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 RESUMO 

As espécies de fungo do gênero Candida estão frequentemente presentes na 
boca, na pele, na microbiota gastrointestinal de forma comensal, em mais da metade 
da população mundial. Contudo, a C. albicans é o principal agente causador de 
micoses sistêmicas. Atualmente, fatores como: a) maior incidência de infecções 
oportunistas, principalmente por pacientes imunocomprometidos; b) aumento da 
mortalidade vinculada a esses patógenos; c) aumento de cepas microbianas 
resistentes, incluindo cepas de Candida spp. e d) número limitado de drogas 
antifúngicas, em sua maioria com significante toxicidade, tornam necessária a pesquisa 
de novos protótipos com ação antifúngica e baixa toxicidade. Com o objetivo de 
determinar o perfil antifúngico de derivados sintéticos oriundos de diferentes classes 
químicas frente à cepas fúngicas da American Type Culture Collection – ATCC do 
gênero Candida e comparar com antifúngicos de uso clínico para determinação de um 
potencial terapêutico, foram testados 111 derivados de diferentes classes químicas, 
utilizando-se diferentes métodos incluindo-se testes de sensibilidade antimicrobiana, 
determinação da concentração inibitória mínima, teste de toxicidade in silico e uso de 
espectrofotometria de absorção para verificação dos efeitos sobre a viabilidade celular 
no teste de curva de crescimento. Do total de 111 derivados testados de 7 diferentes 
classes químicas (Hidrazonas; Sulfonamidas; Organofosforados; Pirazol; Pirazolona; 
Organometálicos e Naftouinonas), 12 apresentaram atividade antifúngica frente a 
diferentes espécies de Candida, são eles: quatro derivados de Naftoquinona (AN 04, 
AN 05, AN 06 e AN 07), um derivado de pirazol (PVQD 01), um derivado de pirazolona 
(PVY 08) e seis derivados organometálicos (VS 01, VS 02, VS 05, VS 07, VS 12 e VS 
17).  Dentre os derivados ativos, quatro derivados naftoquinônicos e um pirazol (PVQD 
01) apresentaram valores de concentração inibitória mínima igual ou menor que 64 
ug/mL, valores considerados promissores de acordo com o CLSI, e toxicidade in silico 
com baixo possível risco tóxico. Os testes de curva de crescimento realizado para os 
derivados que apresentaram concentração inibitória mínima menor ou igual a 64 
ug/mL, indicou que o derivado de pirazol apresentou melhor atividade nas 07 primeiras 
horas com maior inibição do crescimento microbiano no T7, enquanto os derivados de 
naftoquinona apresentaram variados percentuais de inibição, apresentando um 
possível perfil fungistático, também observado no controle experimental utilizado, o 
fluconazol e o cetoconazol. Além disso, eles apresentaram um perfil recorrente e 
proporcional de acordo com as concentrações testadas, similar ao efeito dose-
dependente comum aos fármacos de uso clínico, mostrando-se promissores. O 
derivado AN 05 mostrou maior destaque pois foi eficaz contra duas espécies de grande 
importãncia clínica, C. albicans e C. glabrata com inibição do crescimento microbiano 
no T48 de 58,7% e 48,6% respectivamente. Os resultados mostraram que a família das 
naftoquinonas possui um promissor potencial antifúngico frente às espécies do gênero 
Candida. 

Palavras-chave: Antimicrobianos; Candida; Resistência aos Antimicrobianos. 



 

 

ABSTRACT 

Fungal species of the genus Candida  are often present in the mouth, skin and, 
gastrointestinal microbiota in comensal way, in more than half the world's population. 
However, C. albicans is the main causative agent of systemic mycoses. Currently, 
factors such as: a) higher incidence of opportunistic infections, especially by 
immunocompromised patients; b) increase in mortality linked to these pathogens; c) 
increase in resistant microorganism, including strains of Candida spp. and d) limited 
number of antifungal drugs, mostly with significant toxicity; turn out necessary to 
research for new prototypes with antifungal activity on and low toxicity. In order to 
determine the antifungal profile synthetic derivatives from different chemical classes 
against the fungal strains from the American Type Culture Collection -  ATCC genus 
Candida and to compare use antifungals clinical for determining a therapeutic potential 
has been tested 111 derived from different chemical classes, using different methods 
including in antimicrobial susceptibility testing, determination of minimum inhibitory 
concentration, toxicity testing in silico and use of absorption spectrophotometry for 
verification of the effects on cell viability in growth curve test. Of the 111 derivative 
tested seven different chemical classes (Hydrazones; sulfonamides; Organophosphate; 
Pyrazole; Pyrazolone; Organometallic and Naftoquinonic), 12 showed antifungal activity 
against various Candida species, they are: four derivatives Naftoquinonic (AN 04, AN 
05, AN 06, and AN 07), one pyrazole derivative (PVQD 01), one derivative of 
pyrazolone (PVY 08) and six organometallic derivatives (VS 01, VS 02, VS 05, VS 07, 
VS 12 to VS 17). Among the assets derivative four naftoquinonic derivatives and one 
pyrazole showed values of minimum inhibitory concentration equal to or less than 64 ug 
/ ml and in silico toxicity with lowest possible toxic risk. The growth curve tests 
conducted for the derivatives had lower minimum inhibitory concentration than or equal 
to 64 ug / ml, indicated that the pyrazole derivative showed a better activity in the 07 
first hours with a greater inhibition of microbial growth the T7 as derivatives 
naphthoquinone presented different inhibition percentage, with a possible fungistatic 
profile also observed in experimental control used, fluconazole and ketoconazole. In 
addition, they had a recurring and proportional profile according to the concentrations 
tested, similar to the common dose-dependent effect of the clinical use of drugs, being 
promising. The AN 05 derivative showed greater prominence because it was effective 
against two species of great clinical importance, C. albicans and C. glabrata with 
inhibition of microbial growth in T48 58.7% and 48.6% respectively. The results showed 
that the family of naphthoquinones has a promising potential antifungal front of the 
species of the genus Candida. 

 

 Keyword: Antimicrobial; Candida; Antimicrobial Resistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

Entre milhões de espécies fúngicas existentes, cerca de 600 são patogênicas 

para o ser humano, sendo o gênero Candida um dos mais relevantes no cenário 

mundial. Relatos mostram que dentre pacientes hospitalizados, 8% podem adquirir 

uma infecção fúngica hospitalar, e que 80%, dessas infecções, 80%, são causadas por 

Candida spp. (AKEME YAMAMOTO et al., 2012). 

As leveduras desse gênero têm sido relacionadas a infecções superficiais e/ou 

sistêmicas, apresentando alto índice de mortalidade (ALBATAINEH et al., 2016; 

CURVELO et al., 2014; MAYER; WILSON; HUBE, 2013; NETO et al., 2014).  

Estudos relatam que infecções oriundas de Candida spp. têm aumentado ao 

longo das últimas décadas a nível mundial (CURVELO et al., 2014; TAN et al., 2016; 

ZHANG et al., 2015). Infecções oriundas desse gênero envolvem mais de uma 

morfologia celular, fator que contribui de forma substancial para virulência desse 

microrganismo. Relatos mostram que os filamentos (hifas) são responsáveis pela 

penetração no tecido, enquanto as leveduras são importantes na disseminação 

precoce e em infecções menos invasivas (CALDERÓN-NOREÑA et al., 2015; 

MORALES et al., 2013). A identificação correta de espécies de Candida em processos 

infecciosos é de fundamental importância para uma escolha terapêutica adequada 

(KASHEM et al., 2015). A literatura aponta que as espécies mais isoladas em infecções 

causadas por Candida no estado do Rio de Janeiro são: C. albicans (45,4%), C. 

parapsilosis (28,4%), C. tropicalis (14,2%), C. glabrata (1,4%), C. krusei (0,7%), entre 

outras, 9,9%. Esses isolados foram obtidos de pacientes com diferentes fatores de 

risco e de diferentes fontes (NEUFELD et al., 2015). 

A Candida albicans é a principal espécie isolada em infecções superficiais e 

invasivas, ocupando diferentes sítios anatômicos. Contudo, sua predominância 

diminuiu nas duas últimas décadas sendo o terceiro ou quarto lugar em prevalência em 
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alguns países da Ásia e América do Sul (ALBATAINEH et al., 2016; CALDERÓN-

NOREÑA et al., 2015; JHA; KUMAR, 2016). 

Este microrganismo está presente de forma comensal na microbiota oral, na pele 

e na microbiota gastrointestinal de aproximadamente 75% da população mundial, 

podendo causar infecções superficiais e/ou sistêmicas, por se tratar de um patógeno 

oportunista (Mayer, Wilson, and Hube 2013) (Figura 1).  

Diversos fatores de virulência estão relacionados a essa espécie, como por 

exemplo, a ação de adesinas ou de enzimas como proteases, lípases e fosfolipases, 

entre outras, a transição da forma de levedura, pseudohifas, crescimento de hifas e 

formação de biofilme (BROWN et al., 2014; TAN et al., 2016). Este último está 

relacionado com a redução da sensibilidade dos fármacos utilizados na prática clínica e 

também aos casos de reinfecção (FOX et al., 2015; MATHÉ; VAN DIJCK, 2013).  

 

Figura 1: Colônias de levedura da Candida albicans ATCC 24433 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Colônias de leveduras de Candida albicans em placa de Petri com meio de 

cultivo Ágar Sabouraud, mantido à 35°C – Labiemol 

 

Outras espécies de Candida também possuem grande importância clínica e 

também são capazes de formar biofilme, são elas: C. parapsilosis, C. dubliniensis, C. 

glabrata e C. tropicalis (CHEN et al., 2014; HOLLAND et al., 2014; SALZER et al., 

2015; SCHWARZMÜLLER et al., 2014). A espécie C. parapsilosis tem sido relacionada 

a surtos em unidades neonatais (GIL-ALONSO et al., 2016; HOLLAND et al., 2014), 

enquanto a C. tropicalis, no Brasil é a segunda espécie mais isolada nos hospitais 

(NETO et al., 2014; NEUFELD et al., 2015; WANG et al., 2016). A C. glabrata é uma 
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levedura monomórfica responsável por aproximadamente 15 – 25% dos casos clínicos. 

Essa espécie apresenta alta tolerância aos azóis (SANCHIS et al., 2016; SAVASTANO 

et al., 2016; SCHWARZMÜLLER et al., 2014), enquanto a C. krusei tem sido descrita 

como um patógeno multirresistente, pois apresenta resistência intrínseca ao Fluconazol 

e sensibilidade diminuída à Anfotericina B, Flucitosina e Cetoconazol (BARROS et al., 

2016; RICARDO et al., 2014).  

A C. dubliniensis é um patógeno oportunista presente na cavidade oral de 

pacientes com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e Diabetes mellitus, 

além de ser isolada em outras partes do corpo. Comparações genômicas mostraram 

que a C. dubliniensis possui uma similaridade maior do que 80% com a C. albicans 

(JACKSON et al., 2009; ROBERTS; ALELEW; IWEN, 2016; SALZER et al., 2015).  

Os principais agentes antifúngicos utilizados para o tratamento de Candida spp. 

são da classe dos azóis, dos poliênos e das equinocandinas. Os azóis e poliênos 

atuam sobre a membrana celular fúngica, mais especificamente no ergosterol, principal 

esterol presente na membrana celular dos fungos. Ao agir na síntese do ergosterol, 

esses agentes antifúngicos modificam a permeabilidade da membrana facilitando a 

saída de íons de potássio e açúcares (DA SILVA-ROCHA et al., 2014; VANDEPUTTE; 

FERRARI; COSTE, 2012). As equinocandinas atuam na síntese de glicanos da parede 

celular fúngica, inibindo a enzima 1,3-glicano sintase. Essa enzima impede a 

manutenção da integridade e rigidez da parede celular de fungos, resultando em uma 

lise celular (AZANZA PEREA, 2016; IMBERT et al., [S.d.]; NAICKER et al., 2016; 

YANG et al., 2016). 

Cepas resistentes têm sido isoladas frequentemente nas últimas décadas, 

principalmente com resistência à classe dos azóis. A resistência aos derivados azólicos 

ocorre principalmente após a mutação no gene que codifica o alvo da droga ERG11, 

alterando assim o domínio de ligação dos azóis. Essa modificação ocorre pela mutação 

da enzima alvo dos azóis, a 14 α-demetilase, responsável pela conversão do lanosterol 

em ergosterol (KABIR; HUSSAIN; AHMAD, 2012; OLIVEIRA CARVALHO et al., 2013; 

PFALLER, MICHAEL A., 2012). A resistência aos poliênos se dá devido a uma 

alteração na biossíntese do ergosterol, resultando em uma baixa quantidade do mesmo 

na membrana fúngica, diminuindo as ligações entre o fármaco e o ergosterol, não 

havendo assim a formação dos “poros”. Há poucos relatos de resistência relacionados 
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aos poliênos, contudo esta família possui alta nefrotoxicidade relacionada (PFALLER, 

MICHAEL A., 2012). A resistência às equinocandinas é pouco relatada na literatura, 

contudo, ela está associada com substituições dos aminoácidos em duas regiões hot-

spot altamente conservado dos genes Fksp (subunidades que compõem o complexo 

enzimático, 1,3-glicano sintase) (AZANZA PEREA, 2016; IMBERT et al., [S.d.]; 

NAICKER et al., 2016; YANG et al., 2016). 

Com a maior incidência de infecções oportunistas, principalmente por pacientes 

imunocomprometidos, o aumento da mortalidade vinculada a esses patógenos, o 

aumento de cepas microbianas resistentes, incluindo cepas de Candida spp. e levando-

se em consideração o quadro atual dos fármacos disponíveis no mercado, podemos 

observar uma ineficiência terapêutica com alta citotoxicidade (ALASTRUEY-

IZQUIERDO et al., 2015). Neste cenário se faz necessária a pesquisa por novos 

fármacos que apresentem maior espectro de ação e menor toxicidade. Assim, a busca 

de novos antimicrobianos de origem natural, sintética ou semi-sintética, que permitam o 

tratamento da infecções causadas por esses organismos patogênicos é de grande 

interesse e relevância para a comunidade mundial (EL-GAMEL; FARGHALY, 2013; 

MALLADI et al., 2014). 

A classe dos pirazóis, pertencentes aos azóis, apresenta diversas propriedades 

terapêuticas. Isso tem feito com que essa classe seja alvo de estudos que comprovam 

seu potencial antitumoral in vitro e in vivo, anti-hiperglicêmico, analgésico, além de 

ação fungicida e fungistática relatados na literatura (MALLADI et al., 2014). Há relatos 

também de atividade anti-inflamatória, anti-tuberculose e antiparasitária (BEKHIT et al., 

2015) para essa classe. 

 As pirazolonas também apresentam diversas propriedades farmacológicas já 

descritas na literatura, incluindo ação analgésica, anti-inflamatória (KHALIL et al., 

2014), antipirético, antioxidante, antiproliferativo (ANTRE et al., 2011), antibacteriano e 

antifúngico (NARAYANA RAO et al., 2014; RAMAN; SELVAGANAPATHY, 2013), além 

de apresentar  um fármaco muito utilizado no mercado, como, por exemplo, a dipirona 

(MALLADI et al., 2014).  

 No grupo de moléculas de grande potencial farmacológico, também se inclui as 

naftoquinonas, pertencentes à classe das quinonas. Elas são importantes na química 

medicinal devido à atividade biológica contra células tumorais, protozoários 
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patogênicos (DA CRUZ et al., 2014; SALOMÃO et al., 2013), atividade antifúngica, 

inclusive para fungos filamentosos (CASTRO et al., 2013), atividade antibacteriana, 

antipirética (PINHO et al., 2011) e anti-inflamatória (HOOK; MILLS; SHERIDAN, 2014). 

Considerando-se todo quadro patogênico causado pela Candida spp., além da 

resistência e toxicidade relacionadas aos fármacos disponíveis hoje no mercado para o 

tratamento destas infecções, é necessário a premente busca de novos fármacos com 

ação antifúngica de amplo espectro de ação e baixa toxicidade. Logo, formula-se a 

hipótese científica de que a partir de novos derivados sintéticos oriundos de diferentes 

classes químicas, é possível identificar compostos com potencial antifúngico e com 

menor toxicidade. 

1.1 REVISÃO DE LITERATURA 

1.1.1 Fungos 

1.1.1.1 Morfologia Fúngica 

Os fungos podem ser classificados morfologicamente como leveduras 

(unicelulares), bolores (multicelulares) e dimórficos (apresentam ambas as formas). Na 

forma de leveduras, esses apresentam - se como células isoladas, esféricas ou ovais, 

realizando reprodução assexuada por brotamento ou cissiparidade. Os fungos 

dimórficos em meio de cultivo Agar Sabouraud apresentam o formato de colônias 

circulares, opacas ou brilhosas (CHENG et al., 2012; GRUMAZ et al., 2013). 

