46 

 
Figura 9. Placa de microtitulação esquematizando o procedimento do teste de 
suscetibilidade in vitro pelo método de microdiluição em caldo (CLSI M27- A3; 
2008)..................................................................................................................46 

 
Figura 10. Histogramas mostrando os controles utilizados no teste de 
citometria de fluxo. A: Células fúngicas viáveis; B: Células fúngicas com 
membrana celular lesionada. A porcentagem representa a quantidade de 
células alteradas, quando estavam marcadas com o FUN-
1.........................................................................................................................54 
 
Figura 11. Histogramas mostrando que não houve alteração na membrana 
celular das leveduras, pois o gráfico mostra-se igual ao resultado do controle 
negativo. As concentrações variaram de 64 a 1024 µg/mL. As células estavam 
marcadas com o PI............................................................................................56 
 
Figura 12. Inibição do metabolismo de Cryptococcus neoformans em diferentes 
concentrações do tamoxifeno, obtido pelo teste com o MTT............................57 
 



 17 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1. Fatores de virulência de C. neoformans relacionados com o 

hospedeiro e meio ambiente. Adaptada de Ma & May (2009)............................ 30 



 18 

 

SIGLAS E ABREVIATURAS 

 
 
ATCC  American Type Culture Collection 

 
 CFM  Concentração Fungicida Mínima 

 
 CIM  Concentração Inibitória Mínima 

 
 CLSI  Clinical and Laboratory Standards Institute 

 
 

DMSO  
 
FUN- 1 

Dimetilsulfóxido 
 
 ([2-cloro-4(2,3-diihidro-3metil-(benzeno-1,3-tiazol-2-y)-
metileno)-1- iodeto fenilquinolino]) 

 
 

HAART  
 
HEPES                       

Highly Active Antiretroviral Therapy 
 
(Ácido 4-(2-HidroxiEtil)- 1-PiperazinEtanolSulfônico) 
 

 
 HIV  Human Immunodeficience Virus 

 
 MOPS  Ácido morfolinopropanossulfônico 

 
 PBS  Phosphate Buffer Solution (Solução Tampão Fosfato) 

 
 PI  Iodeto de Propídio 

 
 RPMI  Roswell Park Memorial Institute 

 
 SAP  Proteinase Aspartil Secretora 

 
 TAMO  Tamoxifeno 



 19 

 

RESUMO 

As infecções fúngicas causadas por leveduras do complexo Cryptococcus 

neoformans tem sido reduzida entre os imunossuprimidos principalmente nos 

pacientes infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Os 

antifúngicos disponíveis para o tratamento destas infecções apresentam um 

amplo espectro de ação, porém os altos custos, efeitos colaterais, além da 

aquisição de resistência dos fungos tornam sua eficácia limitada. Nestas 

circunstâncias, a busca por novos fármacos é necessária. No presente 

trabalho, foi avaliada a atividade antifúngica de tamoxifeno, bisabolol, indinavir, 

didanosina, Olanzapina, UFMG, Labiocon 241, Solasodina, Labiocon 237, 

Clonazepam, Benzaldeído semicarbonado, Cardanol, AB 36 e três extratos 

naturais obtidos de Psychotria spp, Sclerolobium paniculatum, Hymenaea 

courbaril. A viabilidade celular e o mecanismo de ação do composto que 

apresentou ação antifúngica sobre 20 isolados de Cryptococcus neoformans 

formam determinados. A atividade antifúngica foi realizada utilizando-se o 

método microdiluição em caldo para leveduras. Para verificar do mecanismo de 

ação, foi realizada a citometria de fluxo com o marcador celular Iodeto de 

Propídio (PI), enquanto que o teste da viabilidade celular foi obtido usando-se o 

sal MTT. Dentre os compostos analisados, apenas o tamoxifeno e olanzapina 

apresentaram ação inibitória sobre as amostras fúngicas, em concentrações de 

128 a 256 µg/mL. Pela análise por citometria de fluxo com o tamoxifeno não se 

verificou alteração da membrana celular de Cryptococcus neoformans ATCC 

28957. Entretanto, o tamoxifeno inibiu o metabolismo do fungo em diferentes 

concentrações, variando de 4 a 1024 µg/mL verificado pelo teste da viabilidade 

celular. 
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ABSTRACT 

Fungal infections caused by yeasts of Cryptococcus neoformans complex have 

increased considerably among immunosuppressed especially in patients 

infected with human immunodeficiency virus (HIV). Antifungal drugs available to 

treat these infections have a wide spectrum of action, but the high costs, side 

effects, besides the acquisition of resistance of fungi make their limited 

effectiveness. In these circumstances, the search for new drugs is needed. In 

the present study, we evaluated the antifungal activity of tamoxifen, bisabolol, 

indinavir, didanosine, UFMG, Labiocon 241, solasodine, Labiocon 237, 

Clonazepam, semicarbonado Benzaldehyde, Cardanol, AB 36 and three natural 

extracts of Psychotria spp, Sclerolobium paniculatum, Hymenaea courbaril and 

cell viability and mechanism of action of the compound showed antifungal 

activity of 20 isolates of Cryptococcus neoformans. To evaluate the antifungal 

activity , we used the in vitro susceptibility to yeast broth microdilution protocol 

M27 - A3 ( CLSI 2008) and to verify the mechanism of action, flow cytometry 

was performed with the cellular marker Propidium Iodide ( PI ) and cell viability 

assay with MTT salt. Among the compounds analyzed, only tamoxifen and 

olanzapine showed inhibitory action on fungal samples at concentrations 128-

256 µg/mL. Analysis by flow cytometry was performed with tamoxifen and 

showed that the compound did not alter the cell membrane of Cryptococcus 

neoformans ATCC 28957 , however, the cell viability test showed that tamoxifen 

was able to inhibit the metabolism of the fungus in different concentrations 

ranging 4-1024 µg/mL. 
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1 INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 

Os fungos, largamente difundidos no meio ambiente são cada vez mais 

reconhecidos como importantes patógenos, pela frequência nas últimas 

décadas, de doenças fúngicas sistêmicas graves. Considera-se tal fato como 

decorrente principalmente de condições que comprometem o sistema 

imunológico do hospedeiro (Maertens et al. 2001; Karkowska-Kuleta et al. 

2009; Nucci et al. 2010; Roilides et al. 2012). É comprovado que mecanismos 

mediados pela imunidade celular e humoral, assim como a integridade da 

superfície da pele e das mucosas, secreção de enzimas como lisozima e 

pepsina, muco e substâncias antimicrobianas são alguns fatores de defesa 

inerentes ao hospedeiro contra ação dos microrganismos (Pivarcsi et al., 2005).  

Os mecanismos celulares desempenham um papel essencial na 

resposta do hospedeiro às infecções fúngicas (Maertens et al. 2001; Schaller et 

al. 2005; Mueller-Loebnitz et al. 2013). A imunidade envolvendo neutrófilos, 

monócitos, macrófagos, células dendríticas e os linfócitos que liberam citocinas 

e estimulam as células citotóxicas para destruir as células fúngicas, 

desempenham papel relevante na defesa do hospedeiro. Desta forma, a 

imunidade celular e outros componentes do sistema imunológico, como 

proteínas do sistema complemento, são importantes fatores de proteção contra 

o desenvolvimento das doenças fúngicas (Romani, 2011). Neste sentido, uma 

supressão ou ausência na resposta imunológica compromete o processo de 

fagocitose do microrganismo pelos macrófagos, o que favorece a disseminação 

do fungo no hospedeiro (Jackson & Powderly 2007). 

Por outro lado, a imunidade humoral tem importância nas infecções 

fúngicas auxiliando no processo de fagocitose através de mecanismos de 

opsonização e na regulação da resposta imune celular (Blanco 2008; Romani 

2011) 

Além de condições relacionadas ao hospedeiro, existem também 

determinados atributos associados ao microrganismo que são muito 

importantes para que este seja capaz de produzir doença. A maioria dos 

patógenos elabora uma variedade de prováveis fatores de virulência e de 

estratégias específicas, que auxiliam sua habilidade de superar as defesas do 
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hospedeiro (Mitchell & Perfect 1995; Casadevall & Pirofski 2007; Kronstad 

2007; Brand 2012; Mihu & Nosanchuk 2012). 

Fatores relacionados com a patogenicidade dos fungos, isto é, sua 

capacidade em colonizar, penetrar e causar danos ao tecido do hospedeiro é 

multifatorial, em consequência de uma combinação de características 

biológicas do parasito e de condições do sistema imunológico do hospedeiro 

(Kronstad, 2007; Lu et al., 2012; Rizzetto et al., 2013). O comprometimento 

nessa interação é crucial para determinar a transformação do microrganismo 

colonizador a agente patogênico. 

 Algumas leveduras como àquelas pertencentes ao complexo 

Cryptococcus neoformans vivem como saprófitas no meio ambiente, e para 

produzirem infecção dispõem de numerosos fatores, como a presença de 

cápsula polissacarídica, a habilidade de produzir melanina, capacidade de 

crescimento a 37° C e outros fatores como produção de exoenzimas e 

dimorfismo, podendo contribuir para virulência do microrganismo (D'Souza & 

Heitman 2001; Steenbergen & Casadevall 2003; Casadevall 2006; Leach & 

Cowen 2013)  

Compreender os fatores de virulência dos agentes fúngicos contribui 

para o conhecimento da patogênese da infecção e dispõe condições para o 

controle da doença e procedimentos favoráveis à descoberta de novos 

fármacos. 

 

1.1CRIPTOCOCOSE 

Criptococose é uma doença oportunista, de caráter sistêmico, que envolve 

importantes órgãos. Pulmão, cérebro e ossos podem estar envolvidos após a 

inalação de leveduras ou de seus esporos presentes no meio ambiente e nas 

excretas de pombos, liberados por Cryptococcus neoformans e Cryptococcus 

gattii espécies que atualmente compõem o complexo Cryptococcus 

neoformans (Kwon-Chung & Varma, 2006; Voelz & May, 2010)  

Após serem inaladas, as leveduras atingem os alvéolos pulmonares dando 

início à doença. Os primeiros sinais clínicos da criptococose podem ser 

observados no pulmão e variam desde infecção assintomática à grave 

pneumonia, com risco de vida ao hospedeiro (Chayakulkeeree & Perfect, 

2006). Febre, tosse, dor torácica e perda de peso são as principais 
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manifestações da criptococose pulmonar, podendo ocorrer insuficiência 

respiratória aguda. (Li & Mody, 2010). Após a passagem pelo pulmão o fungo 

dissemina-se para o sistema nervoso central que constitui a localização mais 

frequente das lesões. O tropismo do microrganismo a este órgão ocorre devido 

à ótima concentração de tiamina, carboidratos, minerais e nutrientes 

assimiláveis pelo fungo, assim como presença de precursores da melanina 

como dopamina e lacase (Polacheck & kwon-chung, 1988).  

A criptococcose é descrita como doença definidora de AIDS (González & 

Tobón, 2006), com relatos em até 45% dos pacientes com esta síndrome 

(Sivasangeetha et al., 2007). Estima-se que aproximadamente um milhão de 

casos de criptococcose ocorram a cada ano, resultando em mais de 650.000 

mortes com a maioria destes casos entre os pacientes com doença avançada 

por HIV. Um número crescente da micose ocorre também entre os receptores 

de transplantes de órgãos sólidos e outros pacientes com imunodeficiência 

inata e adquirida, assim como em hospedeiros imunologicamente normais 

(Pappas, 2010). Em situações de imunossupressão do sistema imunológico do 

hospedeiro e fatores não relacionados diretamente ao sistema imunológico, 

Cryptococcus neoformans geralmente leva o surgimento de meningite e 

meningoencefalite (Kushawaha et al., 2009; Antinori,  2013; Aguiar et al., 

2014). 

África sub-saariana é registrada com maior número de casos da doença 

estimados em 2006 com 720.000 casos, seguido pelo Sul e Sudeste Asiático 

com 120.000 casos (Park et al., 2009). Nos Estados Unidos, Europa, Austrália 

e América do Sul a criptococose ocorre em 5 a 10% dos pacientes com AIDS 

(Bicanic & Harrison, 2004). Países como a França e Zâmbia, a criptococose 

atinge percentuais muito elevado encontrado em média de 74% e de 91%, 

respectivamente (Mwaba et al., 2001; Dromer et al., 2004). 

 Conforme dados do Ministério da Saúde (2002), Pappalardo & Melhem 

(2003), relataram que de 215.810 casos de AIDS notificados no Brasil, em um 

período de vinte anos (1980 a 2002), 6% dos pacientes apresentavam 

criptococose no momento da notificação. Estes dados corroboram com vários 

trabalhos que confirmam a interação entre essas patogenias, uma vez que a 

criptococose é frequentemente observada em pacientes com AIDS (Wadhwa et 

al., 2008, Leimann & Koifman, 2009; Mora et al., 2010; Antinori,  2013). 
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A mortalidade por criptococose é estimada em 10% nos países 

desenvolvidos chegando a um percentual maior do que 40% nos países em 

desenvolvimento (Castañón-Olivares et al., 2000; Chen et al., 2000; Bicanic & 

Harrison, 2004). No Brasil, a mortalidade por criptococcose atinge 45 a 65% 

dos pacientes na presença ou não de fatores predisponentes (Pappalardo & 

Melhem 2003). Além das condições do hospedeiro, o processo de invasão e de 

disseminação do fungo está intimamente relacionado a um complexo 

mecanismo de adaptação, seleção e virulência do microrganismo (Wormley & 

Perfect, 2005). 

 

1.2 COMPLEXO Cryptococcus neoformans 

1.2.1 Aspectos biológicos e morfológicos das espécies do complexo 

Cryptococcus neoformans. 

De acordo com a taxonomia atual, os agentes da criptococose são 

classificados em um complexo com duas espécies, Cryptococcus neoformans e 

Cryptococcus gattii. C. neoformans é de distribuição cosmopolita, encontrado 

no solo e substratos orgânicos de origem vegetal e excremento de aves, fonte 

rica de nitrogênio como uréia e creatinina, que são condições favoráveis ao seu 

crescimento (Casadevall A 1998; Meyer et al. 2003; Kwon-Chung K.J 2006; 

Lindenberg A.S.C 2008; Satishchandra et al. 2008; Antinori et al. 

2012).Cryptococcus gattii é encontrado em regiões tropicais e subtropicais, tem 

seu habitat natural frequentemente associado à madeira em decomposição e a 

ocos de árvores (Chaturvedi & Chaturvedi 2011, Refojo et al. 2009). 

 Espécies de Cryptococcus apresentam-se como leveduras esféricas ou 

ovaladas de 4 a 10 μm de diâmetro, com um ou múltiplos brotamentos, 

envolvida por uma rede de microfibrilas constituindo uma densa cápsula 

polissacarídica (Steenbergen & Casadevall 2003; Barnett 2010). Esta estrutura 

está intimamente associada à parede celular, componente também 

essencialmente formado de polissacarídeos, que proporciona rigidez e forma 

da célula, regulando sua permeabilidade e protegendo a mesma do estresse 

ambiental e lise osmótica (Casadevall A 1998; Steenbergen & Casadevall 

2003; Doering 2009). 

Possuem características morfológicas de célula eucariótica, com núcleo 

circundado por uma membrana com poros e nucléolo no seu interior. 
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Organelas, incluindo mitocôndrias, vacúolos, retículo endoplasmático liso e 

rugoso, ribossomos, grânulos de reserva contendo lipídios e glicogênio, estão 

presente no citoplasma (Casadevall A 1998). Os constituintes da célula de C. 

neoformans estão representados na figura 1.  

 

 

Figura 1. Representação esquemática da célula de Cryptococcus 
neoformans. Adaptada de Casadevall & Perfect, (1998). 

 

1.2.2 Taxonomia e distribuição dos sorotipos 

Embora seja identificado mais de 30 espécies do gênero Cryptococcus, 

apenas as classificadas no complexo Cryptococcus neoformans isto é, C. 

neoformans e C. gattii são consideradas importantes patógenos humanos (Lin 

2006).  

As espécies do complexo Cryptococcus taxonomicamente estão 

incluídas no Reino Fungi, Filo Basidiomycota, Sub-Filo Agaricomycotina, 

Classe Tremellomycetes, Ordem Filobasidiales, Família Tremellaceae e 

Gênero Cryptococcus (Hibbett et al. 2007). Apresentam diferenças antigênicas 

na estrutura polissacarídica capsular, o que permite a identificação de sorotipos 

A, B, C, D e o híbrido AD, oriundo da combinação entre os sorotipos A e D 

(Franzot et al. 1999; Cogliati et al. 2001; Lengeler et al. 2001).  

Características epidemiológica, ecológica, fenotípica, fisiológica e 

genética mostraram divergências significativas entre os sorotipos, agrupando-
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os em duas variedades C. neoformans var. grubii (sorotipo A) e C. neoformans 

var. neoformans (sorotipo D) (Mitchell & Perfect 1995; Franzot et al. 1999; 

Boekhout et al. 2001; Lengeler et al. 2001; Xu & Mitchell 2003). Por outro lado, 

diferenças genéticas entre as variedades permitiram a classificação de duas 

espécies distintas, C neoformans e C. gattii, diferindo também sob o ponto de 

vista epidemiológico e nicho ecológico (Kwon-Chung K.J 2006). Através de 

métodos moleculares como PCR fingerprinting, RAPD (DNA Polimórfico 

Amplificado Aleatoriamente) RFLP (Polimorfismo do Tamanho de Fragmentos 

de DNA por enzimas de Restrição) e AFLP (Polimorfismo do Tamanho de 

Fragmentos Amplificados), o complexo C. neoformans foi caracterizado por 

diferença entre os genótipos em nove tipos moleculares distintos 

representativos das variedades, VNI, VNII e VNB (sorotipo A, var. grubii), VNIII 

(sorotipo AD), VNIV (sorotipo D, var. neoformans), VGI, VGII e VGIII, VGIV 

sorotipos B e C respectivamente, ambos pertencentes à espécie C. gattii (Lin & 

Heitman, 2006). 

C neoformans sorotipo A com distribuição mundial é predominante e 

responde por 99% dos casos de criptococose sendo responsável pela maioria 

da forma clínica disseminada em pacientes com AIDS principalmente na 

América do Sul (Litvintseva, 2005; Mora et al., 2010). O sorotipo D embora, 

também disperso mundialmente, é encontrado, sobretudo no oeste da Europa, 

região de clima temperado. Esta distribuição pode ser limitada devido ao fato 

de isolados sorotipo D serem mais suscetíveis à temperatura elevada do que 

espécies do sorotipo A (Viviane et al., 2006, Litvintseva et al., 2011, Romeo et 

al., 2012;). Embora seja identificado C. neoformans híbrido AD na América do 

Norte, a maioria dos isolados é proveniente da África (Litvintseva et al. 2005). 

C. gattii, conhecido por ser restrito de regiões tropicais e subtropicais, 

incluindo parte da Austrália, África, Estados Unidos e América do Sul, é 

atualmente considerado endêmico em áreas do Oeste do Canadá, em 

consequência da presença emergente desta espécie na costa leste de 

Vancouver, mostrando incidência muito mais elevada do que os relatos de 

áreas tradicionalmente endêmicas (Galanis et al. 2010; Springer et al. 2010).  

Sorotipos B e C, presentes nas espécies de C. gattii, em contraste à 

infecção por sorotipos A e D, promove doença em imunocompetente, 

produzindo lesões pulmonares e cerebrais nesta população (Sánchez et al. 
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2008; Lin 2009). Na Figura 2 encontra-se resumido o processo de classificação 

do complexo Cryptococcus neoformans considerando os sorotipos e os tipos 

moleculares, assim como a sua distribuição em diferentes regiões do mundo.  

 

 

Figura 2. Classificação das espécies do complexo Cryptococcus neoformans 
considerando os sorotipos, tipos moleculares e distribuição geográfica. Adaptada de 

Ma & May (2009). 