Os fungos dimórficos apresentam-se sob duas formas diferentes: a) levedura, 

quando em tecidos vivos ou em meios de culturas líquidos (temperatura 35-37°C), ou 

na superfície de meios de cultura sólidos (25-30°C); e b) micelial, sendo essa forma 

infectante. (MORALES et al., 2013). O gênero Candida, do filo Deuteromycota é um 

exemplo de fungo patogênico contendo algumas espécies que apresentam esse 

dimorfismo como adaptação ao parasitismo (CHENG et al., 2012; GRUMAZ et al., 

2013). 

1.1.1.2 Reprodução Fúngica 

 A reprodução dos fungos na forma leveduriformes ocorre assexuadamente por 

brotamento ou gemulação. Na forma filamentosa, os fungos podem se reproduzir de 
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forma sexuada ou assexuada, através da fragmentação de suas hifas, ocorrendo a 

formação de esporos (CHENG et al., 2012). 

Os esporos uma vez germinados tornam-se geneticamente iguais ao organismo 

parental, e são produzidos por mitose, não havendo fusão do núcleo das células. 

Existem dois tipos de esporos assexuais: o conidiósporo ou conídio e o blastoconídeo. 

Os conidiósporos são esporos uni ou multicelular produzidos em cadeias na 

extremidade do conidióforo. Os blastoconídeos são originados de um broto da célula 

parental e são encontrados em algumas leveduras como a C. albicans que, por sua 

vez, produz o clamidoconídio (esporo com paredes espessas formadas pelo 

arredondamento e alargamento no interior de um segmento de hifa) (GRUMAZ et al., 

2013). 

1.1.1.3 Classes Fúngicas de Importância Clínica 

Os fungos são importantes em muitos aspectos econômicos. Contudo, algumas 

espécies são patogênicas ao Homem e também aos animais, apresentando, portanto, 

grande importância médica, como por exemplo:  

 Zigomicetos: fungos filamentosos saprofíticos, que apresentam hifas 

cenocíticas. Os esporos assexuais são os esporangiospóros e os esporos sexuais são 

os zigósporos (esporos grandes presentes no interior de uma parede espessa)  

(KWON-CHUNG, 2012). Um exemplo é a conidiobolomycose (causada pelo 

Conidiobolus corunatus), infecção rara que acomete o seio facial e depois evolui para 

um tumor subcutâneo na face (BACHELET et al., 2014). A Figura 2 ilustra tubos 

simples ou múltiplas hifas que podem tornar-se coniósforos de Conidiobolus spp. 
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Figura 2: Microscopia eletrônica do Conidiobolus spp.  

 

Fonte: www.mycology.adelaide.edu.au/virtual/2006/ID2-Nov06. Extraído em 07/10/2016 

 Ascomicetos: fungos com hifas septadas e algumas leveduras. Os esporos 

assexuais desse filo são os conídios que facilmente são liberados e apresentam grande 

dispersão aérea (PARNMEN et al., 2012). A paracoccidioidomicose, doença endêmica 

na América Latina, causada pelo Paracoccidioides brasiliensis (Figura 3), é um 

exemplo de infecção humana deste filo, apresentando-se com um quadro de infecção 

aguda em crianças e adolescentes, ou infecção crônica comunmente acometida em 

adultos (DE SOUZA; JORGE; XAVIER, 2014). 

Figura 3: Microscopia eletrônica do Paracoccidioides brasiliensis na fase de levedura (37°C), com 
aspecto em roda de leme 

 

Fonte: www.ufmg.br/imagensdoconhecimento/Imagens/Areas/Ciencias-

Biologicas/Enzima-Patricia-Campi. Extraido 07/10/2016  
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 Basidiomicetos: apresentam hifas septadas e, alguns fungos são 

macroscópicos, também denominados cogumelos. Os basidiomicetos produzem os 

basidiósporos que são formados externamente no basídio. Em média, existem quatro 

basidiósporos para cada basídio. Vale ressaltar que alguns basidiomicetos produzem 

conidiósporos assexuais. (PEAY; BRUNS, 2014). A basidiobolomicose é uma doença 

rara, endêmica em regiões tropicais e subtropicais da África, Ásia e América Latina, 

causada pelo fungo Basidiobolus ranarum (Figura 4). O diagnóstico dessa patogenia é 

difícil, pois a apresentação clínica não é específica (ZABOLINEJAD et al., 2014). 

Figura 4: Microscopia eletrônica contendo esporors assexuais do Basidiobolus ranarum 

 

Fonte: www.mycology.adelaide.edu.au/Fungal_Descriptions/Zygomycetes/Basidiobolus. 

Extraído em 07/10/2016 

 Deuteromicetos: se reproduzem assexuadamente, produzindo conidióforos e 

conídios. Nesta reprodução ocorrem divisões celulares por mitose, sendo conhecidos 

como mitospóricos. Os deutoromicetos também podem se reproduzir de maneira 

sexuada ou ainda das duas formas ao mesmo tempo, sendo esta espécie conhecida 

como fungos holomorfos, pois produzem conídios ao mesmo tempo em que são 

formados ascos e ascomas ou basídios e basidiomas. Este filo é o que engloba a maior 

parte de fungos de importância clínica. O gênero Candida é um importante exemplo 

deste filo (GRUMAZ et al., 2013). A Figura 5 mostra uma microfotografia de células de 

levedura da Candida albicans. 
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Figura 5: Microfotografia de células de levedura da Candida albicans 

 

Fonte: http://cnaturales.cubaeduca.cu. Extraído em 07/10/2016 

1.1.1.4 Algumas Doenças Causadas por Fungos 

Os fungos são microrganismos que podem resistir a altas pressões osmóticas e 

baixa umidade, causando frequentemente doenças (micoses) cutâneas. As micoses 

subcutâneas são mais complexas visto que os fungos penetram na pele e podem 

invadir, por exemplo, o sistema linfático ou outros sistemas, resultando em infecções 

sistêmicas mais graves. Outros são causadores de micoses sistêmicas endêmicas com 

peculiar aspecto de risco laboral. As infecções causadas por fungos são uma das 

principais causas de morbidade e mortalidade, afetando principalmente pacientes 

imunocomprometidos (ALASTRUEY-IZQUIERDO et al., 2015). A seguir, alguns 

exemplos de doenças causadas por fungos: 

 Pitiríase versicolor: infecção superficial da pele que afeta homens e 

mulheres jovens. Ela é causada pelas leveduras Malassezia furfur e Malassezia 

globosa. A principal característica dessa doença é a mudança na pigmentação da pele. 

Além disso, ela apresenta lesões assintomáticas, múltiplas manchas descamativas, 

hipo ou hiperpigmentadas que podem variar sua coloração do branco, castanho ou 

avermelhado. Em alguns casos os pacientes se queixam de leve prurido (GAITANIS et 

al., 2012; PARK et al., 2012). 

 Histoplasmose: micose sistêmica causada pelo Histoplasma capsulatum. 

Este fungo é encontrado em cavernas de morcegos, regiões com alto número de 

pombos ou em galinheiros, pois eles sobrevivem no solo contendo os dejetos (ou 

excretas) desses animais. A infecção humana acontece após a inalação dos seus 
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conídios. Os conídios uma vez inalados, vão para os alvéolos pulmonares onde 

provocam uma resposta inflamatória, se multiplicam dentro dos macrófagos, alcançam 

os linfonodos e depois a circulação, com disseminação para variados órgãos onde 

causam focos inflamatórios. Na maior parte das vezes essa infecção é assintomática, 

contudo os sintomas mais frequentes são: febre, calafrio, cefaléia, dispnéia, tosse, 

entre outros (SARKAR et al., 2014; TSIODRAS et al., 2012).  

 Candidíase: doença causada por fungos do gênero Candida, capazes de 

afetar tanto a pele, quanto membranas e mucosas, além de tecidos e órgãos 

profundos. Esse gênero tem sido considerado um dos principais agentes causadores 

de infecções sistêmicas e afeta principalmente pacientes imunocomprometidos. A 

espécie Candida albicans é o principal fungo responsável por infecções sistêmicas de 

origem hospitalar, se tornando uma espécie de grande importância clínica. Seu 

oportunismo preocupa, pois esse fungo é comum na microbiota humana 

(gastrointestinal, oral e da pele) (YANG, WEIMING et al., 2014). 

 

1.1.2 Gênero Candida 

Atualmente existem cerca de 200 espécies que compõe o gênero Candida, 

contudo apenas aproximadamente 10% são consideradas agentes etiológicos de 

relevância patogênica ao homem. Dessas, as espécies de maior interesse clínico são: 

Candida albicans, C. parapsilosis, C. dubliniensis, C. tropicalis, C. glabrata, C. krusei, 

C. guilliermondii e C. lusitaniae. Entre elas a C. albicans é a espécie mais 

frequentemente isolada de infecções invasivas e superficiais em diversos sítios 

anatômicos (JAIN et al., 2013). 

O gênero Candida tem sido considerado como um dos principais agentes 

causadores de micoses sistêmicas de origem hospitalar sendo o principal fungo 

responsável por candidemias (infecções da corrente sanguínea), afetando 

principalmente pacientes imunocomprometidos, como pacientes com infecções 

causadas pelo vírus da imunodeficiência humana HIV (PÉREZ; KUMAMOTO; 

JOHNSON, 2013). Candida está presente na microbiota oral comensal de indivíduos 

saudáveis sem apresentar sinais de infecção (CHO et al., 2014). Nas últimas décadas 

os relatos de infecção fúngica pelo gênero Candida aumentaram consideravelmente. 
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Acredita-se que isso ocorreu devido ao aumento da sobrevida dos pacientes (PÉREZ; 

KUMAMOTO; JOHNSON, 2013). A espécie de maior prevalência em isolados 

hospitalares, e que ocupa diferentes sítios anatômicos é a Candida albicans 

(CALDERÓN-NOREÑA et al., 2015; NIM et al., 2016). Outras espécies de Candida 

também possuem grande importância clínica, pois tem sido, relacionadas a infecções 

sanguíneas (candidemias) e são responsáveis por cerca de 50% de infecções não 

superficiais. Um estudo realizado no estado do Rio de Janeiro mostrou que as espécies 

mais isoladas foram: C. albicans, 45,4%, C. parapsilosis, 28,4%, C. tropicalis, 14,2%, 

C. glabrata, 1,4%, C. krusei, 0,7%, e outras, 9,9%. Os isolados foram obtidos de 

pacientes com diferentes fatores de risco e de diferentes fontes (NEUFELD et al., 

2015). 

1.1.2.1 Espécies de Candida 

Candida albicans 

Agente fúngico de importância clínica, a C. albicans (Figura 6) está presente na 

forma comensal em diversos sítios anatômicos como, por exemplo, a microbiota da 

pele, na cavidade oral, no trato gastrointestinal e urogenital. Ela também é 

frequentemente associada à infecções orais e vaginais em pacientes com HIV (vírus da 

imunodeficiência humana), indivíduos imunodeprimidos, em pacientes neutropênicos 

submetidos à quimioterapia ou transplante, podendo colonizar órgãos internos como 

rins, fígado, baço e cérebro (BROWN et al., 2014; JHA; KUMAR, 2016; THEILL et al., 

2016). 

 Diversos fatores de virulência estão relacionados a esta espécie, como por 

exemplo, ação de adesinas, ação de enzimas hidrolíticas como as proteases, lipases, 

fosfolipases, entre outras, transição da forma de levedura, pseudohifas, crescimento de 

hifas e formação de biofilme (BROWN et al., 2014). O biofilme da C. albicans é 

composto por células com alta aderência e arranjo denso, podendo ser isolado de 

superfícies abióticas e bióticas (FOX et al., 2015). O biofilme está relacionado com a 

reinfecção e também com a redução da sensibilidade aos agentes antifúngicos 

utilizados atualmente na prática clínica (MATHÉ; VAN DIJCK, 2013; TAN et al., 2016). 
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Figura 6: Colônias sugestivas de C. albicans em meio CHROMagar Candida, provenientes de amostras 
de microbiota oral 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Células de leveduras de Candida albicans em placa de Petri 

com meio de cultivo Chromagar Candida, mantido á 35°C – Labiemol 

 

Candida parapsilosis 

Esta espécie foi isolada pela primeira vez em 1928. Ela pode ser encontrada de 

forma comensal na pele de seres humanos além de poder ser isolada de ambientes 

marinhos, insetos e animais domésticos (SINGARAVELU; GÁCSER; NOSANCHUK, 

2014). A C. parapsilosis é capaz de ser transferida através das mãos dos profissionais 

de saúde, sendo por este motivo responsável por provocar surtos de infecção em 

unidades neonatais. Assim como a C. albicans, esta espécie cresce nas superfícies de 

dispositivos médicos, como cateteres e tubos de alimentação, em forma de biofilme 

(GIL-ALONSO et al., 2016; HOLLAND et al., 2014). 

 

Candida tropicalis 

Semelhante à C. albicans, a C. tropicalis é capaz de formar tubos germinativos, 

pseudo-hifas e hifas, contudo os genes responsáveis por esse dimorfismo ainda não 

foram descritos (CHEN et al., 2014). No Brasil esta espécie é relatada como a segunda 
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mais isolada nos hospitais (NETO et al., 2014); na Índia é a causa mais comum de 

candidemias (CHEN et al., 2014; DEORUKHKAR; SAINI; MATHEW, 2014; WANG et 

al., 2016). Taxas de mortalidade de 40 – 70% estão associadas à presença de C. 

tropicalis na correte sanguínea, contudo essas taxas estão relacionadas a outros 

fatores como neutropenia, nutrição parenteral, leucemia e cateteres venosos (CHEN et 

al., 2014) (Figura 7). 

Figura 7: Colônias sugestivas de C. tropicalis em meio Chromagar Candida, provenientes de amostras 
de microbiota oral 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Células de leveduras de Candida tropicalis em placa de Petri 

com meio de cultivo Chromagar Candida, mantido á 35°C – Labiemol 

 

Candida krusei 

Espécie classificada em quinto lugar, em relação à prevalência em infecções 

causadas pelo gênero Candida, a C. krusei (Figura 8) é muitas vezes descrita como 

patógeno multirresistente por apresentar resistência intrínseca ao Flucanozol e 

sensibilidade diminuída a Anfotericina B, ao Cetoconazol e ao Flucitosina. Patógeno 

oportunista com maior prevalência entre pacientes com neoplasias hematológicas e 

pacientes submetidos a transplante de medula, apresentando nesses casos altas taxas 

de mortalidade, variando de 60% – 80% (RICARDO et al., 2014). Infecções vaginais 

causadas por C. krusei são relativamente raras, contudo, candidíase vulvovaginall 

resistente causada por essa espécie é intratável, de acordo a literatura (BARROS et al., 
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2016; GÜZEL et al., 2013). 

Figura 8: Colônias sugestivas de C. krusei em meio Chromagar Candida, provenientes de amostras de 

microbiota oral 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Células de leveduras de Candida krusei em placa de Petri com 

meio de cultivo Chromagar Candida, mantido á 35°C – Labiemol 

 

Candida glabrata 

Levedura monomórfica presente na microbiota normal humana, a C. glabrata é a 

segunda causa mais frequente de candidíase, responsável por aproximadamente 15 – 

25% dos casos clínicos. Alguns mecanismos de patogenicidade descritos em outras 

Candida spp. não são encontrados nesta, contudo, apresenta caráter altamente 

patogênico com estratégias de virulência distintas como, por exemplo, a presença de 

várias adesinas associadas à telômeros, adaptação ao ambiente fagossomal e 

intrafagossomal (SAVASTANO et al., 2016; SCHWARZMÜLLER et al., 2014), e a 

capacidade de adquirir nutrientes essenciais como o ferro (SRIVASTAVA; SUNEETHA; 

KAUR, 2015). A C. glabrata apresenta alta tolerância aos azóis, associada muitas 

vezes ao maior efluxo da droga através de sobre-expressão de ATP (adenosina de 

trifosfato) (SCHWARZMÜLLER et al., 2014; TATI et al., 2013). 
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Candida dubliniensis 

Assim como a C. albicans, esta espécie é capaz de formar tubo germinativo e 

produzir clamidósporo. A C. dubliniensis pode alternar entre as formas filamentosas e 

de levedura, além da capacidade de formar biofilme em superfícies bióticas e abióticas 

(ROBERTS; ALELEW; IWEN, 2016; SALZER et al., 2015). Comparações genômicas 

mostraram que a C. dubliniensis possui similaridade maior que 80% em relação a C. 

albicans (JACKSON et al., 2009; SALZER et al., 2015). Patógeno oportunista presente 

na cavidade oral de pacientes com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e 

Diabetes mellitus, a C. dublininesis também foi isolada de outras partes do corpo como 

vias respiratórias e sangue, sendo relacionada a uma taxa maior que 7% de candemia. 

A resistência azólica tem sido relatada principalmente em tratamentos repetidos e 

prolongados (TSANG et al., 2013) 

. 

1.1.2.2 Morfogênese  

As espécies C. albicans e C. dubliniensis apresentam polimorfismo que varia de 

acordo com a necessidade de adaptação ao parasitismo. Pseudo-hifas e 

clamidoconídeos são composições da forma de levedura, enquanto hifas verdadeiras 

são consideradas importantes no processo invasivo do patógeno, uma vez que 

resistem à ação dos fagócitos e possibilitam a sua entrada pela barreira epitelial (CHEN 

et al., 2014). As células em forma de levedura são mais adaptadas para disseminação 

hematogênica, necessárias para melhor difusão da infecção sistêmica. Desse modo, 

pode-se dizer que o polimorfismo presente nesta espécie é um importante fator de 

virulência (MAYER; WILSON; HUBE, 2013). 

Células globosas, ovoides, curtas ou alongadas, sem presença de cápsula e 

com parede fina são características que compõem células leveduriformes, além de 

apresentar gemulação multilateral. Através da Figura 9 podemos observar células de 

leveduriformes em placa de Petri com meio de cultivo Ágar Sabouraud.  



35 

 

Figura 9: Células de levedura da Candida albicans ATCC 24433 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Células de leveduras de Candida albicans em placa de Petri 

com meio de cultivo Ágar Sabouraud, mantido à 35°C – Labiemol 

 

A temperatura em torno de 33°C favorece esse tipo de crescimento. Em 

temperaturas ao redor de 37°C e pH próximo ao neutro favorecem o crescimento 

micelial que ocorre através da formação do tubo germinativo. Hifas verdadeiras 

originam-se dos tubos germinativos e possuem paredes paralelas desde o seu ponto 

de origem no blastoconídeo. Essas estruturas (blastoconídeos) apresentam-se no 

estado saprofítico (leveduriforme) (GRUMAZ et al., 2013). Determinadas concentrações 

de glicose, presença de frutose e concentrações adequadas de íons de sódio podem 

favorecer a formação de tubos germinativos produzidos in vitro das espécies Candida 

albicans e Candida dubliniensis. Cepas de Candida albicans formam clamidoconídeos, 

células de resistência, e clamidiósporos quando em temperaturas ao redor de 25°C 

(GRUMAZ et al., 2013). 

A parede celular da Candida spp. é uma estrutura complexa de 

aproximadamente 100 a 300 nm de espessura, composta de 5 a 8 camadas distintas, 

tendo como principal componente o carboidrato (80-90%), mas apresenta ainda 

proteínas e lipídeos. O principal constituinte da parede é um polissacarídeo altamente 

ramificado denominado manana, que é constituído por resíduos de manose unidos 

principalmente por ligações alfa- 1,6 alfa- 1,2 e raramente alfa- 1,3, além de moléculas 

de fosfato ligadas às mananas. Os sorotipos A, B e C de C. albicans apresentam 

diferenças em sua estrutura, graças às mananas. Essas estruturas atuam como 
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antígenos ativando os linfócitos B e fazendo com que a produção de anticorpos anti-

Candida ocorra independentemente da interação entre linfócitos B e T. Glicanos, 

manoproteínas, glicoproteínas e glicomanaproteínas também são considerados 

antigênicos (HUANG, 2012). O glicano é um polímero importante na estrutura fibrilar da 

parede celular da Candida spp., pois apresenta dois tipos de polissacarídeos altamente 

ramificados, os β-glicanos, que possivelmente estão relacionados com a integridade 

estrutural da parede celular (CHENG et al., 2012). As glicoproteínas, manoproteínas e 

glicomanoproteínas presentes na parede celular da Candida albicans, ficam associadas 

com as mananas ou os glicanos, podendo atuar como ligações entre as cadeias. 

Quitina e resíduos de N-acetilglicosamina também são encontrados nas paredes. Essa 

quitina e as manoproteínas podem atuar como adesinas (HUANG, 2012). 

1.1.2.3 FATORES DE VIRULÊNCIA  

São produtos, estruturas ou estratégias que auxiliam o microrganismo a se 

instalar e estabelecer relações de parasitismo. A ação de adesinas, das toxinas e a 

formação de biofilme, são exemplos de fatores de virulência (PFALLER, 2012). 

 

Polimorfologia 

O polimorfismo visto em algumas espécies de Candida é considerado um 

importante fator de virulência e característica essencial para formação de biofilme 

(CHAUVEL et al., 2012). Diversos estímulos ambientais como, por exemplo, o pH, 

afetam a morfologia da Candida albicans. O pH menor que 6 favorece o crescimento de 

leveduras, enquanto um pH maior que 7 favorece o crescimento de hifas; além disso, 

outras condições como a temperatura fisiológica, a presença de dióxido de carbono e a 

presença de N-acetilglucosamina ou soro, favorecem a formação de hifas (MAYER; 

WILSON; HUBE, 2013). 

A literatura relata que a Candida albicans em forma de levedura é reconhecida 

pelo sistema imunológico do hospedeiro e prontamente fagocitadas (CHENG et al., 

2012). Dentro dos macrófagos, ocorre a produção de dióxido de carbono que induz a 

produção de uma proteína-quinase, AMP cíclico (cAMP) e o guanilato ciclase, 

responsáveis pela ativação do principal fator de transcrição de levedura para hifa, o Efg 

1p. A formação de hifas pode ocorrer então dentro dos macrófagos, levando os 
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mesmos à morte.  Desse modo, tal alteração morfológica inibe um importante 

mecanismo de defesa humana (MAYER; WILSON; HUBE, 2013). 

Outro fator também responsável pela regulação desse polimorfismo é o Quorum 

Sensing (QSM). Comunicação microbiana que detecta altas densidades celulares (> 

107 células por ml) estimulando o crescimento de levedura, e, ao detectar baixa 

densidade celular (<107 células por ml), promove a formação de hifas, o Quorum 

Sensing, possui algumas moléculas e o farnesol, tirosol e dodecanol são as principais 

quorum moléculas relacionadas à morfogênese (MAYER; WILSON; HUBE, 2013), em 

particular o farnesol. Este, além de ser uma molécula do QSM responsável por regular 

o dimorfismo, pode diminuir a viabilidade de macrófagos por meio de indução de 

espécies reativas de oxigênio (ROS) (CHENG et al., 2012). 

 

Formação de Biofilme 

Biofilmes são estruturas microbianas comunitárias revestidas de uma matriz com 

material exopolissacarídico que aderem a superfícies através de adesinas e polímeros 

extracelulares. (MORALES et al., 2013). Algumas Candida spp. tem a capacidade de 

formar biofilme em tecidos do hospedeiro, e em dispositivos médicos implantados em 

pacientes imunocomprometidos. O biofilme está relacionado ao aumento de resistência 

aos antimicrobianos. Estudos mostram que biofilmes de C. albicans em comparação 

com células planctônicas podem ser 200 vezes mais resistentes a antifúngicos 

(BARROS et al., 2016; SAPAAR et al., 2014; SHINDE et al., 2012). 

A C. albicans apresenta uma particularidade na morfologia do seu biofilme em 

contraste com outras espécies do gênero, pois apresenta uma camada basal de 

blastoconídios com uma densa matriz composta por exopolissacarídeos e hifas. Ao 

compararmos com a espécie Candida parapsilosis, esta possui menor volume e sua 

composição é exclusiva por grupos de blastoconídios (MATHÉ; VAN DIJCK, 2013).  

Em biofilmes de C. albicans podem ser observadas células de levedura, hifas 

verdadeiras e pseudo-hifas. Acredita-se que leveduras são liberadas quando os 

biofilmes estão maduros, disseminando assim a infecção, enquanto as hifas expressam 

inúmeras adesinas e por isso são provavelmente responsáveis pela integridade do 

biofilme (DESAI et al., 2013).  
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A formação de biofilme é um importante fator de virulência desse patógeno, pois 

esse mecanismo está associado à resistência contra antifúngicos visto que o biofilme 

se apresenta como uma barreira, dificultando a permeabillização do antifúngico, além 

de facilitar a reinfecção. Relatos de resistência são comumente observados frente aos 

antifúngicos azólicos, pois estes são a primeira escolha em tratamento de candidíase 

(BARROS et al., 2016; DESAI et al., 2013; TSANG; BANDARA; FONG, 2012).  

Este tipo de comunidade organizada é regulado pela troca de sinais químicos 

entre células, o QSM, no qual metabólitos extracelulares transmitem informações sobre 

a densidade celular em um mecanismo de regulação gênica, sendo considerados, pela 

literatura especializada, importante para formação do biofilme (YU et al., 2012).  

Estudos mostram que a principal molécula do QSM, o farnesol, age como um inibidor 

da transição de levedura para hifa em determinada concentração. Isso ocorre, em 

razão do farnesol atuar mantendo o biofilme em fase estacionária, não permitindo sua 

maturação (YU et al., 2012). Além disso, as leveduras não apresentam boa aderência, 

logo se acredita que inibindo essa transição morfológica, o biofilme é disperso. Essa 

dispersão pode levar a uma disseminação e à formação de novos biofilmes, tolerantes 

à droga anteriormente utilizada (HUSAIN et al., 2013).  

 

Ação de Adesinas 

A aderência dos microrganismos no tecido do hospedeiro é um dos primordiais 

fatores de virulência, pois, se não houver adesão, não haverá invasão e posterior 

infecção. A espécie C. albicans apresenta um conjunto de proteínas, mais conhecidas 

como adesinas, que interagem com receptores das células epiteliais do hospedeiro ou 

superfícies abióticas. As proteínas presentes na parede celular, as glicoproteínas, as 

mananoproteínas, as glucanas, a quitina e os lipídeos, são possíveis adesinas. 

Segundo a literatura, cerca de 60 – 70% da composição química da parede celular de 

Candida spp. é formada por quitina, carboidratos β-1, 3 - e β-1 ,6-glucano e diversas 

glicoproteínas. A maior parte das proteínas da parede celular são as denominadas 

glicosilfosfatidinositol (GPI). Essas estão presentes na parte externa da parede, 

também são responsáveis pela regulação de interações entre o hospedeiro e o agente 

patogênico, e estão ligadas covalentemente ao carboidrato β-1,6-glucana (DE GROOT 

et al., 2013). Relatos atuais mostram três principais famílias de genes relacionados à 
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produção de adesinas em C. albicans, são eles as aglutinine-like sequence (ALS), 

hyphal wall protein (Hwp) e hyphally up regulated protein (HYR/IFF) (DE GROOT et al., 

2013; MAYER; WILSON; HUBE, 2013). 

As ALS formam uma família de oito membros (ALS1 – ALS7 e ALS9). A adesina 

ALS3, importante na aderência, é regulada de forma positiva durante a infecção vaginal 

(in vivo) e na infecção de células epiteliais bucais (in vitro). Os genes dessas proteínas 

ALS têm a capacidade de codificar glicoproteínas da superfície celular, GPI (MAYER; 

WILSON; HUBE, 2013). As adesinas Hwp1, Hwp2 e Rbt1 (repressed by tup) formam 

uma única família. Elas são expressas somente na fase filamentosa e estão presentes 

quando há a formação de biofilme, agregação célula-célula, adesão de proteínas da 

superfície celular e acoplamento (DE GROOT et al., 2013). A proteína Hwp1 apresenta 

um importante papel na ligação epitelial e está vinculada a GPI. Esta proteína forma 

uma ligação forte, pois seu domínio N-terminal funciona com um substrato para 

transglutaminases epiteliais se ligarem covalentemente a outras proteínas epiteliais. 

Além disso, a Hwp1 também pode contribuir para formação de biofilmes em superfícies 

orais (MAYER; WILSON; HUBE, 2013)  

A família HYR / IFF é composta por doze genes com alto grau de similaridade de 

sequência nos seus domínios. Estudos ainda não identificaram os substratos 

moleculares dessa família, mas sabe-se que ela tem grande importância clínica. O 

gene IFF11, por exemplo, tem um relevante papel na organização da parede celular, 

pois ele ocasiona alterações significativas nessa parede. Já o gene IFF4 é responsável 

pela codificação da proteína que aumenta a adesão às células epiteliais e ao plástico, 

enquanto o gene Hyr1 codifica uma proteína que tem demonstrado relação com 

aumento de resistência à morte dos neutrófilos (DE GROOT et al., 2013). 

 

Atividade Enzimática e Toxinas 

A atividade enzimática tem grande relevância na patogenicidade, pois é um fator 

que facilita a penetração do patógeno no tecido do hospedeiro. As enzimas fosfolipases 

(PL) e lipases (LIP) desempenham funções de adesão, invasão epitelial e aquisição de 

nutrientes em Candida spp. Foram identificados até o momento dez genes que formam 

a família das LIP (LIP1 – LIP10) e sete genes de PL (PLA, PLB1, PLB2, PLC1, PLC2, 
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PLC3 e PLD1). A produção de ambas as enzimas pode estar diretamente relacionada 

na facilitação de penetração no tecido do hospedeiro devido o fato delas estarem 

concentradas nas pontas das hifas (WILLIAMS et al., 2013).  

A C. albicans, por exemplo, produz enzimas conhecidas como proteases 

(proteinases, peptidases ou enzimas proteolíticas), capazes de degradar IgA presente 

na saliva, diminuindo assim o efeito protetor desses anticorpos, facilitando a ação do 

microrganismo na mucosa oral. Além disso, a atividade de proteases está diretamente 

relacionada à degradação, não somente de hemoglobinas, mas também de albumina, 

caseína, queratina e colágeno (HUANG, 2012).  Estudos mostram que as proteases 

estão relacionadas à aderência, alterações na resposta imunitária, danos nos tecidos, 

invasão das hifas em um epitélio oral e apoptose de células epiteliais (WILLIAMS et al., 

2013). 

Substâncias proteicas (toxinas) produzidas por Candida spp. são consideradas 

fatores de virulência pois possuem efeito antibiótico para outros fungos e bactérias. 

Essas substâncias são denominadas fatores killer. O fator killer tem ação direta na 

membrana citoplasmática, ocasionando um aumento da permeabilidade, inibição do 

transporte ativo de aminoácidos, perda de íons de potássio e acidificação no interior 

das células, resultando na morte celular (WILLIAMS et al., 2013).  

 

1.1.3 Principais Antifúngicos Utilizados para Tratamento de Infecções 

Causadas por Fungos do Gênero Candida  

Os antifúngicos são classificados de acordo com sua ação biológica, podendo 

ser fungicidas, substâncias que matam as células, ou fungistáticos, substâncias que 

inibem o crescimento fúngico. Cada antifúngico apresenta um mecanismo de ação e 

eles são classificados de acordo com a ação exercida nas células fúngicas. A terapia 

antifúngica requer cuidados, pois existem semelhanças fisiológicas e bioquímicas entre 

as células do hospedeiro humano e a célula fúngica. A espécie C. albicans é a mais 

frequentemente isolada, contudo, outras espécies também são identificadas em 

porcentagens menores, por isso é de vital importância a identificação da espécie para 

uma terapia adequada (DA SILVA-ROCHA et al., 2014; KONSTANTYNER et al., 2013).   
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Os principais antifúngicos usados para tratamento de candidíase são os da 

classe dos poliênos e azóis. Não é incomum, na utilização dos antifúngicos de uso 

clínico, a falha terapêutica. A formação de biofilme dificulta o tratamento de infecções 

por cepas de Candida spp., pois diminui a permeabilidade do antifúngico e, em 

consequência, a sua ação.Llogo, esse fator é importante para seleção de cepas 

resistentes aos antifúngicos de uso clínico (MORALES et al., 2013; SHINDE et al., 

2012) 

 

1.1.3.1 Derivados Azólicos 

Os fármacos pertencentes à família dos azóis, heterocíclicos, possuem um 

amplo espectro, biodisponibilidade oral e baixa toxicidade. Os imidazóis apresentam 

dois átomos de nitrogênio no anel heterocíclico nas posições um e três e os 

substituintes ligados numa orientação espacial fixa (VANDEPUTTE; FERRARI; 

COSTE, 2012). Os triazóis apresentam três átomos de nitrogênio no mesmo anel 

citado acima. Os triazóis são metabolizados mais lentamente e exercem menos efeito 

sobre a síntese de esteróis humanos em comparação aos imidazóis. A família dos 

imidazóis inclui principalmente o cetoconazol (Figura 12), miconazol, econazol e o 

clotrimazol. Jjá a família dos triazóis apresenta principalmente o fluconazol (Figura 10), 

itraconazol (Figura 11), voriconazol e o posaconazol. Os azóis atuam sobre a 

membrana celular fúngica, mais especificamente no ergosterol (inibindo a conversão do 

lanosterol em ergosterol), principal esterol presente na membrana celular dos fungos. 

Ao agir na síntese do ergosterol, esses antifúngicos modificam a permeabilidade da 

membrana facilitando a saída de íons de potássio e açúcares (ÁLVAREZ-PÉREZ et al., 

2016; HUSAIN et al., 2013). 