 

 

1.2.3 Ciclo de vida das espécies do complexo Cryptococcus neoformans 

O ciclo biológico do Cryptococcus é constituído pela reprodução 

assexuada ou anamórfica, realizada através de brotamento produzindo 

leveduras haploides, representando a maioria dos isolados clínicos e 

ambientais, e pela reprodução sexuada ou teleomórfica formando 

basidiósporos à partir do qual a espécie C. neoformans é denominada 

Filobasidiella neoformans e C. gattii recebe a denominação F. bacillispora (Lin 

& Heitman, 2006).  

Conforme mostra a figura 3, na reprodução sexual do fungo há fusão de 

células haploides distintas mating type a , originando a hifa dicariótica com 

grampos de conexão (Bovers et al. 2007). As hifas formam basídios clavados 

ou globosos que após sofrer divisão celular por meiose produzirá os 
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basidiósporos que germinam as leveduras haploides, que serão dispersas no 

meio ambiente   (Sorrel 1997; Bovers et al. 2007).  

O processo de reprodução mating-type a e α, filamentação e produção 

de esporos é observado em todos os sorotipos das espécies do complexo, 

apresentando um importante papel na epidemiologia e virulência do fungo, 

sendo que Cryptococcus mating-type α mostra-se mais virulento do que as 

cepas mating-type a (Kwon-Chung et al. 1992; Ohkusu et al. 2002; 

Chayakulkeeree & Perfect 2006; Bovers et al. 2007). 

 

 

 

Figura 3. Ciclo de vida de C. neoformans incluindo os tipos de reprodução sexuada (A) 
e assexuada (B). Adaptada de http://www.mycobiology.or.kr/search. 

 

1.3 MECANISMOS DE VIRULÊNCIA 

A patogenicidade das espécies do complexo Cryptococcus neoformans  

está relacionada a vários mecanismos os quais contribuem para o aumento da 

sobrevida do fungo no hospedeiro e, por conseguinte o início e a persistência 

da doença (Rodrigues et al. 1999; Andrade-Silva et al. 2010). Os fatores 

clássicos considerados relevantes, isto é, a capacidade do microrganismo de 

crescer a 37º C, desenvolvimento da cápsula e a produção de melanina, além 

de outros potenciais determinantes de virulência como produção de 

importantes enzimas (proteinase, fosfolipase, urease, superoxido dismutase), 

http://www.mycobiology.or.kr/search
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produção de manitol e α mating-type estão implicados na patogênese da 

criptococose (Steen et al. 2002; Chayakulkeeree & Perfect 2006; Huston & 

Mody 2009; Chan & Tay 2010; Jang et al. 2011; Kronstad et al. 2012; Negroni 

2012). 

A cápsula polissacarídica elaborada por Cryptococcus spp é fortemente 

associada com a habilidade de produzir doença, e configura como o mais 

importante fator de virulência do microrganismo. É constituída principalmente 

de glucuronoxilomanana (GXM) polissacarideo de alto peso molecular, de 

galactoxilomanana (GalXM) e algumas manoproteínas (Bose et al., 2003, 

Janbon, 2004; McFadeden et al., 2006; Frases et al., 2009). No meio ambiente, 

esta estrutura atua reduzindo a ingestão da levedura por amebas existentes no 

solo e protege o fungo da desidratação, contribuindo para a sua sobrevivência 

em condições hostis (Steenbergen & Casadevall 2003; Idnurm et al. 2005; 

McFadden et al. 2006). A cápsula polissacaridica de C. neoformans tem sido 

associada à inibição da fagocitose, à migração dos leucócitos e neutrófilos para 

o local da infecção, interfere na apresentação de antígenos aos linfócitos T, 

favorecendo a redução das citocinas pelos monócitos e macrófagos e depleta a 

cascata do complemento (Casadevall A 1998; Ellerbroek et al. 2004; Pietrella 

2005; McFadden et al. 2006). Por seus inúmeros efeitos deletérios sobre a 

função imunológica do hospedeiro, justifica-se a grande atenção a essa 

relevante estrutura celular. 

A produção de melanina elaborada pelas espécies de Cryptococcus é 

catalizada pela enzima fenol-oxidase lacase, que produz pigmento a partir de 

precursores exógenos como as catecolaminas naturais L-3,4-diidofenilalanina 

(L-DOPA) e epinefrina. Estes precursores são identificados como compostos 

difenólicos que são obtidos pelo fungo durante o processo de infecção no 

hospedeiro (Eisenman 2007). A posição que a camada de melanina ocupa na 

parede celular na célula fúngica é um fator importante na determinação da sua 

função (Mandal et al. 2007). Células melanizadas apresentam resistência à 

ação de fagócitos do hospedeiro, de peptídeos microbicidas, radiação 

ultravioleta e substância oxidante, favorecendo a sobrevivência do 

microrganismo. A melanina protege o fungo de condições ambientais adversas, 

como temperaturas extremas, predação por microrganismos e ação de metais 

pesados (Urán 2008).  
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Células melanizadas são mais resistentes aos efeitos de determinados 

antifúngicos, como a anfotericina B e caspofungina, fato que pode contribuir 

para a persistência da doença no hospedeiro (Casadevall et al. 2000; 

Nosanchuk et al. 2000; Eisenman & Casadevall 2012; Fernandes et al. 2012). 

Assim, a melanização influencia no processo de desenvolvimento da 

criptococose, uma vez que o pigmento reduz a resposta de defesa do 

hospedeiro e a atividade terapêutica de alguns medicamentos (van Duin et al. 

2002; Ikeda et al. 2003; Mednick et al. 2005; Nosanchuk & Casadevall 2006; 

Schiave 2009) 

Os principais fatores de virulência de C. neoformans relacionados ao 

hospedeiro e ao meio ambiente estão apresentados no quadro 1. 

Quadro 1. Fatores de virulência de C. neoformans relacionados com o hospedeiro e 
meio ambiente. Adaptada de Ma & May (2009). 

 

1.4 AGENTES ANTIFÚNGICOS  

A ocorrência frequente das doenças fúngicas nas últimas décadas vem 

contribuindo para alterações importantes na terapêutica antifúngica. Os 

antifúngicos utilizados no tratamento das micoses como a anfotericina B e a 

primeira geração dos derivados azólicos como cetoconazol e miconazol foram 

 
Fator de virulência 

 
Hospedeiro 
 

 
Meio ambiente 
 

 
Temperatura 37°C 

 
Infecção 

 
Sobrevivência em 
condições hostis 
 

Cápsula Antifagocítica 
Imunomodulatória 
 

Proteção à dessecação 
 

Melanina Antifagocítica 
Antioxidante 
Resistência aos 
antifúngicos 
 

Proteção contra radiação 
UV 
 
 
 

Urease Sobrevivência no 
hospedeiro 
 

Aumento do pH 
 

Proteinase Lesão tecidual 
 

Função nutricional 
 

Fosfolipase Invasão tecidual 
Crescimento intracelular 
 

Proteção contra 
predadores 
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consideradas as únicas opções terapêuticas disponíveis para o tratamento das 

infecções fúngicas. Contudo, o surgimento dos agentes triazólicos, fluconazol, 

itraconazol, e mais recentemente, posaconazol e voriconazol possibilitou um 

grande avanço no desenvolvimento do arsenal antifúngico (Kontoyiannis et al. 

2003; Wingard & Leather 2004; Catalán 2006; Petrikkos & Skiada 2007).  

No grupo dos derivados poliênicos, a anfotericina B tem sido utilizada no 

tratamento de micoses sistêmicas. A elevada eficácia assegura a ela como o 

fármaco de escolha no tratamento da maioria dessas infecções fúngicas, 

mesmo manifestando toxicidade ao longo do uso clínico, e com a 

disponibilidade dos derivados azólicos (Filippin 2006). As novas formulações 

lipídicas deste agente antifúngico estão sendo utilizadas por apresentarem 

toxicidade reduzida, boa biodisponibilidade e o mesmo espectro de ação 

antifúngica da anfotericina B desoxicolato (DiDomenico 1999; Andriole 2000; 

Wingard & Leather 2004; Catalán 2006; Proia 2006; Pauw 2008; Fortun 2011; 

Stevens 2012). 

A terapia ideal para a meningite criptocócica permanece indefinida, 

embora o tratamento inicial com anfotericina B associado à fluocitosina, 

seguida de uma terapêutica de manutenção com fluconazol parece promissor. 

Esta associação tem demonstrado menos efeitos colaterais e desaparecimento 

mais rápido do fungo do liquido cefalorraquidiano, do que quando o fluconazol 

é administrado isoladamente (Brouwer et al., 2004). 

A terapêutica antifúngica, apesar de mais diversificada atualmente, ainda 

apresenta algumas limitações referentes à toxicidade destes fármacos sobre as 

células humanas e a resistência tanto intrínseca quanto a adquirida por parte 

dos agentes das micoses (Khan et al., 2006). A introdução de outros agentes 

antifúngicos mais recentemente no Brasil, como as equinocandinas 

(caspofungina e micafungina) empregados na terapia de infecções fúngicas 

representaram um progresso significativo no tratamento destas infecções 

(Colombo 1995; Eschenauer 2007; Queiroz-Telles & A 2008). 
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Diante dos inúmeros efeitos colaterais provenientes dos antifúngicos, 

torna-se evidente a busca por novos fármacos que possuam eficácia e 

menores efeitos colaterais. Fármacos antirretrovirais, antineoplásicos e 

extratatos de plantas têm mostrado importantes atividades antifúngicas, fato 

que pode torná-los uma opção terapêutica ao tratamento das micoses. 