Esses agentes antifúngicos, em geral apresentam ação fungistática, e são os de 

primeira escolha para o tratamento de infecções relacionadas à Candida spp. 

(EDDOUZI et al., 2013).  
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Figura 10: Estrutura 2D – Fluconazol 

 

Fonte: Produção própria. Programa de Desenho de Estruturas Químicas – 

CHEMSKETCH 

 

Figura 11: Estrutura 2D - Itraconazol 

 

Fonte: Produção própria. Programa de Desenho de Estruturas Químicas – 

CHEMSKETCH 

 



43 

 

Figura 12: Estrutura 2D - Cetoconazol 

 

Fonte: Produção própria. Programa de Desenho de Estruturas Químicas – 

CHEMSKETCH 

 

1.1.3.2 Derivados dos Poliênos 

A classe dos poliênos é representada principalmente pela Anfotericina B (Figura 

13) e a Nistatina (Figura 14), para o tratamento de infecções por Candida spp. 

(EDDOUZI et al., 2013). Eles são macrolídeos de grande importância, pois apresentam 

um amplo espectro de atividade e baixa tendência de desenvolvimento de resistência 

antifúngica. Os poliênos atuam em infecções fúngicas superficiais e invasivas, contudo, 

apresentam alta toxicidade principalmente em relação às células do rim, pois são 

vulneráveis a ação hemolítica do poliêno (THEILL et al., 2016; VANDEPUTTE; 

FERRARI; COSTE, 2012) O mecanismo de ação dessa classe ocorre com a formação 

de “poros” na membrana celular fúngica quando o antifúngico se liga ao ergosterol 

presente na membrana, facilitando a saída de íons de potássio e açúcares.  

A anfotericina B é o principal exemplo de Poliêno, introduzida em 1958 pela 

Squibb Laboratories, e por 40 anos foi o fármaco utilizado para infecções antifúngicas. 

Mesmo com sua nefrotoxicidade (PFALLER, 2012), permanece atualmente como 

antifúngico de escolha no tratamento de infecções graves. Esse fármaco é insolúveis 

em água, pois apresenta uma porção lipofílica.  
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Figura 13: Estrutura 2D - Anfotericina 

 

Fonte: Produção própria. Programa de Desenho de Estruturas Químicas – 

CHEMSKETCH 

 

Figura 14: Estrutura 2D – Nistatina 

 

Fonte: Produção própria. Programa de Desenho de Estruturas Químicas – 

CHEMSKETCH 

 

1.1.3.3 Derivados das Equinocandinas 

Usada como primeira escolha para o tratamento por infecções de C. glabrata 

devido à sensibilidade diminuída aos azóis, a classe das equinocandinas é composta 
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por lipopeptídeos semissintéticos, são eles: caspofungina, micafungina e 

anidulafungina (NAICKER et al., 2016). A caspofungina (Figura 15) foi originalmente 

obtida a partir da espécie Glarea lozoyensis, enquanto a micafungina (Figura 17) foi 

obtida a apartir da espécie Coleophoma empetri, e a anidulafungina (Figura 16) do 

Aspergillus nidulans. Essas moléculas sofreram alterações laboratoriais após suas 

obtenções e elas apresentam peso molecular superior 1200 Da. Infecções fúngicas 

sistêmicas em pacientes imunocomprometidos também são tratadas com essa família, 

que tem seu mecanismo de ação na síntese de glicanos da parede celular fúngica, 

inibindo a enzima 1,3-glicano sintase. Essa enzima impede a manutenção da 

integridade e rigidez da parede celular de fungos, resultando em uma lise celular. 

Devido à equinocandinas terem facilidade de se ligar à proteínas plasmáticas, e a baixa 

absorção destes fármacos pelo trato gastrointestinal devido aos altos pesos 

moleculares, sua administração costuma ser intravenosa (AZANZA PEREA, 2016; 

IMBERT et al., 2016; NAICKER et al., 2016; YANG, QIANTING et al., 2016). 

Figura 15: Estrutura 2D - Caspofungina 

 

Fonte: Produção própria. Programa de Desenho de Estruturas Químicas – 

CHEMSKETCH 
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Figura 16: Estrutura 2D - Anidulafungina 

 

Fonte: Produção própria. Programa de Desenho de Estruturas Químicas – 

CHEMSKETCH 

 

Figura 17: Estrutura 2D - Micafungina 

 

Fonte: Produção própria. Programa de Desenho de Estruturas Químicas – 

CHEMSKETCH 
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1.1.4 Resistência Antifúngica 

Infecções ocasionadas por diferentes espécies de fungos têm acometido 

principalmente pacientes imunocomprometidos como portadores de leucemia, Diabetes 

mellitus, AIDS, linfoma, entre outros. Atualmente no mercado há poucas opções de 

agentes antifúngicos, e nos últimos anos o isolamento de cepas susceptíveis a esses 

antifúngicos tem aumentado consideravelmente por causa do uso indiscriminado de 

antimicrobianos de amplo espectro, instalações de sondas e cateteres, aumento do 

número de pacientes com doenças base, aumento do uso terapêutico que deprime o 

sistema imunológico, e aumento de infecções imunossupressivas (EDDOUZI et al., 

2013). A utilização indiscriminada e inadequada de agentes antifúngicos tem induzido 

uma pressão seletiva sobre as cepas fúngicas, sendo observados principalmente dois 

tipos de resistência: primária e secundária (ALASTRUEY-IZQUIERDO et al., 2015). 

Um microrganismo é considerado resistente quando o mesmo não é inibido in 

vitro pelas concentrações normalmente prescritas do antimicrobiano (MULU et al., 

2013). A resistência primária ou intríseca é observada no momento em que uma cepa é 

“naturalmente” resistente antes de ser exposta ao fármaco, como por exemplo, a C. 

glabrata e a C. krusei frente ao fluconazol (ALASTRUEY-IZQUIERDO et al., 2015), e 

chamamos de resistência secundária ou adquirida quando a resistência é originada por 

aquisição ou modificação do material genético, permitindo que tais microrganismos 

possam sobreviver e se reproduzir mesmo na presença do fármaco. Existem também 

alguns tipos de mecanismos de resistência microbiana que variam de acordo com o 

fármaco (EDDOUZI et al., 2013).  

Mesmo com uma gama de agentes antimicrobianos atualmente disponíveis no 

mercado, o surgimento de cepas resistentes a esses fármacos tem aumentado 

significantemente nos últimos tempos. Atualmente, os antimicrobianos utilizados na 

pratica clinica apresentam pelo menos um relato de cepa resistente, sendo de grande 

preocupação tal situação. Podemos ressaltar a necessidade do controle da utilização 

adequada desses agentes antimicrobianos, até mesmo quimioterápicos e a importância 

da pesquisa e descoberta de novos medicamentos com ação antifúngica (MULU et al., 

2013). 
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1.1.4.1 Resistência aos fármacos azólicos 

A resistência aos fármacos azólicos ocorre principalmente após a mutação no 

gene que codifica o alvo (14 α-demetilase CYP51) da droga ERG11, alterando assim o 

domínio de ligação dos azóis. Essa modficação se dá devido à modificação da enzima 

alvo dos azóis, a 14 α-demetilase, que é responsável pela conversão do lanosterol em 

ergosterol (KABIR; HUSSAIN; AHMAD, 2012; OLIVEIRA CARVALHO et al., 2013; 

PFALLER, 2012). Outro mecanismo de resistência é a alteração na expressão da 

bomba de efluxo, CDR1, CDR2, MDR1 (ÁLVAREZ-PÉREZ et al., 2016; VASICEK et 

al., 2014). 

 

1.1.4.2 Resistência aos fármacos poliênos 

Ao tratarmos de polienos, mais precisamente da Anfotericina B, há poucos 

relatos de resistência, contudo, o mecanismo utilizado é a alteração na biossíntese do 

ergosterol, resultando em uma baixa quantidade do mesmo na membrana fúngica, 

diminuindo as ligações entre o fármaco e o ergosterol, não havendo assim a formação 

dos “poros”. Outro mecanismo é o aumento na produção de catalase, diminuindo o 

dano oxidativo do fármaco associado (PFALLER, 2012). 

 

1.1.4.3 Resistência aos fármacos equinocandinas 

Há poucos relatos relacionados à resitência as equinocandinas, contudo, a 

enzima que inibe um componente essencial à parede celular fúngica, a enzima 1,3-

glicano sintase, é um complexo de enzimas compostas por subunidades, Fksp e Rho1p 

(subunidade catalítica). Estudos relatam que as equinocandinas se ligam à FKsp e esta 

é codificada por três genes (Fks1 ,FKS2 e FKS3 ), logo, a diminuição da sensibilidade à 

equinocandinas está associada com substituições dos aminoácidos em duas regiões 

hot-spot altamente conservadas dos genes Fksp (AZANZA PEREA, 2016; NAICKER et 

al., 2016; YANG, QIANTING et al., 2016). 

 



49 

 

1.1.5 Fonte de Novos Fármacos 

A maior incidência de infecções oportunistas principalmente por pacientes 

imunocomprometidos, o aumento da mortalidade vinculada a esses patógenos e o 

aumento de cepas microbianas resistentes, incluindo cepas de Candida spp., mostra a 

necessidade da busca de novos fármacos com amplo espectro de atividade biológica. 

A busca de novos antimicrobianos de origem vegetal, animal, sintética ou 

semissintética que permitam o tratamento de infecções causadas por organismos 

patogênicos é de grande interesse e relevância mundial (EL-GAMEL; FARGHALY, 

2013; MALLADI et al., 2014). 

 

1.1.5.1 Pirazol 

O primeiro pirazol foi descrito por Buchner e o mesmo foi extraído de uma planta 

da Ásia tropical (HUSAIN et al., 2013; MALLADI et al., 2014). As elevadas propriedades 

terapêuticas dos compostos pirazólicos tem sido alvo de estudo, pois apresentam 

potencial contra atividade tumoral in vitro e in vivo, anti-hiperglicêmica, além de 

apresentar relatos sobre essa estrutura estar relacionada com ação fungicida e 

fungistática (MALLADI et al., 2014), anti-inflamatória, anti-tuberculose, antiparasitária, 

anticancerígena, anti-neoplásica, antimicrobiana com potencial microbicida contra o 

papilomavírus, e o vírus da imunodeficiência humana (KENDRE; LANDGE; BHUSARE, 

2015), ação antimalárica e anti-leshmanicida (BEKHIT et al., 2015). 

 

1.1.5.2 Pirazolona 

As pirazolonas apresentam diversas propriedades farmacológicas já descritas na 

literatura, são elas: ação analgésica, com fármaco muito utilizado no mercado como, 

por exemplo, a dipirona (MALLADI et al., 2014), além de ação anti-inflamatória (KHALIL 

et al., 2014), antipirético, antioxidante, antiproliferativo (ANTRE et al., 2011), 

antibacteriano e antifúngico (NARAYANA RAO et al., 2014; RAMAN; 

SELVAGANAPATHY, 2013). Essa classe apresenta atividade promissora para o 

tratamento de doenças neurodegenerativas fatais, doenças cardiovasculares, isquemia 

cerebral e do miocárdio (ANTRE et al., 2011). 
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1.1.5.3 Quinonas 

A classe das quinonas e seus análogos heterocíclicos apresentam facilidade em 

processos de oxidação-redução e por isso estão envolvidos em processos bioquímicos 

como: transporte de elétrons, oxidação e fosforilação, além de apresentarem diversas 

atividades biológicas. Esta classe pode ser dividida em: benzoquinonas, naftoquinonas 

e antraquinonas, entre outras. As naftoquinonas podem ser isoladas a partir de 

bactérias, líquens, algas, plantas superiores, fungos e insetos (HOOK; MILLS; 

SHERIDAN, 2014). Essas estruturas são importantes na química medicinal devido a 

atividade biológica contra células tumorais e protozoários patogênicos (DA CRUZ et al., 

2014; SALOMÃO et al., 2013). A literatura relata ainda uma vasta atividade biológica 

como, por exemplo, atividade antifúngica (CASTRO et al., 2013), antibacteriana, 

antimalárica, antipirético (PINHO et al., 2011) e anti-inflamatória (HOOK; MILLS; 

SHERIDAN, 2014). 

Considerando-se todo quadro patogênico causado pela Candida spp., além da 

resistência e toxicidade relacionadas aos fármacos disponíveis hoje no mercado para o 

tratamento destas infecções, é necessário a premente busca de novos fármacos com 

ação antifúngica de amplo espectro de ação e baixa toxicidade. Logo, formula-se a 

hipótese científica de que a partir de novos derivados sintéticos oriundos de diferentes 

classes químicas, é possível identificar compostos com potencial antifúngico e com 

menor toxicidade. 
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2 OBJETIVO 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Determinar o perfil antifúngico de derivados sintéticos oriundos de diferentes 

classes químicas frente à cepas fúngicas da American Type Culture Collection - ATCC 

do gênero Candida e comparar com antifúngicos de uso clínico para determinação do 

potencial terapêutico. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a atividade antifúngica através do Teste de Sensibilidade 

Antimicrobiana por Disco Difusão de derivados sintéticos frente às cepas 

padrão do gênero Candida. 

 Avaliar a toxicidade in silico dos derivados que apresentarem atividade no 

teste de sensibilidade, no programa Osiris Property Explorer. 

 Estabelecer a Concentração Inibitória Mínima dos derivados que 

apresentarem atividade no teste de sensibilidade.  

 Avaliar o efeito inibitório dos derivados testados, bem como seus efeitos 

sobre a viabilidade celular através da Curva de Crescimento, usando 

espectrofotometria de absorção. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 AMOSTRAS BIOLÓGICAS E CONDIÇÕES DE CRESCIMENTO 

As cepas do gênero Candida da American Type Culture Collection (ATCC) 

utilizadas neste estudo para verificação do efeito antifúngico, seletividade e espectro 

dos novos protótipos sintéticos a antifúngicos foram doadas pelo Dr. Ivano de Filippis, 

curador da Coleção de Microrganismos de Referência em Vigilância Sanitária (CMRVS) 

da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, mantida no Laboratório de Microrganismos de 

Referência do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) da 

Fiocruz.  

Foram utilizadas 06 espécies fúngicas do gênero Candida, conforme descritas 

no Quadro 1. 

Quadro 1: Informações das cepas ATCC do gênero Candida utilizadas no presente estudo 

 

Legenda: YMA – “Yeast Malt Agar” meio de cultura para crescimento de leveduras. Fonte: Instituto 

Nacional de Controle de Qualidade em Saúde – INCQS. Coleção de Microrganismos de Referência em 

Vigilância Sanitária (CMRVS) da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ. 
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As cepas liofilizadas foram reativadas seguindo as recomendações/orientações 

do Instituto ‘Nacional de Controle de Qualidade em Saúde – INCQS, assim como o 

meio indicado para cada microrganismo (Quadro 1). Com o auxílio de uma alça 

bacteriológica o conteúdo foi semeado em placas de Petri contendo meio de cultivo 

apropriado para cada espécie e levado à estufa á 35°C pelo período de 24 h. 

Após a reativação das cepas, uma parte foi mantida em temperatura ambiente e 

outra parte (0,3 mL) foi congelada a - 20°C, conforme orientações do INCQS, em leite 

glicerinado (90% Leite Molico® desnatado e 10 % glicerol). Para a execução de cada 

ensaio microbiológico realizado neste estudo, foi feito um repique fúngico em tubos 

inclinados com meio de cultivo Sabouraud sólido, conforme Figura 18. 

O meio de cultivo para o crescimento microbiano foi produzido a partir de uma 

base desidratada comercial da marca INTERLAB. Para o meio sólido utilizamos o Ágar 

Sabouraud Dextrose 4% – SDA, enquanto para o meio líquido utilizamos 

concentrações proporcionais de peptona e dextrose.  A esterilização dos meios foi 

realizada em autoclave sob a pressão de um (1) atm e temperatura constante de 

120°C, pelo período de 15 minutos. O pH do meio preparado nestas condições ficou 

entre 5.4 e 5.6. Todo o procedimento de condição de crescimento e controle biológico 

seguiu a padronização do Clinical and Laboratory Standards Institute – CLSI (“CLSI-

Metodologia Dos Testes de Sensibilidade microbiana”, 2008; DANIEL J. SHEEHAN, 

PH.D. et al., 2009). 

Figura 18: Tubos de meio Sabouraud com repique das espécies de Candida spp. 
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Fonte: Arquivo pessoal. Tubos contendo meio Sabouraud, com repique de diferentes espécies de 

Candida, mantidas à 35°C, no Labiemol. 

Uma vez realizado o repique, as cepas foram incubadas por 24 horas a 35°C ± 

2. Após esse período, as colônias foram suspensas em 5 mL de solução salina estéril 

(8,5g/L NaCl), conforme ilustrado na Figura 19. Após a suspensão das colônias, a 

solução foi agitada com auxílio do vortex, durante 15 segundos, e a densidade celular 

foi ajustada de acordo com a solução-padrão da escala 0,5 de McFarland. A 

temperatura de incubação foi de 35°C ±2°C, durante 5 a 10 minutos, para os seguintes 

testes: Sensibilidade Antimicrobiana - TSA e Concentraçao Minima Inibitória - CIM.  