 

1.5 ATIVIDADES ANTIFÚNGICAS DE OUTROS COMPOSTOS 

1.5.1 Antirretrovirais 

Desde a introdução da terapia antirretroviral altamente ativa (HAART), 

que consiste na combinação de diferentes antirretrovirais estimulando o 

sistema imunológico de indivíduos infectados pelo Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV), o índice de morbidade e mortalidade de AIDS tem reduzido 

gradativamente (Cole et al., 2003; Mocroft et al., 2003). Em paralelo a este fato, 

tem sido observada também uma redução das infecções oportunísticas, como 

candidíase e criptococose nos pacientes submetidos a esta terapia (Montaner 

et al. 1999; Pradier et al. 1999; Clumeck & De Wit 2000; Kaufmann & Cooper 

2000; Mata-Essayag et al. 2001; Manosuthi et al. 2007; Ribera 2011). Os 

grupos de antirretrovirais disponíveis incluem fármacos inibidores da 

transcriptase reversa análogos de nucleosídeos (IsTRN: Abacavir, Didanosina, 

Estavudina, Lamivudina, Zidovudina), inibidores de protease (IP: Saquinavir, 

Indinavir, Ritonavir) e inibidores de transcriptase reversa não nucleosídeo 

(IsTRNN: nevirapina, delavirdina e efavirenze) (Kaufmann & Cooper 2000; 

Kaufmann et al. 2000; Pillay et al. 2000; Ribera 2011; Ammaranond & 

Sanguansittianan 2012). Em pacientes portadores do vírus da imunodeficiência 

humana sob HAART, quando comparados a pacientes não tratados ou em uso 

de outra substância, a frequência de candidíase orofaringea apresenta-se 

reduzida (Ammaranond & Sanguansittianan 2012; Demarch 2012; Frick et al. 

2012). Esta redução pode estar associada não só a recuperação do estado 

imunológico do hospedeiro, mas também como um resultado da inibição direta 

de proteinase aspartil secretora (Sap) nas leveduras, em consequência ao uso 

de inibidores de proteases (Santos et al. 2010). Falkensammer et al. (2007) 

demonstraram que os inibidores da protease do vírus da imunodeficiência 

humana inibem diretamente a adesão de Candida albicans à células epiteliais, 

em concentrações que são atingidas in vivo durante a terapia antirretroviral.   
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A atividade antifúngica de indinavir no crescimento e patogenicidade de 

C. albicans e em leveduras de Cryptococcus neoforman tem sido relacionada à 

ação direta do fármaco na síntese de proteinase aspartil secretora do 

microrganismo, enzima considerada como importante fator de virulência (Munro 

2002; Blasi et al., 2004; Monari et.al, 2005).  

 

1.5.2 Tamoxifeno  

 É um composto antineoplásico modelador seletivo do receptor de 

estrogênio, que é utilizado como antineoplásico. O mecanismo exato da sua 

ação não é bem esclarecido, mas há possibilidade que ele bloqueie receptores 

de estrogênio sobre a superfície da célula (Guest 2009). Estudos têm 

demonstrado que em células tumorais este quimioterápico liga-se ao receptor 

de estrogênio e atua de forma competitiva, a fim de inibir o crescimento de 

células tumorais malignas (Jordan 1998; Dolan et al. 2009).  

 Atividade antioxidante na membrana celular, ação antiangiogênica, além 

de induzir apoptose e liberação de cálcio intracelular, são funções atribuídas ao 

tamoxifeno sobre a fisiologia da célula eucariótica (Dolan et al. 2009). 

No sistema nervoso central, tamoxifeno exerce efeitos protetores, 

estimulando o aumento de sinapse, de oxigênio e glicose nas células e protege 

o paciente de isquemia e lesão cerebral induzida por neurotoxinas (Wiseman et 

al. 1990; Wiseman et al. 1991; Custodio et al. 1993; Pagano et al. 2001; Dolan 

et al. 2009; Marek et al. 2011; Kuo et al. 2012).  

Muitos efeitos biológicos do tamoxifeno são independentes do 

mecanismo de ação do estrogênio, tais como inibição de proteínas celulares, 

como calmodulina, caspase e proteína quinase presentes em células 

eucarióticas, e que participam do processo de apoptose, interferência no 

metabolismo da ceramida, inibição da acidificação de organelas intracelulares e 

acesso aos lipídios de membrana exercendo atividades antioxidantes 

(Wiseman et al. 1990; Cabot 1996; Chen et al. 1999; Mandlekar & Kong 2001). 

Leveduras de Cryptococcus e Candida albicans quando expostas a este 

composto, mostram fenótipos consistentes com a redução da função da 

calmodulina, como lesão na membrana e lise celular, interferência na 

polarização da actina, diminuição da formação de novas células fúngicas 

(blastoconidios), atenuação na formação de tubo germinativo e inibição de 
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proteínas essenciais ao metabolismo fúngico (Dolan et al. 2009; Tabroff 2011). 

Atividade antifúngica in vitro de tamoxifeno em leveduras de Sacharomyces 

cerevisiae, Candida spp e Cryptococcus neoformans foi descrita (Dolan et al. 

2009; Tabroff 2011).  É provável que as propriedades antifúngicas de 

tamoxifeno também estejam relacionadas com o mecanismo do receptor de 

estrogênio ou mesmo com a capacidade de inibir a peroxidação da membrana 

celular do fungo, levando a sua inibição conforme foi proposto por Wiseman et 

al. (1993).  

Por outro lado, quando associado a antifúngicos como caspofungina, 

tamoxifeno apresenta atividade sinérgica, estimulando a eficácia do antifúngico 

o que poderia contribuir na terapêutica das infecções fúngicas (Mukherjee et al. 

2005). Entretanto, efeitos colaterais, como nefrotoxicidade em camundongos 

portadores de candidíase foram atribuídos provavelmente a esta substância 

(Tabroff 2011).  

Pesquisadores da University of Rochester Medical Center, observaram 

que a administração do tamoxifeno em camundongos infectados com Candida 

conduzia à morte do fungo. A administração de tamoxifeno em doses muito 

elevadas diminui o número de fungos causando a morte das células fúngicas, 

enquanto as células sobreviventes perdiam a capacidade de causarem doença 

novamente (Butts et al., 2014)  

Relatos sobre a atividade de tamoxifeno contra parasitas e protozoários 

são citados, conforme o trabalho de Miguel et al. (2007), demonstrando a 

eficácia do fármaco em Leishmania, ao induzir a rápida alcalinização de 

vacúolos nas célula hospedeira de formas amastigotas de Leishmania  

amazonensis. 

A ação inibitória e citotóxica de tamoxifeno na proliferação de célula 

tumoral e não tumoral foi observada por diferentes pesquisadores. Alteração na 

morfologia e no DNA celular que é caracterizada pela presença de núcleos 

fragmentados e multinucleados indica indução de apoptose ocasionada pelo 

composto (Majumdar et al. 2001; Mandlekar & Kong 2001; Salami & Karami-

Tehrani 2003). De acordo com Petinari et al. (2004), células não tumorais 

(fibroblastos) tratadas com tamoxifeno apresentaram-se mais suscetíveis à 

ação citotóxica deste composto, quando comparadas à células tumorais. 
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Estas considerações ensejam possibilidades de que estudos de 

moléculas relacionadas com tamoxifeno proporcionarão compostos 

antifúngicos potencialmente utéis. A figura 4 mostra a estrutura molecular do 

tamoxifeno. 

 

 

 

Figura 4. Estrutura química de tamoxifeno. 
Adaptada de Dolan et al., (2009). 

 

1.5.3 Olanzapina 

Relatos demonstrando importância promissora e excelente eficácia 

terapêutica medicinal e biológica, de medicamentos antipsicóticos, derivados 

benzodiazepínicos e fenotiazinas são atribuídas aos vários efeitos, como 

modificação de membranas, a alteração de nucletideo e no metabolismo no 

DNA por estes compostos, devido em parte, por se ligarem à calmodulina, 

proteína que regula muitos processos intracelulares (Afeltra & Verweij, 2003; 

Galgóczy et al., 2011; kaur, 2013). 

Produzida na década de 90, a olanzapina é um composto antipsicótico 

que pertence à classe das tienobenzodiazepinas utilizado no tratamento da 

esquizofrenia e do transtorno bipolar (Söderberg & Dahl, 2013; Navari, 2013). 

Atua bloqueando diversos receptores de neurotransmissores, como os 

dopaminérgicos, serotoninérgicos, adrenérgicos, muscarínicos, receptores de 

acetilcolina e catecolamina (Beasley et al., 1996; Tollefson et al., 1997; 

Navari,2013). 

Embora o estudo do potencial antimicrobiano de agentes antipsicóticos 

não seja comumente estudado, alguns trabalhos demonstram que esta classe 
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de medicamento é capaz de inibir o crescimento in vitro e in vivo de bactérias 

patogênicas, como Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Shigella e 

Salmonella (Dastidar et al., 1995) e de espécies fúngicas, como Aspergillus 

spp, e zigomicetos (Absidia corymbifera, Rhizopus oryzae, R. microsporus) 

(Rathore & Kumar, 2006; Vitale et al., 2007). 

O exato mecanismo de ação dos antipsicóticos na célula dos 

microrganismos não é completamente elucidado, porém, acredita-se que sua 

atividade consiste em inibir a síntese da calmodulina e como consequência, 

ocorre alteração no metabolismo celular e morte do microrganismo (Vitale et 

al., 2007; Donohoe et al., 2009). A figura 5 mostra a estrutura molecular do 

tamoxifeno. 

 

Figura 5. Estrutura química de tamoxifeno 

 

 

1.5.4 Plantas medicinais e seus produtos naturais 

As plantas possuem substâncias com potencial antimicrobiano, que 

estão presentes em extratos e óleos essenciais de caules, raízes, folhas e 

frutos (Maciel 2002). Os compostos produzidos pelos vegetais são 

classificados em dois grupos: os metabólitos primários, como os carboidratos, 

aminoácidos e lipídeos; e os metabólitos secundários que são compostos 

elaborados a partir da síntese dos metabólitos primários, como os compostos 

fenólicos, terpenóides, óleos essenciais, alcalóides e flavonóides (Duarte 

2006).  

É de conhecimento o uso das plantas medicinais desde a era primitiva 

como fonte de bem-estar do homem, seja como alimento, vestuário ou 

medicamento, sendo em determinadas circunstâncias o principal meio 

terapêutico reconhecido da população. Entretanto, com o desenvolvimento da 
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ciência e da tecnologia, estas plantas estão tendo seu valor terapêutico 

pesquisado e justificado a partir do seu uso habitual popular e na medicina 

tradicional, além de algumas características desejáveis como a atividade 

biológica contra vários microrganismos, baixo risco no uso, assim como 

reprodutibilidade e constância de sua qualidade (Passos et al., 2002; Souza et 

al., 2003; Passos et al., 2003; Lemos et al., 2005; Arnous et al., 2005; 

Fernandes et al., 2012). 

O óleo essencial de Caryocar brasiliensis Camb, planta da família 

Caryocaraceae, foi capaz de inibir o crescimento in vitro de Paracoccidioides 

brasiliensis e C. neoformans, fungos causadores de doenças sistêmicas 

conforme demonstrado por Passos et al. (2002, 2003).  Atividade antifúngica in 

vitro do extrato etanólico e óleo essencial de H. ovalifolia Benth (família 

Lamiaceae), sobre C. neoformans e dermatófitos foi observada por Souza et 

al., (2002) e Souza et al., (2003). Lemos et al., (2005), Silva et al., (2005) 

mostraram a ação antifúngica do óleo essencial de eugenol de O. gratissimum 

contra fungos patogênicos como C. neoformans e dermatófitos. 

Entre os produtos naturais, o óleo essencial de flores de camomila 

(Matricaria recutita Linn), contendo α-bisabolol e camazuleno como os 

principais e mais acentuados constituintes, é alusivo de propriedades bioativas 

e atividade terapêutica bastante promissora (Borsato, 2008; Srivastava et al., 

2010, Tolouee et al., 2010). 

Conhecido como levomenol, -bisabolol é um álcool sesquiterpeno 

monocíclico encontrado naturalmente em óleos essenciais de muitas plantas 

aromáticas, e quando produzido sinteticamente é denominado dragosantol, 

usado na produção de produtos cosméticos (De Lucca 2011). Propriedades 

anti-inflamatória, antioxidante, gastroprotetora, antimicrobiana e atividade 

citotóxica em células tumorais malignas são atribuídos a este sesquiterpeno 

(Seki 2001; Cavalieri et al. 2011; Rocha et al. 2011; Kim et al. 2012). 

Tanto na forma natural de - bisabolol ou na forma sintética, este 

composto demonstrou propriedades fungicida em diferentes espécies de 

Fusarium, Aspegillus e leveduras, assim como em bactérias Pseudomonas 

aeruginosa e Staphylococcus aureus (De Lucca 2011; Silva et al. 2011).  
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Com base nessas informações, pesquisadores interessados no 

aproveitamento da flora têm estudado variadas espécies de plantas conhecidas 

como medicinais. 

 

1.6 AVALIAÇÃO IN VITRO DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA  

É evidente a necessidade de se aplicar os testes de suscetibilidade in 

vitro para verificar o comportamento dos microrganismos aos quimioterápicos 

disponíveis, na busca de uma terapia apropriada para o tratamento das 

infecções.  

Embora não sejam utilizadas em rotina nos laboratórios de micologia, as 

técnicas disponíveis para a realização dos testes de suscetibilidade aos 

antifúngicos consistem em adaptações executadas aos antibacterianos, e o 

aparecimento de infecções fúngicas recidivantes, a presença de resistência de 

determinados fungos à terapia usual estimulam o uso de testes de 

suscetibilidade in vitro aos diferentes antifúngicos para a seleção e 

acompanhamento adequado do tratamento da doença (Dismukes 2000; Rex 

2001; Richter et al. 2005; Ampel 2006; Dias et al. 2011). 

Para informações da suscetibilidade do microrganismo ao antifúngico, 

diferentes métodos podem ser utilizados. Um dos testes que permite 

determinar a Concentração Inibitória Mímina com maior facilidada é a diluição 

em caldo. Normas de aplicação global foram desenvolvidas pelo Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI) nos EUA, mediante a um processo 

consensual, consideração de alguns parâmetros como pH do meio, inóculo, 

período e temperatura de incubação, concentração dos antifúngicos e o critério 

de leitura do teste. Os requisitos de procedimento e controle de qualidade em 

testes de sensibilidade in vitro nos documento M27-A3 (Clinical and Laboratory 

Standards Institute 2008), que permite determinar a concentração inibitória 

mínima das principais espécies de leveduras dos gêneros Candida e 

Cryptococcus e o documento M38-A2 para fungos filamentosos, como 

Aspergillus spp, Fusarium spp, Pseudallescheria boydii, Sporotrix schenckii e 

Rhizopus spp (CLSI 2002; CLSI 2008). Na diluição em caldo realizada em 

tubos ou placas de microtitulação, denominadas respectivamente de 

macrodiluição e microdiluição, utiliza-se o meio liquido RPMI1640 com L-

glutamina, desenvolvido pelo Instituto Roswell Park Memorial.  
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Testes com discos impregnados com antifúngicos também são 

utilizados, entretanto, algumas limitações em decorrência da instabilidade na 

solubilidade do fármaco e as diferentes interferências dos componentes do 

meio de cultura podem contribuir em acarretar uma baixa reprodutibilidade dos 

resultados  As principais vantagens deste método são a flexibilidade da análise 

de vários fármacos ao mesmo tempo e sua fácil execução (Galgiani 1992; 

Pfaller 1992). O Etest é um método difusão em ágar, que determina o tamanho 

do halo de inibição e a concentração inibitória mínima com base no uso de 

concentração perfeitamente estabilizado do agente antimicrobiano a ser 

testado impregnado em uma fita de plástico (fita de Etest© AB-Biodisk, Solna, 

Suécia), inerte, transparente, medindo 60 mm de comprimento por 5,5mm de 

largura, transferido para um meio de cultura sólido. Sua avaliação quando 

comparada com outros testes de suscetibilidade (macro e microdiluição em 

caldo) padronizados pelo CLSI para leveduras do gênero Candida e 

Cryptococcus a diferentes agentes antifúngicos, mostra-se com resultados 

análogos (Colombo et al. 1995; Espinel-Ingroff 1996). 

Outros testes de suscetibilidade in vitro podem ser avaliados em busca 

de parâmetros que possam acrescer à Concentração Inibitória Mínima (CIM), 

no estudo da correlação clínico-laboratorial das doenças fúngicas. Testes de 

curva de morte, que estuda a relação entre o fármaco e o agente infeccioso de 

forma dinâmica e não estática, o teste de diluição em caldo e o teste de 

tabuleiro do xadrez, que analisa a combinação de quimioterápico (Lemos 

2009).  

Tão importante quanto constatar a ação antifúngica de um fármaco, 

identificar como este atua na célula fúngica é essencial. A citometria de fluxo 

tem sido utilizada como teste analisar o mecanismo de ação do fármaco, se 

uma determinada substância atua por inibir o metabolismo do fungo ou por ser 

capaz de lesionar a membrana citoplasmática. 

 

1.7 CITOMETRIA DE FLUXO 

Durante as últimas décadas, a citometria de fluxo (CF) tem sido 

considerada uma metodologia eficaz no estudo sobre os efeitos de compostos 

naturais ou sintéticos em microrganismos patogênicos. Trata-se de um método 

analítico que permite medir um número elevado de células analisadas 
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separadamente por seus parâmetros intrínsecos, como o tamanho e 

complexidade celular, e a intensidade da fluorescência emitida pelas células 

marcadas com substâncias fluorescentes (Comas-Riu & Rius 2009). 

O citômetro de fluxo, aparelho utilizado na citometria de fluxo, é 

constituído por três componentes principais (Figura 5): o sistema óptico, 

formado por uma ou mais fontes de luz (normalmente laser), por uma série de 

lentes, filtros e detectores de fluorescência em comprimento de onda variável. 

Possui funções de focar, direcionar e detectar os sinais característicos 

emitidos. O sistema hidráulico que é responsável pela produção de um fluxo 

contínuo de fluído, permite a passagem individual das células pelo feixe de luz 

(ponto de detecção) a uma velocidade constante num processo denominado 

focagem hidrodinâmica. O sistema eletrônico é responsável pelo 

processamento analógico dos sinais produzidos pelos detectores e que serão 

analisados pelo software (unidade de processamento de dados) em um 

computador (Alvarez-Barrientos et al. 2000; Pina-Vaz et al. 2001; Vale-Silva & 

Buchta 2006; Comas-Riu & Rius 2009). 

 

 

Figura 5. Os componentes básicos de um citômetro de Fluxo 
http://www.labome.com/method/Flow-Cytometry-A-Survey-and-the-Basics). 

 

O princípio da metodologia consiste em aspirar um grande numero de 

células ou partículas, de uma suspensão previamente preparada e forçá-las a 

passar por uma câmara especial (flow cell) que faz com que as células fiquem 

envolvidas e centralizadas num fluxo contínuo de líquido (sheath fluid), e saiam 

http://www.labome.com/method/Flow-Cytometry-A-Survey-and-the-Basics
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desta câmara uma atrás da outra de modo que uma única célula seja 

interceptada pelo laser. Uma vez interceptada pelo laser, dois tipos de 

fenômenos físicos ocorrem e fornecem informações acerca da célula. 

Primeiramente, uma parte da luz é espalhada (scatter) de acordo com as 

características morfológicas e estruturais da célula. O Forward Scatter (FS) se 

relaciona com o tamanho e o Side Scatter (SS) com a granularidade da 

partícula (Bergquist 2009). 

A figura 6 esquematiza o processamento no citômetro de fluxo, em que 

uma suspensão de célula de interesse obtida por centrifugação e / ou filtração, 

é "marcada" com substâncias fluorescentes (fluorocromos) e é introduzida no 

citometro de fluxo contendo uma solução tampão (fluido de arraste) que flui as 

células direcionadas ao laser. O tubo do fluxo do líquido é laminar, e seu 

diâmetro estreita-se ao longo do seu percurso, e as células são forçadas a se 

alinhar em fila única à medida que se aproxima do ponto de detecção do laser. 

As células previamente coradas com fluorocromos, uma vez excitadas pelo 

laser, emitem luz de acordo com suas características fluorescentes e são 

utilizadas para se examinar aspectos bioquímicos, biofísicos e moleculares das 

células (Jahan-Tigh 2012). 
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Figura 6. Princípio de funcionamento de um citometro de fluxo. Adaptada de Tigh et 
al., (2012). 