Todo esse procedimento fornece uma suspensão-padrão de leveduras contendo 1 x 

106 a 5 x 106 células por mL. 

 

Figura 19: Tubos com inóculo de diferentes espécies de Candida spp. 

.  

Fonte: Arquivo pessoal. Tubos com colônias de diferentes espécies Candida spp. suspensas em 5 mL de 

solução salina estéril (8,5g/L NaCl)  – Labiemol 

3.2 DERIVADOS QUÍMICOS 

Neste estudo, foi testado um total de 111 derivados sintéticos pertencentes a 

sete diferentes classes orgânicas, sintetizados por diferentes Grupos de Pesquisadores 

da Química da UFF e da FIOCRUZ, mencionadas no Quadro 2. 
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Quadro 2: Informações sobre as classes químicas testadas no presente estudo 

Classe Química Número de Moléculas 

Síntetizadas 

Grupo de Pesquisadores 

Responsáveis pela Síntese 

Coordenador / 

Instituto 

Sulfonamidas 15 Laboratório de Síntese de 

Fármacos – FARMANGUINHOS 

Dr. Luiz Pinheiro 

– FIOCRUZ 

Hidrazonas 8 Laboratório de Conversão – 

LABCON/NAB 

Dr. Gilberto A. 

Romeiro – UFF 

Organofosforados 3 Grupo de Pesquisa em 

Organofosforados – GPOP 

Dr. Marcos Costa 

– UFF 

Organometálicos 17 Laboratório de Síntese 

Organometálica – LSOM 

Dra Maria  Vargas 

–UFF 

Pirazóis 47 Laboratório de Síntese de 

Heterociclos – LASINTHET 

Dra Alice Rolim – 

UFF 

Pirazolonas 5 Laboratório de Síntese de 

Heterociclos – LASINTHET 

Dra Alice Rolim – 

UFF 

Naftoquinonas 16 Laboratório de Catálise e 

Síntese – CSI 

Dra Daniela Luna 

- UFF 

 Devido ao ineditismo e a possibilidade de patente, a estrutura dos derivados 

não será divulgada neste estudo, logo iremos ilustrar somente o núcleo base de cada 

série testada. 

3.2.1 Derivados de Sulfonamida 

O Departamento de Síntese de Fármacos coordenado pelo professor Dr. Luiz 

Pinheiro sintetizou quinze derivados inéditos de sulfonamida (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 

08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15), sendo o mestrando Carlos Candido responsável pela 

síntese. A seguir a Figura 20 ilustra o núcleo base da série inédita de sulfonamidas 

testadas. 
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Figura 20: Núcleo base da série inédita das Sulfonamidas onde modificações estruturais possibilitaram a 
formação de quinze moléculas de uma série 

 

Fonte: Produção Própria – Auxílio do Programa de desenho de moléculas – CHEMSKETCH 

 

3.2.2 Derivados de Hidrazona 

O Laboratório de Conversão coordenado pelo professor Dr. Gilberto A. Romeiro 

sintetizou oito derivados inéditos de hidrazonas (MS2, GML 020, GML021, DEC, DOD, 

NON, OCT, UND), sendo o aluno Bruno Salarini responsável pea síntese. A seguir a 

Figura 21 ilustra o núcleo base da série inédita de hidrazonas testadas. 

Figura 21: Núcleo base da série inédita de Hidrazona onde modificações estruturais possibilitaram a 
formação de oito moléculas de diferentes séries (MS, GML) 

 

Fonte: Produção Própria – Auxílio do Programa de desenho de moléculas - CHEMSKETCH 

 

3.2.3 Derivados Organofosforados 

O Grupo de Pesquisa em Organofosforado coordenado pelo professor Dr. 

Marcos Costa sintetizou três derivados inéditos de organofosforados (ABC 11; ABC 

45; ABC 46), sendo a doutoranda Carlene Rodrigues responsável pela síntese. A 

seguir a Figura 22 ilustra o núcleo base da série inédita de derivados organofosforados 

testados. 



57 

 

Figura 22: Núcleo base da série inédita dos Organofosforados onde modificações estruturais 
possibilitaram a formação de três moléculas de uma série (ABC) 

 

Fonte: Produção Própria – Auxílio do Programa de desenho de moléculas – CHEMSKETCH 

 

3.2.4 Derivados Organometálicos 

O Laboratório de Síntese Organometálica coordenado pela professora Dra Maria 

Domingues Vargas sintetizou dezessete derivados inéditos (VS 01, VS 02, VS 03, VS 

04, VS 05, VS 06, VS 07, VS 08, VS 09, VS 10, VS 11, VS 12, VS 13, VS 14, VS 15, 

VS 16, VS 17), sendo a mestranda Vanessa Zannon responsável pela síntese. A seguir 

a Figura 23 ilustra o núcleo base da série inédita de derivados organometálicos 

testados. 

Figura 23: Núcleo base da série inédita dos derivados Organometálicos onde modificações estruturais 
possibilitou a formação de dezessete moléculas de uma série (VS) 

 

Fonte: Produção Própria – Auxílio do Programa de desenho de moléculas – CHEMSKETCH 

 



58 

 

3.2.5 Derivados de Pirazol e Pirazolona 

O Laboratório de Síntese de Heterociclos coordenado pela professora Dra Alice 

Maria Rolim Bernardino sintetizou trinta derivados inéditos da classe dos pirazóis, 

sendo o pós - doc Júlio Borges responsável pela síntese, e os derivados divididos em 

03 séries, são elas: MSJ (MSJ 01, MSJ 02, MSJ 04, MSJ 05, MSJ 07, MSJ 08, MSJ 

11, MSJ 13, MSJ 14, MSJ 20), MSD (MSD 01, MSD 03, MSD 04, MSD 05, MSD 10, 

MSD 11, MSD 12, MSD 14, MSD 20), MPQ (MPQ 01, MPQ 02, MPQ 03, MPQ 04, 

MPQ 05, MPQ 07, MPQ 08, MPQ 12, MPQ 13, MPQ 14, MPQ 20).  

Foram sintetizados mais vinte e dois derivados inéditos, sendo dezessete 

pirazóis (séries PVQD e PFVD) e cinco pirazolonas (série PVY), sendo a doutoranda 

Percilene Fazolin responsável pela síntese, e os derivados divididos em 3 séries, PVY 

(PVY 05, PVY 08, PVY 09, PVY 10, PVY 16), PVQD (PVQD 01, PVQD 10, PVQD 13, 

PVQD 14, PVQD 15), PFVD (PFVD 01, PFVD 03, PFVD 04, PFVD 05, PFVD 07, PFVD 

09, PFVD 10, PFVD 12, PFVD 13, PFVD 14, PFVD 16, PFVD 17). A seguir as Figura 

24 e 25 ilustram o núcleo base da série inédita de derivados de pirazol e pirazolona 

testados, respectivamente. 

Figura 24: Núcleo base da série inédita de Pirazóis onde modificações estruturais possibilitaram a 
formação de quarenta e sete moléculas de diferentes séries (MSJ, MSD, MPQ, PVQD e PFVD) 

 

Fonte: Produção Própria – Auxílio do Programa de desenho de moléculas – CHEMSKETCH 
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Figura 25: Núcleo base da série inédita das Pirazolonas onde modificações estruturais possibilitaram a 
formação de cinco moléculas de uma série (PVY) 

 

Fonte: Produção Própria – Auxílio do Programa de desenho de moléculas – CHEMSKETCH 

 

3.2.6 Derivados de Naftoquinona 

O Laboratório de Catálise e Síntese coordenado pela professora Dra Daniela 

Luna Martins sintetizou dezesseis derivados inéditos de naftoquinona (AN 02, AN 03, 

AN 04, AN 05, AN 06, AN 07, AN 08, AN 10, AN 11, AN 12, AN 13, AN 14, AN 15, AN 

16, NO 01 e NO 03), sendo a mestranda Aline Louvis responsável pela síntese. A 

seguir a Figura 26 ilustra o núcleo base da série inédita de derivados de naftoquinona 

testados. 

Figura 26: Núcleo base da série inédita das Naftoquinonas onde modificações estruturais possibilitaram 
a formação de dezesseis moléculas de diferentes séries (AN, NO) 

 

Fonte: Produção Própria – Auxílio do Programa de desenho de moléculas – CHEMSKETCH 

3.3 TESTE DE SENSIBILIDADE ANTIMICROBIANA 

O Teste de Sensibilidade Antimicrobiana (TSA) por disco difusão teve por 

objetivo determinar a presença da atividade antimicrobiana frente às cepas testadas 

através da presença do halo de inibição microbiano existente ao redor dos discos 

embebidos com os novos derivados e controles experimentais. Todos os ensaios foram 
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realizados em triplicatas independentes (“CLSI-Metodologia Dos Testes de 

Sensibilidade microbiana”, 2008).  

3.3.1  Preparo das Soluções-estoque 

Todos os derivados testados foram pesados em distintos eppendorfs, 

devidamente identificados, sendo a diluição desses realizada com o volume necessário 

do solvente dimetilsulfóxido – DMSO a 99,9% do laboratório Sigma-Aldrich®. A 

Concentração Final foi de 5 mg/mL para cada molécula, incluse os controles 

experimentais. 

3.3.2  Controles experimentais 

Nos ensaios foram utilizados como controles positivos, o Fluconazol (Sigma-

Aldrich®) e o Cetoconazol (Sigma-Aldrich®), e como controle negativo o diluente dos 

derivados, o DMSO a 99,9% (Sigma-Aldrich®). 

3.3.3  Protocolo do Teste de Sensibilidade Antimicrobiana 

O teste de sensibilidade aos antifúngicos foi realizado pela metodologia de Kirby-

Bauer (DANIEL J. SHEEHAN, PH.D. et al., 2009) conforme exemplificado na Figura 27.  



61 

 

Figura 27: Etapas do Teste de Sensibilidade Antimicrobiana 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Etapas do TSA: A: Retirada de 0,3 mL do inóculo; B: Plaqueamento do inóculo, 

C: screening (tapete microbiano); D: Colocação dos discos embebidos com o derivado a ser testado.  – 

Labiemol 

A partir de um repique de 24h, foi feito um inóculo em 5 mL de solução salina a 

0,85% e mantido na estufa durante 10 minutos. Após esse período, ajustou-se o 

inóculo para escala de Mc Farland 0,5 (1,5 x 108 UFC/mL) e o mesmo foi semeado na 

placa de Petri com o auxílio da alça de Drigalski e incubado por 5 minutos para evitar o 

excesso de umidade. A superfície das placas foi dividida em quadrantes para 

identificação dos derivados testados.  Os discos de papel de filtro estéril foram 

impregnados com 5 μL da solução com uma Concentração de 5 mg/mL dos derivados 

testados e controles experimentais, confome orientações do CLSI. 

A sensibilidade da droga foi determinada através da medida do diâmetro, em 

milímetros, do halo de inibição do crescimento microbiano conforme Figura 28 

(MARCONI et al., 2008).  
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Figura 28: Halo de inibição do crescimento fúngico de Candida albicans, frente ao Fluconazol, no Teste 
de Sensibilidade Antimicrobiana 

 

Fonte: Arquivo pessoal. Halo de inibição do Fluconazol em placa de Petri com meio de cultivo Ágar 

Sabouraud, semeada com Candida albicans – Labiemol. 

3.4 TESTE DE TOXICIDADE IN SILICO - OSIRIS® PROPERTY EXPLORER 

O preditivo do programa Osiris® avalia o potencial de risco toxicológico das 

moléculas, além de valores referentes à solubilidade, lipofilicidade, e peso molecular 

das mesmas. Toda a avaliação é feita através de uma análise comparativa com o 

banco de dados do programa. O Osiris® dispõe de uma abordagem baseada em 

fragmentos na estrutura da molécula avaliada que são considerados tóxicos (15.000 

substâncias químicas do catálogo Fluka) ou não tóxicos (3.400 fármacos comerciais). 

Esse programa verifica ainda o índice de semelhança entre as novas moléculas com 

fármacos comerciais (Druglikeness) e calcula o Drugscore, uma pontuação resultante 

da combinação dos valores de Druglikeness, lipofilicidade (cLogP), solubilidade (LogS), 

peso molecular e risco tóxico. O Osiris® é gratuito e disponível na internet através do 

site: http://www.organic-chemistry.org/prog/peo/. O Quadro 3, a seguir, mostra os 

valores ideais de cada parâmetro disponível no programa Osiris® Property Explorer 

para possíveis novos fármacos com biodisponibilidade oral. 
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Quadro 3: Valores ideais para os parâmetros do programa Osiris® Property Explorer para caso de 
biodisponibilidade oral 

 

Legenda: cLogP: lipofilicidade; LogS: solubilidade. Fonte: http://www.organic-chemistry.org/prog/peo/ 

 

Atráves do desenho da molécula, o programa faz uma análise dos possíveis 

riscos toxicológicos através de um quadro com os seguintes padrões: mutagênico, 

tumorigênico, irritante e efeito reprodutivo, cujas cores correspondem às seguintes 

informações: verde – molécula apresenta um baixo risco teórico; amarelo – molécula 

possui médio risco teórico; vermelho – molécula possui alto risco teórico. A Figura 29 

exemplifica o quadro do programa com as ferramentas disponíveis para o desenho da 

molécula e os resultados obtidos na análise toxicológica in silico do Fluconazol.  
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Figura 29: Representação da tela do programa Osiris® Property Explorer utilizando como exemplo o 
controle positivo Fluconazol 

 

Fonte: http://www.organic-chemistry.org/prog/peo/. À direita, a cor verde observada em todos os alertas 

de risco tóxicos indica baixo risco, enquanto os parâmetros de lipofilicidade, solubilidade, peso 

molecular, druklikeness e drug-score estão de acordo com os valores ideais previsto pelo programa 

OSIRIS. À esquerda observamos os campos com a utilização de “ferramentas” para modelar a molécula 

no centro da tela. 

3.5 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA 

 Os derivados ativos (apresentaram halo de inibição microbiana) no TSA foram 

submetidos a determinação da concentração inibitória mínima – CIM, definida como a 

menor concentração capaz de inibir o crescimento visível da cultura submetida a 

diferentes concentrações da molécula testada (MULU et al., 2013; PFALLER, M. A.; 

DIEKEMA, 2012). Os ensaios foram realizados através da técnica da microdiluição em 

placas de 96 poços (TPP-Europe, Switzerland).  

3.5.1 Preparo das Soluções-estoque 

Todos os derivados ativos ao TSA foram pesados em distintos eppendorfs e 

devidamente identificados, sendo a diluição desses realizada com o volume necessário 



65 

 

do solvente dimetilsulfóxido – DMSO a 99,9% do laboratório Sigma-Aldrich® e a 

Concentração Final foi de 512μg/mL para cada molécula.  

3.5.2  Controles experimentais 

Nos ensaios foram utilizados cinco controles experimentais: a) controle positivo 

do fármaco, o Cetoconazol (Sigma-Aldrich®) - 200μL em cada poço; b) controle 

positivo de crescimento, 200μL do inóculo; c) controle negativo, o diluente dos 

derivados, o DMSO a 99,9% (Sigma-Aldrich®) - 200μL; d) o controle experimental, 

poços com 200μL com meio de cultivo; e) controle experimental do teste, os poços de 

número 11 da placa contendo 200μL de meio de cultivo e derivado diluído. Todo o 

procedimento de controle experimental foi realizado em triplicata. 

3.5.3 Protocolo da Concentração Inibitória Mínima 

A partir de um repique de 24h, foi feito um inóculo em 5mL de solução salina a 

0,85%, e mantido na estufa durante 10 minutos. Após esse período, alíquotas foram 

transferidas para um tubo de ensaio devidamente identificado contendo 9mL de meio 

de cultivo Sabouraud, até ajustar o inóculo para escala de Mc Farland 0,5 (1,5 x 108 

UFC/mL) (DANIEL J. SHEEHAN, PH.D. et al., 2009). 

Os poços de número um (1) da placa de microtitulação de 96 poços receberam 

180μL de meio de cultivo Sabouraud, e os demais receberam 100μL. Em seguida, 

retirou-se uma alíquota de 20μL da solução estoque do derivado a ser testado e 

pipetou no poço de número um (1) de cada série, e iniciou-se a diluição seriada pelos 

próximos 10 poços. Em seguida, adicionou-se aos poços uma alíquota de 100μL do 

inóculo fúngico na escala de Mc Farland 0,5 (1,5 x 108 UFC/mL). Podemos observar na 

Figura 30 a placa de microtitulação preparada com o derivado diluído em diferentes 

concentrações e o inóculo já acrescido. Após 24 horas de incubação a 35°C ± 2, o CIM 

foi definido como a menor concentração da molécula capaz de inibir o crescimento 

fúngico visível (DANIEL J. SHEEHAN, PH.D. et al., 2009). As seguintes faixas de 

concentração foram adotadas para cada molécula testada:  

 Derivados de origem sintética: de 512μg/mL a 0,5μg/mL. 