 

Os fluorocromos concedem uma melhor acurácia na obtenção de 

informação acerca da estrutura, função e vitalidade das células. Diferentes 

marcadores como o iodeto de propidio e FUN-1 podem serem utilizados na 

citometria de fluxo para avaliar a interação entre fármaco e célula fúngica, 

identificar alterações celulares, seja a nível morfológico como lesão na 

membrana citoplasmática ou devido a alterações metabólicas (Pina-Vaz et al. 

2001). Estes fluorocromos, devido a sua composição molecular especial, se 

unem a determinados componentes da célula.  

O iodeto de propidio (PI) é marcador de integridade de membrana, com 

capacidade de atravessar membrana celular lesionada. Quando no meio 

intracelular liga-se aos ácidos nucléicos, emitindo fluorescência vermelha, e 

quando associado à célula de membrana íntegra este marcador não consegue 

penetrar à mesma, portanto não emite fluorescência (Pina-Vaz et al. 2001; 

Vale-Silva & Buchta 2006).  

O FUN-1 ([2-cloro-4(2,3-diihidro-3metil-(benzeno-1,3-tiazol-2-y)-

metileno)-1- iodeto fenilquinolino]) por sua vez, é um indicador de viabilidade 

metabólica de células, que ao atravessar a membrana plasmática emite 

fluorescência verde (Pina-Vaz et al. 2005). Em células metabolicamente ativas 

são formadas estruturas intravacuolares e este indicador passa a produzir uma 

fluorescência vermelha. Assim, o uso deste marcador possibilita identificar 

células metabolicamente ativas, redução de atividade e até a morte celular 

(Wenisch et al. 1997; Pina-Vaz et al. 2001; Pina-Vaz et al. 2005; Vale-Silva & 

Buchta 2006). Portanto, quando a célula não está metabolicamente ativa ou 

morta este marcador penetra emitindo a cor esverdeada (Millard et al. 1997; 

Pina-Vaz et al. 2005). 
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2 JUSTIFICATIVA 

A frequência de infecções produzidas por fungos tem aumentado 

progressivamente ao longo das últimas décadas, e em paralelo a isto várias 

opções terapêuticas tornaram-se disponíveis. Diante deste fato, a descoberta 

de novos compostos com atividade antifúngica tornam-se necessária.  

Embora haja disponibilidade de fármacos para o tratamento de doenças 

causadas por fungos, dificuldades envolvendo custos, espectro de ação, 

recorrência da infecção, efeitos colaterais como toxicidade e mesmo a 

resistência antifúngica por determinados fungos patogênicos, têm estimulado a 

pesquisa para descoberta de novos quimioterápicos eficazes e de toxicidade 

reduzida aos pacientes, uma tarefa que se torna cada vez mais desafiadora, 

porém persistente.  

Ao longo dos anos, os produtos naturais têm sido a 

fonte mais consistente e bem sucedida dos compostos com propriedades 

antimicrobianas em uso corrente para o tratamento de várias doenças 

infecciosas (Maciel et al. 2002). 

A descoberta e caracterização de prováveis fármacos de pequena 

molécula é uma prioridade no contexto da medicina clínica. Os recentes 

avanços na química orgânica sintética tem permitido a produção de uma 

diversidade de compostos sintéticos e de produtos naturais modificados como 

candidatos a triagem a futuros agentes terapêuticos potenciais (Koehn 2005). 

Apesar das inúmeras pesquisas em busca de novos compostos 

antifúngicos, e não existir um consenso sobre a concentração de inibição 

aceitável para os produtos sintéticos é de grande importância analisar o 

mecanismo de ação destes compostos nas células fúngicas. A citometria de 

fluxo e o teste de viabilidade celular permitem detectar a atuação de um 

composto sobre a célula fúngica, verificando se sua ação ocorre na membrana 

ou altera o seu metabolismo (Dolan et al. 2009; Vale-Silva et al. 2010; Tabroff 

2011). 
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3 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a atividade antifúngica de compostos naturais e sintéticos em 

leveduras do complexo Cryptococcus neoformans. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1 Determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) e a 

Concentração Fungicida Mínima (CFM) dos compostos naturais e 

sintéticos sobre as leveduras de Cryptococcus neoformans. 

 

3.2.2 Verificar se o composto químico é capaz de atuar sobre a 

membrana ou no metabolismo da célula fúngica. 
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4 METODOLOGIA DETALHADA 

4.1 TESTE DE SUSCETIBILIDADE IN VITRO 

4.1.1 Método de microdiluição em caldo 

A suscetibilidade in vitro para os isolados de Cryptococcus neoformans 

foi realizada através do método de microdiluição em caldo para leveduras, 

segundo o documento M27–A3 (2008) proposto pelo Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI), o qual permite determinar a concentração inibitória 

mínima dos fármacos (Clinical and Laboratory Standards Institute 2008). 

 

4.1.2 Preparo dos extratos e frações 

Para avaliar a suscetibilidade in vitro dos isolados de C. neoformans, 

foram utilizados os antirretrovirais indinavir, inibidor de proteinase (Merck) e 

Didanosina, inibidor de transcriptase reversa (Lafepe), Tamoxifeno (modelador 

seletivo do receptor de estrógeno),  α – Bisabolol (álcool sesquiterpeno 

monocíclico, constituinte primário do óleo essencial de Matricaria recutita e 

Myoporum crassifolium), Solasodina (gicoalcalóide esteroidal), Olanzapina 

(composto antipsicótico), compostos AB36 e UFMG. Estes compostos foram 

provenientes do Laboratório de Bioconversão da Faculdade de Farmácia-UFG, 

e o composto natural extrato bruto e diferentes frações extraídas do caule, 

folha, frutos, e caule de Psychotria spp, Sclerolobium paniculatum (Carvoeiro), 

Hymenaea courbaril (resina de Jatobá).  A anfotericina B (Squibb USA) foi 

utilizada como controle. 

 Os compostos sintéticos, compostos naturais e anfotericina B foram 

dissolvidos em dimetilsulfóxido 0,1% (DMSO), e diluídos ao dobro em caldo 

RPMI 1640 (Sigma Chemical Co) com L- glutamina e sem bicarbonato de 

sódio, tamponado a pH 7,0 com ácido morfolinopropanossulfônico (MOPS; 

Sigma Chemical Co), de modo que as concentrações variaram de 2 a 256 

µg/mL, e 0,0313 a 16 µg/mL para a anfotericina B.  

Embora não haja um consenso que defina o valor da concentração de 

compostos antitumorais, antipsicóticos e antirretrovirais para avaliação de 
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atividade antifúngica, a concentração dos mesmos foi determinada segundo 

Joshi et al., (2013) e Vargas et al., (2003). 

 

4.1.3 Isolados e identificação 

Foram utilizados 20 isolados clínicos do complexo Cryptococcus 

neoformans, pertencentes à Micoteca do Laboratório de Micologia do Instituto 

de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP- UFG), obtidos do líquido céfalo-

raquidiano (LCR) de pacientes com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, 

provenientes do Hospital de Doenças Tropicais do Estado de Goiás (HDT). 

Cepas padrão (Cryptococcus neoformans ATCC 28957 e Cryptococcus gattii 

ATCC 24065) usadas como controle na pesquisa. Todos os isolados foram 

armazenados a 4º C em ágar Sabouraud dextrose (Difco) e cultivadas no 

mesmo meio a 35º C por 72 horas antes da realização dos testes. As amostras 

usadas no trabalho foram obtidas de projeto aprovado pelo comitê de ética em 

pesquisa do HDT, protocolo de no. 004/03, conforme mostrado no anexo 1.  

As amostras foram identificadas segundo Kurtzman & Fell, (1998) 

através de suas características macromorfológicas (crescimento em ASD e 

meio de L-DOPA), micromorfológicas (formação de elementos arredondados 

com cápsula), fisiológicas (teste da produção de urease) e bioquímicas 

(asimilação de fontes de carbono), conforme mostrado na Figura 7.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

 

 

 

 

 
Macromorfologia da colônia 

Aspecto microscópico mostrando o 
fungo com cápsula polissacaridica, 

preparado com tinta da China. 

 

A           B  

C  

D  

Colônias escuras de C. neoformans no meio 
de L-DOPA: produção da melanina 

               Auxanograma 

E  

 

 

 

Hidrólise da uréia em meio de 
Christensen 

 
Figura 7. Aspectos morfológicos, fisiológicos e bioquímicos de C. neoformans. 
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4.1.4 Preparo do inóculo 
 

O inóculo foi preparado a partir de colônias de leveduras cultivadas em 

ágar Sabouraud Dextrose a 35º C por 72 horas. Cada amostra foi dissolvida 

em 4 mL de solução salina a 0,85% esterilizada, e densidade celular ajustada 

em espectrofotômetro para uma transmitância de 85% e comprimento de onda 

de 530 nm, correspondendo a aproximadamente 1 a 5 x 106 UFC/mL. Esta 

suspensão foi diluída a 1:50 (10 µL da suspensão de leveduras + 0,5 mL RPMI 

1640) , seguida a 1:20 (79 µL da diluição 1:50 + 1,5 de RPMI 1640), obtendo-

se uma concentração final de células de 0,5 a 2,5 x 103 UFC/mL. 

 

4.1.5 Procedimento do teste 

O teste foi realizado em placas de microtitulação contendo 96 orifícios, 

onde foram colocados 200 µL dos compostos a cada orifício da primeira 

coluna, e pipetados 100 µL de meio RPMI1640 nos demais orifícios. Foi 

realizada uma diluição seriada do fármaco com o meio, exceto nos poços dos 

controles. Cem µL do inóculo foram adicionados em todos os poços com 

exceção do controle do meio. Todos os ensaios foram realizados em duplicata. 

A figura 8 esquematiza a execução do teste de suscetibilidade in vitro, de 

acordo com o documento M27-A3. 