66 

 

Figura 30: Derivado diluído em poços de microplaca de poliestireno - CIM 

 

. Fonte: Arquivo pessoal. Microplaca de poliestireno com diferentes concentrações do derivado a ser 

testado para determinar a CIM, mantidos em incubação a 35°C – Labiemol. 

 

Os pontos de corte descritos no documento CLSI, M27-A2 (Figura 31) para as 

cepas ATCC frente aos controles positivos utilizados, Fluconazol e o Cetoconazol, 

estão de acordo com os valores encontrados após reprodução do teste de 

concentração inibitória mínima no laboratório. Os valores encontrados estão descritos 

na Tabela 1, e a classificação do perfil de sensibilidade se dá de acordo com 

documento CLSI, M27-A2. 

 

Figura 31: Pontos de cortes dos agentes antifúngicos previsto pelo CLSI, M27-A2 

 

Fonte: CLSI, M27-A2, parágrafo 2.4. 
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Tabela 1: Valores de CIM encontrados para o Fluconazol e Cetoconazol frente às cepas ATCC do 
gênero Candida no LABiEMol com o perfil de Sensibilidade encontrado para cepas ATCC, de acordo 

com M27-A2 

Cepa Fúngica 
Faixa de CIM (µg/mL) 

Fluconazol 

Faixa de CIM (µg/mL) 

Cetoconazol 

Candida parapsilosis 

ATCC 90028 
1 1 

Candida albicans 

ATCC 24433 
32 16 

Candida tropicalis 

ATCC 750 
3 8 

Candida krusei 

ATCC 34135 
64 1 

Candida glabrata 

ATCC 90030 
64 2 

Candida dubliniensis 

ATCC MYA 646 
1 1 

3.6 DETERMINAÇÃO DA CURVA DE CRESCIMENTO FÚNGICO E VIABILIDADE 

CELULAR 

Esta metodologia tem por objetivo analisar a cinética da interação de diferentes 

concentrações das moléculas frente à cepa microbiana em um determinado intervalo 

de tempo, e a viabilidade celular através do método indireto, por densidade óptica, com 

auxílio do espectrofotômetro de absorção a 570ƞm (CAMARGO et al., 2009; GIL-

ALONSO et al., 2015). Nesse estudo, a determinação da curva de crescimento foi 

realizada para os derivados ativos ao TSA, e que apresentaram CIM menor ou igual a 

64µg/mL. 

3.6.1 Preparo das Soluções-estoque 

Os derivados ativos ao TSA, e que apresentaram faixa de CIM menor ou igual 

64µg/mL, foram pesados em distintos eppendorfs e devidamente identificados, e a 

concentração final foi correspondente ao valor do CIM da molécula para a cepa 
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testada. Diluições da solução estoque foram feitas para alcançar a concentração de ½x 

CIM e 2x CIM da molécula, sendo a diluição desses realizada com o volume necessário 

do solvente dimetilsulfóxido – DMSO a 99,9%. Logo, as concentrações testadas nessa 

metodologia foram: ½x CIM, 1x CIM e 2x CIM. 

3.6.2 Controles experimentais 

Nos ensaios foram utilizados quatro controles experimentais: a) controle positivo 

do fármaco, o Cetoconazol (Sigma-Aldrich®) - 200μL em cada poço; b) controle 

positivo de crescimento, 200μL do inóculo; c) controle negativo, o diluente dos 

derivados, o DMSO a 99,9% (Sigma-Aldrich®) - 200μL; d) o branco, poços com 200μL 

com meio de cultivo. Todo o procedimento de controle experimental foi realizado em 

triplicata. 

3.6.3 Protocolo da Curva de Crescimento Fúngico 

No dia anterior ao teste, um inóculo microbiano foi preparado a partir de duas a 

três colônias em (cinco) 5 mL de caldo Sabouraud, e incubados pelo período de 18 h, à 

35°C ± 2. No dia do ensaio, uma diluição na proporção de 1:100 foi feita com o inóculo, 

onde 500 µL foram transferidos para um tubo contendo (cinco) 5mL solução salina a 

0,85%. Quatro tubos devidamente identificados com as diferentes concentrações 

testadas, e o tubo branco (controle experimental) contendo 3,9 mL de meio de cultivo 

caldo Sabouraud, foram acrescidos de (um) 1mL da suspensão de inóculo, e uma 

alíquota de 200µL foi transferida para poços de placa de microtitulação. Ao atingir 

absorbância igual ou superior 0,1, adicionou-se 100µL dos derivados testados nos 

respectivos tubos (concentração de ½ x CIM, 1x CIM e 2x CIM), homogeinizados por 

agitação, e uma alíquota de 200µL contendo caldo + inóculo + derivado, foi transferido 

para os poços de uma placa de microtitulação (GIL-ALONSO et al., 2015). 

Uma leitura inicial (tempo 1) foi realizada com auxílio de um espectrofotômetro a 

570ƞm. A placa de microtitulação foi incubada a 35°± 2, sendo homogeinizados por 

agitação a cada hora antes da realização das leituras. Essas foram realizadas nos 

tempos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 30, e 48hrs. Vale ressaltar que este 

método foi realizado em duas réplicas de triplicatas independentes, para confirmação 

dos resultados. 
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4 RESULTADOS 

4.1 DERIVADOS SINTETIZADOS POR GRUPO DE PESQUISADORES DA 

FIOCRUZ 

4.1.1 Derivados de Sulfonamida  

4.1.1.1  Teste de Sensibilidade Antimicrobiana 

Os experimentos mostraram que nenhum dos quinze derivados inéditos de 

sulfonamida (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15) apresentou 

inibição do crescimento microbiano frente às espécies fúngicas testadas. 

 

4.2 DERIVADOS SINTETIZADOS POR GRUPO DE PESQUISADORES DO 

INSTITUTO DE QUÍMICA DA UFF 

4.2.1  Derivados de Hidrazonas  

4.2.1.1  Teste de Sensibilidade Antimicrobiana 

Os experimentos mostraram que nenhum dos oito derivados inéditos de 

hidrazonas (MS2, GML 020, GML 021, DEC, DOD, NON, OCT, UND) testados 

apresentou inibição do crescimento microbiano frente às espécies fúngicas testadas.  

 

4.2.2  Derivados de Organofosforados 

4.2.2.1  Teste de Sensibilidade Antimicrobiana 

Os experimentos mostraram que nenhum dos três derivados inéditos 

organofosforados (ABC 11; ABC 45; ABC 46) apresentou inibição do crescimento 

microbiano frente às espécies fúngicas testadas. 
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4.2.3 Derivados Organometálicos  

4.2.3.1 Teste de Sensibilidade Antimicrobiana 

Dentre os dezessete derivados organometálicos testados (VS 01, VS 02, VS 03, 

VS 04, VS 05, VS 06, VS 07, VS 08, VS 09, VS 10, VS 11, VS 12, VS 13, VS 14, VS 

15, VS 16, VS 17), seis apresentaram atividade de inibição do crescimento microbiano 

para diferentes espécies de Candida. Foram eles: VS 01, VS 02, VS 05, VS 07, VS 12, 

VS 17.  

O derivado VS 01 apresentou atividade antimicrobiana frente às espécies C. 

tropicalis ATCC 750, C. krusei ATCC 34135, C. albicans ATCC 24433 e C. dubliniensis 

ATCC MYA 646; enquanto o derivado VS 02 apresentou atividade antimicrobiana para 

as espécies C. tropicalis ATCC 750, C. glabrata ATCC 90030, C. krusei ATCC 34135, 

C. albicans ATCC 24433 e C. dubliniensis ATCC MYA 646; e o derivado VS 05 

apresentou atividade antimicrobiana somente para as espécies C. tropicalis ATCC 750 

e C. albicans ATCC 24433. O derivado VS 07 apresentou atividade antimicrobiana 

somente para C. albicans ATCC 24433;  enquanto o derivado VS 12 apresentou 

atividade antimicrobiana frente às espécies C. tropicalis ATCC 750 e C. albicans ATCC 

24433; e o derivado VS 17 apresentou atividade antimicrobiana para as espécies C. 

tropicalis ATCC 750, C. krusei ATCC 34135 e C. albicans ATCC 24433. 

Gráfico 1: Perfil antimicrobiano dos derivados Organometálicos frente às espécies do gênero Candida  
no TSA  
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Os valores de halo de inibição de crescimento descritos no Gráficos 1 variaram 

entre 5 e 14mm em relação às novas moléculas testadas, onde o 0 (zero) significa que 

o derivado não apresentou atividade antimicrobiana frente à cepa testada. Observamos 

que o derivado VS 02 apresentou maior espectro de ação com atividade antimicrobiana 

frente a diversas espécies de Candida. 

 

4.2.3.2  Toxicidade in silico - Osiris® Property Explorer 

A avaliação de toxicidade teórica utilizando o programa Osiris® mostrou que 

dentre os derivados ativos da família dos organometálicos, todos exibiram alertas de 

toxicidade relacionadas a possíveis efeitos mutagênicos, apresentando um alto risco. 

Além disso, o derivado VS 02 exibiu alerta de alto risco para o efeito reprodutivo 

enquanto as demais moléculas organometálicas apresentaram um baixo risco para 

esse aspecto. Os três derivados VS 01, VS 02 e VS 05 apresentaram alerta de alto 

risco para o efeito mutagênico. Os pesos moleculares ficaram compreendidos entre 

355 a 403 Da, abaixo do valor máximo indicado pelo programa (450 Da). Os valores 

farmacocinéticos observados indicam a probabilidade da substância ser bem 

absorvida, pois as mesmas apresentaram cLogP (lipofilicidade) variando entre 2,84 e 

4,16 enquanto a previsão da medida de solubilidade ficou entre -4,45 e -5,27, acima do 

valor indicado pelo programa (-4), sendo considerados bons candidatos para aspectos 

envolvendo lipofilicidade e peso molecular. O parâmetro Druglikeness mostrou que 

todos os derivados apresentaram similaridade com os fármacos comercializados, pois 

não foram observados valores negativos. Para o parâmetro Drugscore, que representa 

o potencial da molécula tornar-se um fármaco, os derivados testados variaram entre 

0,22 e 0,41, valores menores em relação ao controle, o Fluconazol (Quadro 4). Não foi 

possível realizar o ensaio de toxicidade in silico dos derivados VS 07, VS 12 e VS 17 

pois a estrutura química não foi disponibilizada. 
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Quadro 4: Parâmetros toxicolológicos obtidos no programa Osiris® após desenho estrutural dos 
derivados organometálicos e do antifúngico utilizado como controle 

 

Legenda:       baixo risco;       alto risco; (MUT) Mutagênico; (TUM) Tumorigênico; (IRRI) Irritante; (REP) 

Reprodutivo; (P.M.) Peso Molecular; (cLogP) Lipofilicidade; (SOL) Solubilidade; (DL) Druglikeness; (DS) 

Drug-Score. 

4.2.3.3 Concentração Inibitória Mínima 

Os derivados organometálicos ativos ao TSA, VS 01, VS 02, VS 05, VS 07, VS 

12, VS 17, que mostraram atividade antifúngica frente a diferentes espécies de 

Candida foram submetidos ao teste de concentração inibitória mínima. Os valores 

encontrados variaram entre 64µg/mL e > 512µg/mL como está descrito na Quadro 5. 

O derivado VS 01 apresentou os seguintes CIM frente às diferentes espécies de 

Candida: C. albicans ATCC 24433 - CIM > 256µg/mL; C. krusei ATCC 34135 – CIM 

64µg/mL; C. tropicalis – CIM > 512µg/mL; e C. dubliniensis ATCC MYA 646 – CIM  

512µg/mL. onde o menor CIM observado para essa família foi desse derivado frente à 

C. krusei ATCC 34135. O derivado VS 02 apresentou maior espectro de ação com 

atividade antimicrobiana frente a diversas Candida spp., com os seguintes CIM: C. 

albicans ATCC 24433 - CIM > 512µg/mL; C. krusei ATCC 34135 – CIM 128µg/mL; C. 

tropicalis ATCC 750 – CIM 512µg/mL, C. glabrata ATCC 90030 – CIM 128µg/mL e C. 

dubliniensis ATCC MYA 646 – CIM > 512µg/mL. O derivado VS 05 apresentou 

atividade antimicrobiana para as espécies C. albicans ATCC 24433 e C. tropicalis 

ATCC 750, com CIM > 512µg/mL e CIM > 256µg/mL respectivamente. O derivado VS 

07 foi ativo somente para C. albicans ATCC 24433 com CIM > 256µg/mL. O derivado 

VS 12 foi ativo para as espécies C. tropicalis ATCC 750 e C. albicans ATCC 24433, 
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com CIM > 256µg/mL para ambas, enquanto o derivado VS 17 foi ativo para as 

espécies C. krusei ATCC 34135 e C. albicans ATCC 24433, com CIM > 256µg/mL para 

ambas. 

Quadro 5: Valores da Concentração Inibitória Mínima (CIM) dos Organometálicos ativos no TSA, frente 
a diferentes espécies de Candida 

 

Legenda: (----) Não apresentou atividade para esta cepa; (FLUCO) Fluconazol - Controle positivo; 

(CETO) - Controle positivo; (DMSO) Dimetilsulfóxido - Controle negativo. 

4.2.4  Derivados Pirazóis e Pirazolonas  

4.2.4.1 Teste de Sensibilidade Antimicrobiana 

Foram testados quarenta e sete derivados de pirazol (MSJ 01, MSJ 02, MSJ 04, 

MSJ 05, MSJ 07, MSJ 08, MSJ 11, MSJ 13, MSJ 14, MSJ 20, MSD 01, MSD 03, MSD 

04, MSD 05, MSD 10, MSD 11, MSD 12, MSD 14, MSD 20, MPQ 01, MPQ 02, MPQ 

03, MPQ 04, MPQ 05, MPQ 07, MPQ 08, MPQ 12, MPQ 13, MPQ 14, MPQ 20, PVQD 

01, PVQD 10, PVQD 13, PVQD 14, PVQD 15, PFVD 01, PFVD 03, PFVD 04, PFVD 05, 

PFVD 07, PFVD 09, PFVD 10, PFVD 12, PFVD 13, PFVD 14, PFVD 16, PFVD 17) e 

somente um, o PVQD 01, apresentou atividade de inibição do crescimento microbiano 

para Candida parapsilosis – ATCC 90018 (halo de inibição do crescimento fúngico 

12mm); C. albicans ATCC 24433 (halo de inibição do crescimento fúngico 11mm) e C. 

dubliniensis ATCC MYA 646 (halo de inibição do crescimento fúngico 12mm).  

Dentre os cinco derivados de pirazolona testados (PVY 05, PVY 08, PVY 09, 

PVY 10, PVY 16), somente um, o PVY 08, apresentou atividade de inibição do 

crescimento microbiano para Candida parapsilosis – ATCC 90018, com halo de inibição 
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do crescimento fúngico 18mm, melhor em comparação com o controle experimental 

(17mm). Os valores de halo de inibição de crescimento mostrados no Gráfico 2 

variaram entre 11 a 18mm, onde o 0 (zero) significa que o derivado não apresentou 

atividade antimicrobiana frente à cepa testada. 

Gráfico 2: Desempenho dos derivados pirazólicos e pirazolônicos frente às cepas do gênero Candida  
no TSA 

 

4.2.4.2  Toxicidade in silico - Osiris® Property Explorer 

A avaliação de toxicidade teórica utilizando o programa Osiris® mostrou que o 

derivado ativo da família dos pirazóis, PVQD 01 exibiu baixo risco para todos os 

alertas, são eles: mutagênico, tumorigênico, efeito irritante e reprodutivo. O peso 

molecular observado foi 216 Da, o cLogP (lipofilicidade) foi 1,15, a previsão da medida 

de solubilidade foi – 1,79. Observamos que o derivado apresentou valores abaixo da 

média do programa para todos os parâmetros analisados, sendo um bom candidato em 

relação aos aspectos envolvendo absorção e biodisponibilidade e toxicidade. Para os 

parâmetros Druglikeness, o derivado mostrou similaridade com os fármacos 

comercializados e para o parâmetro o Drugscore, a molécula apresentou valor similar 

ao controle, o Fluconazol, e próximo a 1 (um) (Quadro 6). 