 

 

Figura 7. Placa de microtitulação esquematizando o procedimento do teste de 
suscetibilidade in vitro pelo método de microdiluição em caldo (CLSI M27- A3; 2008). 
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4.1.5 Leitura e interpretação dos resultados 

A leitura foi realizada após incubação das placas por 72 horas a 35º C. A 

concentração inibitória mínima para os compostos naturais e sintéticos foi 

definida como a menor concentração dos compostos capaz de inibir o 

crescimento total do microrganismo, quando comparado com o controle do 

inóculo. 

 

4.1.6 Concentração Fungicida Mínima 

Para determinar a concentração fungicida mínima (CFM), 10 µL do 

composto contendo a CIM e duas concentrações superiores dos compostos 

foram semeadas em placas de Petri contendo meio ágar Sabouraud Dextrose 

(ASD). As placas foram incubadas por 72 horas a 35° C, e a CFM foi definida 

como a menor concentração dos fármacos que inibiu o crescimento total do 

fungo ou no máximo o crescimento de duas colônias. 

 

4.2 ANÁLISE DO MECANISMO DE AÇÃO POR CITOMETRIA DE FLUXO 

A avaliação do mecanismo de ação foi realizada segundo Pinto et al., 

(2009) e Pina- Vaz et al., (2005). Esta avaliação foi realizada apenas para o 

composto tamoxifeno que apresentou bons resultados no teste de 

suscetibilidade in vitro, inibindo todos os isolados clínicos em teste. 

 

4.2.1 Preparo do composto 

O composto tamoxifeno foi diluído em meio RPMI, de tal forma a se 

obter concentrações que variaram de 64 a 1024 μg/mL. 

 

4.2.2 Preparo do inóculo 

O inóculo foi preparado a partir de colônias de Cryptococcus neoformans 

ATCC 24065 cultivadas em caldo Sabouraud Dextrose e incubadas a 35 °C, 

overnight em Shaker (200 rpm). As células foram centrifugadas a 3.700 rpm por 

10 minutos, e lavadas duas vezes com tampão fosfato (PBS: 8,77 g de NaCl, 

1,02 g de Na2HPO4, 0,34 g de NaH2PO4/L) suplementado com 2% de glicose 

(pH 7,0).  O pellet resultante foi resuspenso em RPMI 1640, de tal forma que 

inóculo contivesse uma concentração de 2x106 células/mL. 
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42.3 Procedimento do teste 

Ao inóculo foram adicionados 200 μL de diluições seriadas de 

tamoxifeno e incubado a 35° C por 60 minutos. Como controle utilizou-se 

anfotericina B na concentração de 2 μg/mL. 

Após a incubação as células tratadas com o fármaco foram lavadas e 

ressuspensas em solução PBS suplementada com 2% de glicose. Para a 

marcação celular, foram adicionados 1 µg/mL de PI (Sigma) e 0,5 µM de FUN-

1 (Invitrogen) separadamente, em solução HEPES (Sigma) pH 7,2. A 

suspensão obtida com marcador foi mantida a 35° C por 30 minutos, na 

ausência de luz e posteriormente submetida à análise pelo citômetro. 

 

4.2.4 Leitura dos resultados 

A análise por citometria foi realizada em citômetro Accuri C6 (Becton 

Dickinson Bioscienses) usando laser azul de argônio (488 nm). Para avaliar as 

células tratadas com o fármaco, foi utilizada a fluorescência da luz vermelha 

em detector FL3 para PI, e a luz amarela/ laranja em FL2 para FUN-1.  

 

4.2.5 Controle de qualidade 

Como controle de viabilidade foi utilizado leveduras não tratadas com 

marcador e sem o fármaco e, como controle de autofluorescência utilizou-se 

células fúngicas sem o marcador. Para confirmar a validade do teste foram 

utilizadas leveduras tratadas com marcador FUN-1 e azida sódica, fármaco que 

altera o metabolismo celular, e leveduras tratadas com PI e anfotericina B, que 

é capaz de lesionar a membrana citoplasmática do fungo. 

 

4.3 AVALIAÇÃO DO METABOLISMO CELULAR 

Para analisar se os compostos com atividade antifúngica possuem 

capacidade de modificar o metabolismo celular de Cryptoccus neoformans, foi 

realizado um teste colorimétrico com o sal MTT (brometo de [3-(4,5-dimetil-

tiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio]), que consiste na absorção do MTT pelas células 

metabolicamente ativas, sendo reduzido pela succinato desidrogenase no 

interior da mitocôndria a um produto insolúvel e de cor púrpura chamado 

formazan (Lopes et al. 2012, Wang et al., 2010; Valadares et al., 2007). A 
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produção de formazan reflete o estado funcional das células (Peres et al., 

2008). 

O teste da viabilidade celular foi determinado segundo Wang et al., 

(2010), Dani et al., (2010) e Valadares et al., (2007) com modificações. 

Amostra de Cryptococcus neoformans ATCC 28957 foi cultivada em meio ágar 

Sabouraud Dextrose por 72 horas a 35° C. 

Esta metodologia foi realizada somente no composto (tamoxifeno) que 

apresentou atividade antifúngica em todos os isolados, comprovada pelo teste 

de suscetibilidade in vitro. 

 

4.3.1 Preparo dos compostos 

Os compostos foram previamente diluídos em meio RPMI 1640, obtendo 

concentrações de 4 a 1024 μg/mL. 

 

4.3.2 Preparo do inóculo 

O inóculo foi preparado a partir de colônias de leveduras cultivadas em 

ágar Sabouraud Dextrose a 35° C por 72 horas, dissolvidas em solução PBS 

com 2% de glicose, e a densidade celular foi determinada em 

espectrofotômetro a uma concentração de 2x106 células/mL. 

 

4.3.3 Procedimento do teste 

O teste foi realizado em uma placa de microtitulação. Na primeira coluna 

foram colocados 200 μL do composto em análise e nos demais poços foram 

pipetados 100 μL de RPMI. Uma diluição seriada do composto com o meio foi 

realizada, exceto no controle do inóculo, e adicionados 100 µL do inóculo. A 

placa foi incubada por 1 hora a 35° C. O teste foi realizado em duplicata. 

Após o período de incubação, 20 μL do MTT foi adicionado à suspensão 

celular e incubado por 4 horas. Posteriormente, o meio foi removido e 

adicionou-se dimetilsulfóxido para solubilizar os cristais de formazan. A leitura 

da absorvância foi realizada em aparelho ELISA em comprimento de onda 550 

nm.  
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4.3.4 Controle 

Foram utilizadas células fúngicas tratadas apenas com o MTT como um 

controle de crescimento do teste. 



 53 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 SUSCETIBILIDADE IN VITRO EM MICRODILUIÇÃO EM CALDO 

O declínio na incidência de infecções oportunistas (criptococose, 

candidíase) nos últimos anos pode ser atribuído ao uso da terapia antirretroviral 

altamente ativa (HAART), incluindo inibidores de protease (PI), no tratamento 

de pacientes infectados com HIV (Alfonso & Monzote, 2011).  O fato das 

proteinases de Candida e do vírus da imunodeficiência humana (HIV) pertencer 

à mesma família de proteinase aspartil, tem conduzido à hipótese de que os 

inibidores de proteinases do HIV possam também atuar contra as proteinases 

de aspartil das leveduras do gênero Candida. (Melo et al., 2006).  

Está comprovado que alguns antirretrovirais e antitumorais apresentam 

relevante atividade antifúngica em leveduras de Cryptococcus neoformans e 

Candida albicans (Santos, 2010; Tabroff et al., 2011), porém, dentre os 

compostos sintéticos testados neste ensaio, apenas tamoxifeno foi capaz de 

inibir a maioria dos isolados de Cryptococcus spp em concentrações ≤ 256 

µg/mL. enquanto olanzapina 30% dos mesmos; os demais compostos sintético 

ou natural, não mostraram nenhum efeito de notificação nas leveduras em 

estudo. Os valores da CIM e CFM desses dois compostos encontram-se na 

tabela 1. 

Dentre os fármacos antitumorais, tamoxifeno tem se destacado por sua 

ação fungicida em leveduras de Candida e C. neoformans (Traboff et al., 2011, 

Butts et al., 2014). No presente estudo, analisando a atividade inibitória de 

tamoxifeno através do teste de suscetibilidade in vitro (microdiluição em caldo), 

observou-se que este composto exerceu atividade inibitória sobre todas as 

leveduras de C. neoformans na concentração de 128 a 256 µg/mL, e seu efeito 

fungicida em concentrações ≥ 256 µg/mL.  Estes resultados correspondem ás 

observações de Dolan et al., (2009) e Tabroff et al., (2011) ao mostrarem a 

ação inibitória mínima de tamoxifeno em concentração de 32 µg/mL a 64 µg/mL 

para espécies do gênero Candida e sobre cepas de Cryptococcus neoformans. 

É registrado que o tamoxifeno efetivamente mata diferentes espécies de 

Leishmania, (Leishmania (Viannia) braziliensis, a Leishmania (Leishmania) 
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major, Leishmania (Leishmania) chagas e Leishmania (Leishmania) donovani e 

que a sua atividade contra o parasita é aumentada através de uma modulação 

do pH intravacuolar na célula hospedeira induzida pelo fármaco (Miguel et al., 

2007). 

Ainda que o tamoxifeno não combata a infecção fúngica da mesma 

forma como atua no câncer de mama isto é, como um modulador seletivo do 

receptor de estrógeno bloqueando o sitio de ligação do estrogênio em 

diferentes tecidos, está comprovado que ele inibe as proteínas associadas à 

calmodulina (proteína de ligação de cálcio nas células eucarióticas) (Dolan et 

al., 2009; Traboff et al., 2011). Modificações que estimulem a capacidade do 

tamoxifeno de interferir com a calmodulina, podendo com isso levar a novos 

caminhos de avaliação do potencial antifúngico deste fármaco, seriam, 

portanto, de grande importância. 

Embora a olanzapina tenha demonstrado atividade antifúngica sobre 

algumas cepas de Cryptococcus em nosso trabalho, ainda não existem muitas 

investigações evidenciando essa propriedade neste fármaco. Vitale et al., 

(2007) e Rathore & Kumar, (2006) mostraram que determinados compostos 

antipisicóticos como clorpromazina e trifluoperazina possuem capacidade de 

inibir o crescimento de fungos como Aspergillus e zigomicetos em 

concentrações de 16 a 64 μg/mL. 

É descrito na literatura que fenotiazinas, outros compostos antipsicóticos 

demonstram vários efeitos celulares, incluindo modificação de membranas, 

alteração no metabolismo cíclico de nucleótido e intercalação no DNA, além de 

se ligarem à calmodulina, que regula muitos processos intracelulares (Afeltra, 

2003). Levomepromazina, um composto tricíclico também pertencente à família 

das fenotiazinas com propriedades bem conhecidas, como antipsicóticos foram 

avaliados como potenciais agentes anti-T. cruzi por ser capaz de inibir a 

proliferação de formas epimastigotas do protozoário e com isto interferir no 

processo de infecção no hospedeiro (Lange et al., 2012). 

Ainda que não se tenha realizado a análise fitoquímica dos extratos 

naturais utilizados em nosso trabalho é de conhecimento, assim como também 

estão bem documentadas as propriedades antimicrobianas que uma série de 

compostos inerentes às plantas como, por exemplo, óleos essenciais, 

flavonoides alcaloides têm em inibir determinados microrganismos. Nenhum 
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dos extratos naturais (Psychotria spp, Sclerolobium paniculatum, Hymenaea 

courbaril) avaliados neste estudo apresentou atividade antifúngica sobre as 

amostras de C. neoformans. A análise realizada por Lucena et al, 2007, 

demonstrou, entretanto, existir uma razoável atividade antifúngica in vitro do 

extrato etanólico bruto das folhas de Psychotria prunifolia sobre os 

dermatófitos.  

 

Tabela 1. Concentração inibitória mínima e fungicida (µg/mL) dos compostos Tamoxifeno e 
Olanzapina sobre os 20 isolados de leveduras do complexo Cryptococcus 

 
*Os compostos foram testados em concentrações que variaram de 2 a 256 µg/mL de acordo 
com Joshi et al (2013) e Vargas et al (2003) (SA): sem atividade ( - ): Não testado 

 

 

 

         Cepas Tamoxifeno  Olanzapina  

 CIM CFM CIM CFM 

C. neoformans  
  ATCC 28957 256 256 SA - 

L4 C. neoformans SA - SA - 

L2 C. neoformans 128 128 SA - 

C. gattii ATCC 24065 256 256 256 >256 

L5 C.neoformans 128 128 SA - 

L14 C.neoformans 128 128 SA - 

L9 C. neoformans 256 256 256 256 

L21 C. neoformans 128 256 SA - 

L24 C. neoformans 256 256 SA - 

L3 C. neoformans 256 256 SA - 

L1 C. gattii 128 256 256 >256 

L15 C. neoformans 256 256 SA - 

L18 C. neoformans 256 >256 SA - 

L30 C. neoformans 256 256 SA - 

L23 C. neoformans 256 256 SA - 

L48 C. gattii 256 256 256 >256 

L14 C. neoformans 256 256 SA - 

L29 C. neoformans 128 128 256 256 

L7 C. neoformans 128 128 256 256 

L25 C. neoformans SA SA SA - 
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5.1.2 MECANISMO DE AÇÃO DO TAMOXIFENO POR CITOMETRIA DE 

FLUXO 

A avaliação para o controle da análise em teste realizada por citometria 

de fluxo, mostrou que o antifúngico (anfotericina B) foi capaz de lesionar a 

membrana citoplasmática em aproximadamente 10,4% das células do 

microrganismo. Resultado satisfatório obtido, pois corrobora para a validade da 

metodologia utilizada neste trabalho, visto que as células marcadas com o PI e 

sem exposição ao composto (tamoxifeno) não tiveram a membrana 

citoplasmática lesionada. Os gráficos A e B da figura 9 mostram, 

respectivamente, o controle negativo (células sem o composto) e o controle 

positivo (anfotericina B) sobre as células de Cryptococcus ATCC 28957. A 

porcentagem representa a quantidade de células alteradas. 

 

 

  

 
Figura 9. Histogramas mostrando os controles utilizados no teste de citometria de 
fluxo. A. Células fúngicas viáveis (sem tamoxifeno); B. Células fúngicas com 
membrana celular lesionada pela ação de anfotericina B, quando estavam marcadas 
com o FUN-1.  

 

A utilização de marcadores celulares fluorescentes possibilita identificar 

se o composto atua na célula fúngica por inibir o metabolismo da mesma ou se 

possui propriedade de lesionar a membrana citoplasmática das leveduras, 

inviabilizando o seu crescimento (Bradner & Nevalainen, 2003). 

O iodeto de propidio é um indicador de integridade de membrana, com 

capacidade de penetrar somente no meio citoplasmático de células que 

sofreram lesão na membrana celular. No meio intracelular, este fluorocromo 
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liga-se a ácido nucleicos e cora as células mortas, levando a emissão de 

fluorescência vermelha, que é captada pelo detector FL3. (Pina-Vaz et al., 

2001; Vale-Silva et al., 2006).  

Ao utilizarmos o PI, observamos que o tamoxifeno (composto que 

apresentou ação antifúngica em todos os isolados) não foi capaz de lesionar a 

membrana citoplasmática do fungo nas concentrações de 64 a 1024 µg/mL. Na 

Figura 10 os gráficos mostram-se iguais ao resultado do controle com 

anfotericina B, visualizado na figura 9.  

Não foi possível identificar se houve alteração no metabolismo das 

células fúngicas, uma vez que a técnica com marcador FUN-1 não respondeu 

satisfatoriamente, em virtude do que, foi realizada outra metodologia (ensaio 

colorimétrico com MTT) para demonstrar a alteração no metabolismo fúngico. 

O controle de autofluorescência permitiu a retirada de interferências 

provenientes da amostra.  
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Figura 10. Histogramas mostrando que não houve alteração na membrana 
celular do fungo sob a ação do composto tamoxifeno em concentrações que variaram 
de 64 a 1024 µg/mL. As células estavam marcadas com o PI. 

 

Tão importante quanto é analisar a atividade antifúngica de um 

composto, identificar como tal inibição ocorre, é essencial. Partindo deste 

princípio, a citometria de fluxo tem se tornado bastante útil na descrição do 

mecanismo de ação dos compostos químicos em microrganismos patogênicos. 

Apesar do tamoxifeno não ter lesionado a membrana citoplasmática do 

fungo no processo da nossa avaliação, tal mecanismo de ação não deve ser 

descartado. Diante desse resultado, foi feito outro teste (viabilidade celular) 

para averiguar se este fármaco é capaz de interferir no metabolismo de 

Cryptococcus neoformans. 



 59 

 

5.1.3 AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE CELULAR 

Através do teste com o MTT foi possível identificar se o tamoxifeno,  

composto que apresentou a maior ação antifúngica, atuou inibindo o 

metabolismo de Cryptococcus neoformans.  Em concentrações que variaram 

de 128 a 1024 μg/mL foi observado uma redução da porcentagem de células 

viáveis, e à medida que reduzia a concentração do composto, a quantidade de 

células viáveis aumentava, conforme mostrado no gráfico da figura 11. 

 

 

 

 

Figura 11. Inibição do metabolismo de Cryptococcus neoformans em diferentes 
concentrações do tamoxifeno, obtido pelo teste com o MTT. 

 

Provavelmente a alteração do metabolismo fúngico esteja associada à 

inibição de proteínas celulares, como calmodulina e proteína quinase C 

presentes em células eucarióticas. Dolan et al., (2009), demonstraram que 

tamoxifeno atua inibindo a proteína calmodulina em espécies de Candida e 

Cryptococcus, e que essa inibição, ocasionou alteração na permeabilidade da 

membrana citoplasmática e nas concentrações de cálcio extracelular dos 

fungos. Por outro lado, Tabroff et al., (2010) ao avaliar o efeito antifúngico de 

tamoxifeno sobre Candida albicans, mostraram que este quimioterápico inibiu a 

calmodulina na concentração de 32 µg/mL e como consequência, elementos 
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estruturais da parede celular e a formação de tubo germinativo em C. albicans 

foram comprometidos. 

Proteínas como calmodulina e quinase C desempenham importantes 

funções nas células fúngicas, como por exemplo, a regulação da concentração 

de cálcio extracelular, síntese de elementos estruturais da parede celular (1,3- 

β-glucana), formação de blastoconídeos e divisão celular (Dolan et al., 2009, 

Tabroff et al., 2011). 

Os resultados obtidos no presente estudo mostram a importância de 

averiguar as propriedades antifúngicas de compostos utilizados em outras 

finalidades terapêuticas, conforme demonstrado com tamoxifeno, que 

apresentou atividade antifúngica evidente nas leveduras do complexo 

Cryptococcus neoformans. O uso deste composto poderia representar uma 

opção alternativa de tratamento contra as infecções fúngicas. 
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6 CONCLUSÕES SOBRE OS DADOS APRESENTADOS 

 

1. Os compostos sintéticos indinavir, didanosina, α- bisabolol, UFMG, AB36 

e os extratos brutos e diferentes frações extraídas do caule, frutos, folha e 

galhos de Psychotria spp, Sclerolobium paniculatum e Hymenaea courbaril 

não apresentaram atividade inibitória relevante no crescimento dos isolados 

de Cryptococcus neoformans. 

 

2. Tamoxifeno, que é considerado um importante modelador do receptor de 

estrogênio e utilizado no tratamento do câncer de mama e a olanzapina, 

composto antipsicótico e utilizado no tratamento da esquizofrenia e do 

transtorno bipolar apresentaram resultados satisfatórios de inibição de 

crescimento de Cryptococcus neoformans, com valores pertinentes, sugerindo 

novos estudos com estas substâncias. 

 

3. Os resultados obtidos com o marcador fluorescente PI mostraram que o 

mecanismo de ação deste fármaco não ocorre na membrana 

citoplasmática. 

 

4. Em testes de viabilidade pôde ser verificado que há redução de células 

viáveis de acordo com o aumento de concentração do tamoxifeno. 
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ANEXOS 

ANEXO1: PARECER DA COMISSÃO DE ETICA EM PESQUISA. 
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