O derivado pirazolona, PVY 08, exibiu um médio risco para o efeito irritante e 

baixo risco para os demais alertas. O peso molecular foi 194 Da, o cLogP 

(lipofilicidade) foi 2,16, a previsão da medida de solubilidade foi – 2,56. O derivado 
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apresentou valores abaixo da média prevista pelo programa para todos os parâmetros 

analisados, sendo um bom candidato em relação aos aspectos envolvendo absorção e 

biodisponibilidade O parâmetro Druglikeness mostrou que o derivado apresentou 

similaridade com os fármacos comercializados e para o parâmetro Drugscore, a 

molécula apresentou valor similar ao controle, o Fluconazol, e próximo a 1 (um) 

conforme a Tabela 4, a seguir. 

Quadro 6: Parâmetros toxicolológicos obtidos no programa Osiris® após desenho estrutural do derivado 
de pirazol, pirazolona e do antifúngico utilizado como controle 

 

Legenda:       baixo risco;       médio risco; (MUT) Mutagênico; (TUM) Tumorogênico; (IRRI) Irritante; 

(REP) Reprodutivo; (P.M.) Peso Molecular; (cLogP) Lipofilicidade; (SOL) Solubilidade; (DL) Druglikeness; 

(DS) Drug-Score. 

4.2.4.3 Concentração Inibitória Mínima 

O derivado de pirazol, PVQD 01 foi ativo frente às espécies Candida albicans, 

Candida parapsilosis e Candida dubliniensis exibindo valores de 64µg/mL; >256µg/mL 

e 128µg/mL respectivamente, enquanto o derivado de pirazolona PVY 08 foi ativo 

somente frente à espécie Candida parapsilosis exibindo valor de 128µg/mL na CIM 

(Quadro 7). 
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Quadro 7: Valores da Concentração Inibitória Mínima (CIM) dos derivados de Pirazol e Pirazolona ativos 
no TSA, frente a diferentes espécies de Candida 

 

Legenda: (----) Não apresentou atividade para esta cepa; (FLUCO) Fluconazol - Controle positivo; 
(CETO) - Controle positivo; (DMSO) Dimetilsulfóxido - Controle negativo. 

4.2.4.4  Curva de Crescimento Fúngico 

O ensaio da curva de crescimento fúngico permite a análise da interação durante 

um determinado tempo, da nova molécula, em diferentes concentrações, com o 

crescimento microbiano. Nesse experimento, realizamos leituras da densidade óptica 

durante 12 horas, uma leitura em 24h, 30h e a última leitura em 48h. Para a realização 

desse experimento elegemos os derivados que apresentaram CIM menor ou igual a 

64µg/mL, logo, o derivado PVQD 01 para cepa C. albicans ATCC 24433. Preferimos 

mostrar o valor de 1CIM no gráfico e descrever os demais resultados para facilitar a 

compreensão e comparação com os controles experimentais. 

O derivado PVQD 01 apresentou CIM de 64µg/mL frente a C. albicans, e a 

concentração do controle para esse experimento, o cetoconazol, foi 16µg/mL. Ao 

analisar o Gráfico 4, observamos que o novo derivado mostrou uma inibição microbiana 

similar ao controle entre o T5 e o T6, com melhor ação no T7, inibindo 54,2% do 

crescimento microbiano contra 50,3% do controle experimental, conforme Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Curva de Crescimento da C. albicans ATCC 24433 sob a ação do derivado PVQD 01 e do 
cetoconazol na concentração de 1 CIM 

 

Legenda: 1CIM= Concentração Inibitória Mínima (cor azul); C+= Controle positivo (vermelho); CETO= 

Cetoconazol (verde). 

 

A molécula PVQD 01 mostrou melhor atividade nos primeiros períodos, ativa até 

o T12, com inibição de crescimento de fúngico de 32,2% na concentração de 1 CIM e 

59,2% na concentração de 2x CIM, conforme Tabela 2. 
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Tabela 2: Percentual de Inibição do Crescimento Fúngico em diferentes pontos de cortes e 
concentrações do derivado PVQD 01 frente à C. albicans ATCC 24433 

Leituras 

Percentual de Inibição 

PVQD 01 C. albicans – ATCC 24433 

Controle 
Experimental 

½ CIM 1 CIM 2 CIM Cetoconazol 

12 horas 23,1% 32,2% 59,2% 84,3% 

24 horas 1% 2% 1,5% 80,1% 

30 horas > 100% 2% 2% 75,5% 

48 horas > 100% > 100% 3,4% 64,4% 

4.2.5 Derivados de Naftoquinona  

4.2.5.1 Teste de Sensibilidade Antimicrobiana 

Dentre os 16 derivados inéditos de naftoquinona testados (AN 02, AN 03, AN 04, 

AN 05, AN 06, AN 07, AN 08, AN 10, AN 11, AN 12, AN 13, AN 14, AN 15, AN 16, NO 

01 e NO 03), quatro apresentaram atividade de inibição do crescimento microbiano 

frente à diferentes espécies de Candida, são eles: AN 04, AN 05, AN 06, AN 07 (Figura 

32).  

O derivado AN 04 foi ativo frente às seguintes espécies: C. glabrata ATCC 

90030, com halo de inibição de crescimento 9mm; C. krusei ATCC 34135, com halo de 

inibição de crescimento 13mm, C. albicans ATCC 24433, com halo de inibição de 

crescimento 13mm e C. dubliniensis ATCC MYA 646, com halo de inibição de 

crescimento 7mm. O derivado AN 05 foi ativo frente às seguintes espécies: C. tropicalis 

ATCC 750, com halo de inibição 11mm; C. glabrata ATCC 90030, com halo de inibição 

de crescimento 15mm; C. krusei ATCC 34135, com halo de inibição de crescimento 

11mm e C. albicans ATCC 24433, com halo de inibição de crescimento 18mm, próximo 

ao controle experimental, fluconazol (22mm). O derivado AN 06 foi ativo para três 

diferentes Candida spp., são elas: C. tropicalis ATCC 750, com halo de inibição 11mm; 

C. krusei ATCC 34135, com halo de inibição de crescimento 11mm e C. albicans ATCC 

24433, com halo de inibição de crescimento 11mm. O derivado AN 07 foi ativo somente 

frente à espécie C. tropicalis ATCC 750, com halo de inibição do crescimento 

microbiano de 15mm. 
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Os valores do halo de inibição de crescimento mostrados no Gráfico 4 variaram 

7 a 18mm.  

Figura 32: Estrutura química dos derivados inéditos de Naftoquinona ativos a diferentes espécies de 
Candida 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Gráfico 4: Perfil antimicrobiano dos derivados naftoquinônicos frente às espécies do gênero Candida no 
TSA 

 



80 

 

4.2.5.2  Toxicidade in silico - Osiris® Property Explorer 

A avaliação de toxicidade teórica utilizando o programa Osiris® mostrou que 

dentre os derivados ativos da família das naftoquinonas, todos exibiram baixo risco 

toxicológico para todos os aspectos, resultado igualmente encontrado para o controle 

positivo, o Fluconazol. Os pesos moleculares ficaram compreendidos entre 208 e 256 

Da, abaixo do valor máximo indicado pelo programa (450 Da). Os valores de cLogP 

(lipofilicidade) ficaram compreendidos entre 1,98 e 2,19, abaixo de 5,0, a medida de 

solubilidade ficou entre -3,73 e -4,04, um pouco acima do valor indicado como ideal 

pelo programa (-4). O parâmetro Druglikeness mostrou que todos os derivados não 

apresentaram similaridade com os fármacos comercializados, pois foram observados 

valores negativos. Para o parâmetro Drugscore, os valores variaram de 0,46 a 0,66 

menores em relação ao controle (Quadro 8). Os resultados mostram que as novas 

moléculas são promissoras em relação aos aspectos envolvendo toxicidade e 

absorção. 

Quadro 8: Parâmetros toxicolológicos obtidos no programa Osiris após desenho estrutural dos derivados 
de naftoquinona e do antifúngico utilizado como controle 

 

Legenda:       baixo risco; (MUT) Mutagênico; (TUM) Tumorogênico; (IRRI) Irritante; (REP) Reprodutivo; 

(P.M.) Peso Molecular; (cLogP) Lipofilicidade; (SOL) Solubilidade; (DL) Druglikeness; (DS) Drug-Score. 

4.2.5.3 Concentração Inibitória Mínima 

Os derivados do sistema de naftoquinonas que apresentaram atividade frente a 

diferentes Candida spp. no TSA, AN 04, AN 05, AN 06, AN 07, foram submetidos ao 
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teste de concentração inibitória mínima. Os valores encontrados variaram entre 

08µg/mL e 512µg/mL conforme descrito na Quadro 9. 

O derivado AN 04 apresentou CIM de 16µg/mL frente às espécies C. albicans 

ATCC 24433 e C. glabrata ATCC 90030. Para a C. krusei ATCC 34135 e C. 

dubliniensis ATCC MYA 646 a CIM foi > 512µg/mL e 128µg/mL respectivamente. A 

molécula AN 05 foi ativa a quatro diferentes espécies de Candida, sendo elas: C. 

albicans ATCC 24433, CIM 16µg/mL; C. krusei ATCC 34135, CIM 128µg/mL; C. 

tropicalis ATCC 750, CIM > 256µg/mL e C. glabrata ATCC 90030, CIM 32µg/mL. A 

molécula AN 06 apresentou menor CIM frente à espécie mais isolada em infecções 

nosocomiais, C. albicans ATCC 24433, 8µg/mL. Ela também foi ativa frente à C. krusei 

ATCC 34135, CIM 256µg/mL e C. tropicalis ATCC 750, CIM 32µg/mL. O derivado AN 

07 foi ativo somente para espécie C. tropicalis ATCC 750, com CIM 32µg/mL. 

Quadro 9: Valores da Concentração Inibitória Mínima (CIM) dos derivados de Naftoquinona ativos no 
TSA, frente à diferentes espécies de Candida 

 

Legenda: (----) Não apresentou atividade para esta cepa; (FLUCO) Fluconazol - Controle positivo; 
(CETO) - Controle positivo (DMSO) Dimetilsulfóxido - Controle negativo. 

 

4.2.5.4  Curva de Crescimento Fúngico 

Para esse experimento selecionamos as moléculas ativas que apresentaram 

CIM inferior a 100 µg/mL. Na família das naftoquinonas, os derivados que 

apresentaram esse perfil foram: AN 04, AN 05, AN 06 e AN 07 frente a diferentes 
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espécies de Candida. Preferimos mostrar o valor de 1CIM no gráfico e descrever os 

demais resultados para facilitar a compreensão e comparação com os controles 

experimentais. 

Para C. albicans, o derivado AN 04 apresentou CIM de 16µg/mL, igual à 

concentração do controle, o cetoconazol - 16µg/mL. O novo derivado mostrou uma 

inibição microbiana melhor em relação ao controle até o T7 e similar ao controle 

experimental a partir do T8, atingindo um percentual médio de inibição de 

aproximadamente 72% nos T12, T24, T30 e T48, enquanto o controle apresentou uma 

média de inibição microbiana de aproximadamente 75,7% nos tempos acima citados, 

conforme Gráfico 5. 

Gráfico 5: Curva de Crescimento da C. albicans ATCC 24433 sob a ação do derivado AN 04 e do 
cetoconazol na concentração de 1 CIM 

 

Legenda: 1CIM= Concentração Inibitória Mínima (cor azul); C+= Controle positivo (vermelho); CETO= 

Cetoconazol (verde). 

A molécula AN O4 no tempo 48h, na concentração de 2x CIM, apresentou uma 

estabilidade melhor do que observado no controle e maior ação antifúngica, 

apresentando inibição de aproximadamente 75,2% de inibição do crescimento contra 

63,4% de inibição do crescimento apresentado pelo cetoconazol, conforme Tabela 3.  
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Tabela 3: Percentual de Inibição do Crescimento Fúngico em diferentes pontos de cortes e 
concentrações do derivado AN 04 frente à C. albicans ATCC 24433 

Leituras 

Percentual de Inibição 

AN 04 C. albicans – ATCC 24433 

Controle 
Experimental 

½ CIM 1 CIM 2 CIM Cetoconazol 

12 horas 47,6% 74% 76,8% 84% 

24 horas 45% 72,4% 76% 80,6% 

30 horas 44% 70,5% 74,2% 75% 

48 horas 47,8% 71% 75,2% 63,4% 

 

O mesmo derivado frente à espécie C. glabrata, apresentou CIM 16µg/mL 

mostrando uma inibição similar em relação ao cetoconazol apenas nos primeiros 

tempos (T1 ao T3), conforme Gráfico 6. 

Gráfico 6: Curva de Crescimento da C. glabrata ATCC 90030 sob a ação do derivado AN 04 e do 
cetoconazol na concentração de 1 CIM 

 

Legenda: 1CIM= Concentração Inibitória Mínima (cor azul); C+= Controle positivo (vermelho); CETO= 

Cetoconazol (verde). 

No T12 observamos uma inibição do crescimento microbiano de 16% na 

concentração de 1x CIM (16µg/mL) e 20,4% na concentração de 2x CIM (32µg/mL) 
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contra 59,8% de inibição do crescimento microbiano observado pelo controle 

experimental, conforme a Tabela 4. 

Tabela 4: Percentual de Inibição do Crescimento Fúngico em diferentes pontos de cortes e 
concentrações do derivado AN 04 frente à C. glabrata ATCC 90030 

Leituras 

Percentual de Inibição 

AN 04 C. glabrata – ATCC 90030 

Controle 
Experimental 

½ CIM 1 CIM 2 CIM Cetoconazol 

12 horas > 100% 16% 20,4% 59,8% 

24 horas 5% 13% 3,5% 57% 

30 horas 7,2% 12,5% 2% 49,5% 

48 horas 1,5% 12% > 100% 47,2% 

 

O derivado AN 05 apresentou CIM 16µg/mL frente à cepa C. albicans, 

mostrando uma melhor eficácia em relação ao controle experimental nas 06 primeiras 

horas e valores de inibição microbiana similar ao cetoconazol nos demais tempos. Esse 

derivado atingiu um percentual médio de inibição de aproximadamente 64,4% nos T12, 

T24, T30 e T48, enquanto o controle apresentou uma média de inibição microbiana de 

aproximadamente 77% nos tempos acima citados, conforme Gráfico 7. 
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Gráfico 7: Curva de Crescimento da C. albicans ATCC 24433 sob a ação do derivado AN 05 e do 
cetoconazol na concentração de 1 CIM 

 

Legenda: 1CIM= Concentração Inibitória Mínima (cor azul); C+= Controle positivo (vermelho); CETO= 

Cetoconazol (verde). 

A molécula AN O5 nos tempos de 30h e 48h, na concentração de 2x CIM, 

apresentou uma estabilidade melhor do que observado no controle e maior ação 

antifúngica, apresentando inibição de aproximadamente 77,5% e 72,3 de inibição do 

crescimento contra 76,6% e 65,8% de inibição do crescimento apresentado pelo 

cetoconazol, conforme Tabela 5.  

Tabela 5: Percentual de Inibição do Crescimento Fúngico em diferentes pontos de cortes e 
concentrações do derivado AN 05 frente à C. albicans ATCC 24433 

Leituras 

Percentual de Inibição 

AN 05 C. albicans – ATCC 24433 

Controle 
Experimental 

½ CIM 1 CIM 2 CIM Cetoconazol 

12 horas 55,8% 68,6% 80% 84,7% 

24 horas 64% 67,2% 81,2% 81,4% 

30 horas 47,7% 63,3% 77,5% 76,6% 

48 horas 13,8% 58,7% 72,3% 65,8% 
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A molécula AN O5 apresentou atividade frente à espécie C. glabrata, CIM 

32µg/mL, com perfil de inibição microbiano similar ao cetoconazol (CIM 2µg/mL) até o 

T7 e melhor atividade nos tempos 12h, 24h, 30h e 48h em comparação ao cetoconazol, 

conforme Gráfico 8.  

Gráfico 8: Curva de Crescimento da C. glabrata ATCC 90030 sob a ação do derivado AN 05 e do 
cetoconazol na concentração de 1 CIM 

 

Legenda: 1CIM= Concentração Inibitória Mínima (cor azul); C+= Controle positivo (vermelho); CETO= 

Cetoconazol (verde). 

 

Não foi possível realizar o experimento na concentração de 2x CIM devido à 

quantidade disponível de derivado. A atividade dessa molécula foi melhor em relação 

ao controle experimental entre os T12 – T48 com inibição do crescimento microbiano 

no tempo 12h de 77% contra 60,2% do cetoconazol e em 48h com inibição de 48,6% 

contra 45,3% do cetoconazol (Tabela 6) frente à C. glabrata ATCC 90030. 
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Tabela 6: Percentual de Inibição do Crescimento Fúngico em diferentes pontos de cortes e 
concentrações do derivado AN 05 frente à C. glabrata ATCC 90030 

Leituras 

Percentual de Inibição 

AN 05 C. glabrata – ATCC 90030 

Controle 
Experimental 

½ CIM 1 CIM Cetoconazol 

12 horas 3,3% 77% 60,2% 

24 horas 0,3% 61,3% 56,8% 

30 horas 2% 58% 48,6% 

48 horas 2,6% 48,6% 45,3% 

 

A molécula AN 06 frente à espécie C. albicans apresentou CIM igual a 08µg/mL 

mostrando uma inibição similar em relação ao cetoconazol (CIM 16µg/mL) até T6 

(Gráfico 9). 

Gráfico 9: Curva de Crescimento da C. albicans ATCC 24433 sob a ação do derivado AN 06 e do 
cetoconazol na concentração de 1 CIM 

 

Legenda: 1CIM= Concentração Inibitória Mínima (cor azul); C+= Controle positivo (vermelho); CETO= 

Cetoconazol (verde). 
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A Tabela 7 mostra os percentuais de inibição do crescimento fúngico do 

derivado AN 06 em relação à espécie C. albicans. No tempo 48h, na concentração de 

2x CIM (16µg/mL) mostrou inibição de 12% contra 65% do cetoconazol. 

Tabela 7: Percentual de Inibição do Crescimento Fúngico em diferentes pontos de cortes e 
concentrações do derivado AN 06 frente à C. albicans ATCC 24433 

Leituras 

Percentual de Inibição 

AN 06 C. albicans – ATCC 24433 

Controle 
Experimental 

½ CIM 1 CIM 2 CIM Cetoconazol 

12 horas 1% 4% 17% 84% 

24 horas 1,3% 2% 12% 81% 

30 horas 0,2% 2% 7% 76% 

48 horas 0,3% 6% 12% 65% 

 

A molécula AN O6 apresentou atividade frente à espécie C. tropicalis, CIM 

32µg/mL, com perfil de inibição microbiano similar ao cetoconazol (CIM 8µg/mL) até o 

T5, e melhor atividade no T6, mostrando uma inibição do crescimento fúngico em 

57,5% contra 44,6% de inibição do controle experimental conforme Gráfico 10. 
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Gráfico 10: Curva de Crescimento da C. tropicalis ATCC 750 sob a ação do derivado AN 06 e do 
cetoconazol na concentração de 1 CIM 

 

Legenda: 1CIM= Concentração Inibitória Mínima (cor azul); C+= Controle positivo (vermelho); CETO= 

Cetoconazol (verde). 

Na concentração de 2x CIM, no T12, a inibição do crescimento fúngico foi 81,3% 

no derivado AN 06 contra 79% de inibição do cetoconazol, conforme Tabela 8. 

 

Tabela 8: Percentual de Inibição do Crescimento Fúngico em diferentes pontos de cortes e 
concentrações do derivado AN 06 frente à C. tropicalis ATCC 750 

Leituras 

Percentual de Inibição 

AN 06 C. tropicalis – ATCC 750 

Controle 
Experimental 

½ CIM 1 CIM 2 CIM Cetoconazol 

12 horas > 100% 28,2% 81,3% 79% 

24 horas 4,4% 13% 51% 84% 

30 horas 5,6% 12,2% 45,6% 86% 

48 horas 4,2% 17,2% 43,8% 81,8% 
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Para o derivado AN 07 não foi possível repetir o experimento com mais tempos 

de cortes conforme sugerido devido à escassez de derivado, logo, os resultados 

obtidos foram das primeiras 07 horas e após 24 horas. O CIM para a molécula foi 

32µg/mL e essa mostrou uma melhor inibição do crescimento microbiano em relação  

ao controle experimental entre T4 e T6, com inibição de 44,3% contra 32% do 

cetoconazol (8µg/mL) no T6, conforme Gráfico 11. 

Gráfico 11: Curva de Crescimento da C. tropicalis ATCC 750 sob a ação do derivado AN 07 e do 
cetoconazol na concentração de 1 CIM 

 

Legenda: 1CIM= Concentração Inibitória Mínima (cor azul); C+= Controle positivo (vermelho); CETO= 

Cetoconazol (verde). 

No T6, na concentração sub-inibitória (1/2 CIM) o derivado apresentou melhor 

perfil de inibição fúngica, com inibição de 38,4% no T6, em comparação com o controle 

experimental, 32% (Tabela 9).  
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Tabela 9: Percentual de Inibição do Crescimento Fúngico em diferentes pontos de cortes e 
concentrações do derivado AN 07 frente à C. tropicalis ATCC 750 

Leituras 

Percentual de Inibição 

AN 07 C. tropicalis – ATCC 750 

Controle 
Experimental 

½ CIM 1 CIM 2 CIM Cetoconazol 

06 horas 38,4% 44,3% 54,2% 32% 

24 horas 31,7% 48,5% 65,1% 76,1% 
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5 DISCUSSÃO 

Atualmente, o cenário de fármacos com atividade antifúngica não tem suprido a 

demanda de tratamento de infecções fúngicas oriundas das Candida spp. Relatos 

mostram que nas últimas décadas houve um aumento de infecções causadas 

principalmente por Candida spp. (CURVELO et al., 2014). O quadro mundial de 

infecções envolvendo o gênero Candida tem como agravante a capacidade desta de 

formar biofilmes que funcionam como uma barreira para penetração desses 

antifúngicos, além de contribuírem, também, para os processos de reinfecção (FOX et 

al., 2015; HOLLAND et al., 2014). Outros fatores agravam o quadro, como o 

envelhecimento da população, o aumento da sobrevida de pacientes susceptíveis, o 

uso indiscriminado de antimicrobianos, além da identificação inadequada do patógeno 

causador da agressão com a consequente terapia incorreta, que leva ao surgimento de 

cepas resistentes (CHENG et al., 2012).  

A terapia antifúngica tem sido um desafio devido às semelhanças estruturais e 

bioquímicas entre os componentes encontrados nas células do hospedeiro e o alvo dos 

antimicrobianos na célula fúngica, podendo resultar em moléculas com maior perfil 

tóxico (DA SILVA-ROCHA et al., 2014) como, por exemplo, a Anfotericina B, utilizada 

para o tratamento de infecções sistêmicas, que possui um perfil altamente nefrotóxico 

(PFALLER, MICHAEL A., 2012). Além disso, os fármacos presentes no mercado 

atualmente, e utilizados como primeira e segunda escolha na terapia, já apresentam 

alto índice de cepas resistentes, além de apresentarem caráter fungistático ao invés de 

fungicida (NEUFELD et al., 2015; OLIVEIRA CARVALHO et al., 2013; VASICEK et al., 

2014). Com base nesses dados, podemos ressaltar a premente necessidade e a 

importância do incentivo à pesquisa para descoberta de novos protótipos com ação 

antifúngica e baixa toxicidade para o tratamento de infecções causadas por espécies 

de Candida (MULU et al., 2013). 
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Derivados organometálicas tem sido alvo de novos estudos atualmente e 

possuem potencial biológico já descrito na literatura (KUMAR; CHHIKARA, 2015; 

PARVEEN et al., 2015). No presente estudo foi testada uma série com dezessete 

novos derivados organometálicos. Dentre as moléculas testadas, seis apresentaram 

atividade antifúngica no TSA com halos de inibição compreendidos entre 5 e 14mm 

enquanto o controle experimental apresentou halos de inibição do crescimento 

microbiano compreendidos entre 12 e 22mm (Gráficos 1). Todas as seis moléculas 

ativas no TSA apresentaram alerta de alto risco teórico para o efeito mutagênico e 

somente a molécula VS 02 apresentou alerta de médio risco teórico para o efeito 

reprodutivo, enquanto o controle experimental mostrou baixo risco toxicológico in silico 

para todos os aspectos (Quadro 4). Alterações estruturais podem ser sugeridas para 

diminuir possíveis efeitos tóxicos e potencializar a ação microbiana já encontrada 

nessas moléculas. Na concentração inibitória mínima, os resultados obtidos ficaram 

entre a faixa de 64µg/mL a 512µg/mL (Quadro 5), valores considerados altos em 

relação à literatura, com possível efeito tóxico que pode ser agravado pela alta 

concentração do derivado, mostrando a dificuldade de novos fármacos com ação 

antifúngica e baixa toxicidade relacionada (HAVRYLYUK; ROMAN; LESYK, 2016; 

KUMAR; CHHIKARA, 2015; PARVEEN et al., 2015). 

A classe dos pirazóis é de grande importância farmacológica, pois possuem 

diversas propriedades terapêuticas com um vasto potencial biológico (MALLADI et al., 

2014) e neles a atividade antifúngica tem sido descrita na literatura (MALLADI et al., 

2014). Foram testadas no presente estudo cinco novas séries de pirazóis, com um total 

de quarenta e sete novos derivados testados, sendo que somente a série codificada 

como PVQD apresentou um (1) derivado com atividade antimicrobiana, o PVQD 01. 

Esse derivado apresentou atividade frente à C. parapsilosis ATCC 90018, C. albicans 

ATCC 24433 e C. dubliniensis ATCC MYA 646 com halo de inibição do teste de 

sensibilidade antimicrobiana de 12mm, 11mm e 12mm respectivamente (Gráfico 2), e 

no teste de concentração inibitória mínima (CIM) para ambas as cepas de > 256µg/mL 

e 64µg/mL respectivamente (Quadro 7). No teste de curva crescimento para a espécie 

C. albicans, o derivado apresentou inibição microbiana de 54,2% no T7, contra 50,3% 

do controle experimental, o cetoconazol, e 32,2% no T12 (Gráfico 3; Tabela 2), 

mostrando ser mais eficiente nas 12 primeiras horas. Este derivado apresenta um anel 

benzênico ligado ao anel pirazólico, enquanto os demais derivados dessa série 
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apresentam um grupo retirador de elétrons no anel benzênico, indicando que a 

atividade biológica encontrada está possivelmente relacionada a uma deficiência 

eletrônica neste anel benzênico. A possível atividade antifúngica relacionada ao anel 

benzênico foi descrita na literatura, (B’BHATT; SHARMA, 2013; MERT et al., 2014) 

corroborando com a veracidade dos nossos resultados. O derivado PVQD 01 não 

apresentou efeito mutagênico, tumorigênico ou reprodutivo, resultado igual ao obtido no 

ensaio in silico do Fluconazol (Figura 13) e para os os demais parâmetros oferecidos 

pelo programa Osiris®. O derivado manteve valores ideais previstos pelo programa 

(Quadro 3) com Drugscore de 0,74, similar ao controle experimental (0,87), conforme 

descrito na Quadro 6. 

As pirazolonas são estruturas químicas com vasto potencial biológico descrito na 

literatura, inclusive com atividade antimicrobiana relacionada (ANTRE et al., 2011; 

KHALIL et al., 2014; NARAYANA RAO et al., 2014; RAMAN; SELVAGANAPATHY, 

2013). Este estudo testou uma série, contendo um total de cinco novas pirazolonas, 

codificadas como PVY. Somente uma molécula  mostrou atividade frente à cepa 

fúngica C. parapsilosis ATCC 90018, com halo de inibição no teste de sensibilidade 

antimicrobiana de 18mm, maior em relação ao halo de inibição do controle 

experimental (17mm) (Gráfico 2). No teste de concentração inibitória mínima (CIM), 

encontramos o valor de 128µg/mL (Quadro 7), resultado considerado alto, conforme 

descrito na literatura, com possível efeito tóxico que pode ser agravado devido à alta 

concentração do derivado necessário para inibir o crescimento fúngico (HAVRYLYUK; 

ROMAN; LESYK, 2016; KUMAR; CHHIKARA, 2015; PARVEEN et al., 2015). Este 

derivado apresenta um anel benzênico ligado ao anel pirazolônico com um átomo de 

cloro na posição orto (1,2), promovendo uma interação hidrofóbica com o sítio ativo da 

molécula alvo no fungo, e gerando uma deficiência eletrônica neste anel benzênico. 

Resultados similares para essa classe com um átomo de cloro sendo relacionado com 

a possível atividade antimicrobiana estão descritos na literatura (PARVEEN et al., 

2015). A nova pirazolona, PVY 08 mostrou um perfil toxicológico in silico promissor, 

com valores de solubilidade, lipofilicidade, Druglikeness e Drugscore dentro dos 

padrões previstos pelo programa computacional Osiris®. Contudo, essa molécula 

apresentou alerta de médio risco in silico para o efeito irritante (Quadro 6) de acordo 

com o programa computacional Osiris®, ainda a ser explorado em ensaios in vitro e in 
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vivo, além de alterações estruturais podem ser sugeridas para diminuir possíveis 

efeitos tóxicos e potencializar a ação microbiana já encontrada nessa molécula. 

Os derivados de pirazóis e pirazolonas ativos não apresentaram atividade maior 

em relação aos fármacos já utilizados na prática clínica, possivelmente devido a 

basicidade do nitrogênio (N) presente no anel do pirazol e da pirazolona, mostrando a 

dificuldade, também relatada na literatura, de alcançarmos um protótipo eficaz com 

atividade antifúngica e baixo efeito tóxico (THUMAR; PATEL, 2011). Vale ressaltar que 

uma alteração na configuração molecular desses derivados pode favorecer a atividade 

antifúngica, mostrando assim que os mesmos apresentam potenciais a serem 

explorados por modificações futuras. 

As naftoquinonas são estruturas de interesse, pois apresentam variadas 

propriedades terapêuticas, incluindo-se a antibacteriana (PINHO et al., 2011) e a 

antifúngica (CASTRO et al., 2013). Essas estruturas possuem a capacidade de induzir 

o stress oxidativo (PINHO et al., 2011; SALOMÃO et al., 2013). Em nosso trabalho, a 

análise da série de 16 derivados inéditos naftoquinônicos codificados como AN revelou 

4 (quatro) moléculas com atividade confirmando a literatura que aponta esta classe 

com potencial para o planejamento de novas moléculas com atividade biológica.  

Nessa série, a molécula AN 04 apresentou atividade frente à C. glabrata ATCC 

90030 (halo de inibição: 9mm e CIM de 16µg/mL), C. krusei ATCC 34135 (halo de 

inibição:13mm e CIM de > 512μg/mL) e C. albicans ATCC 24433 (halo de inibição: 

13mm e CIM = 16μg/mL), resultados descritos conforme o Gráfico 4 e Quadro 9. Os 

resultados obtidos na curva de crescimento para C. albicans foram satisfatórios, 

mostrando uma inibição de aproximadamente 72% entre os T12 e T48, com inibição do 

crescimento microbiano similar ao controle experimental entre os T12 e T30, e superior 

ao controle no T 48, mostrando uma inibição fúngica de 71% contra 63,4% do 

cetoconazol (Gráfico 5; Tabela 3). Para a espécie C. glabrata os resultados foram 

abaixo do esperado com inibição de aproximadamente 13% do crescimento microbiano 

nas primeiras 24 horas. Contudo, essa molécula mostrou inibição similar ao 

cetoconazol nos primeiros tempos (T1 a T3), conforme Gráfico 6.  

A molécula AN 05 apresentou maior espectro de ação frente a diferentes 

espécies de Candida, foram elas: C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata e C. krusei. Os 

valores encontrados no teste de sensibilidade antimicrobiana e concentração inibitória 
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mínima foram: C tropicalis ATCC 750 halo de inibição: 11mm e CIM > 256µg/mL; C 

glabrata ATCC 90030 com halo de inibição: 15mm e CIM de 32μg/mL; C krusei ATCC 

34135 halo de inibição: 11mm e CIM de 128µg/mL e C. albicans ATCC 24433 halo de 

inibição: 18mm e CIM de 16μg/mL, conforme Gráfico 4 e Quadro 9. Esses resultados 

mostram que esse derivado é promissor visto que o mesmo apresentou atividade 

antimicrobiana frente à espécie mais isolada em infecções por Candida (Candida 

albicans) (CALDERÓN-NOREÑA et al., 2015), além de ser  ativo frente a espécies não 

albicans que apresentam resistência intrínseca ou sensibilidade diminuída (Candida 

krusei e Candida glabrata respectivamente), ao fármaco usado como primeira escolha 

para o tratamento dessas infecções, o fluconazol (RICARDO et al., 2014; 

SCHWARZMÜLLER et al., 2014). Além disso, na metodologia de curva de crescimento 

essa molécula mostrou o melhor resultado entre as naftoquinonas testadas, com uma 

estabilidade melhor em relação ao observado pelo controle, e maior ação antifúngica 

frente à C. albicans com aproximadamente 64,3% de inibição do crescimento fúngico 

na concentração 16 μg/mL, entre os T12 e T48. Ao se dobrar a concentração, houve 

uma melhor inibição do crescimento microbiano nos tempos 30h e 48h de 

aproximadamente 77,5% e 72,3 respectivamente, contra 76,6% e 65,8% de inibição do 

crescimento apresentado pelo cetoconazol, conforme Tabela 5. Em relação à C. 

glabrata, os resultados permaneceram promissores, com inibição de aproximadamente 

77% do crescimento microbiano no T12, contra 60,2% de inibição observada pelo 

controle experimental. Nos tempos seguintes: T24, T30 e T48 a atividade permaneceu 

melhor, comparado ao controle experimental, com inibição microbiana de 61,3%, 58% 

e 48,6% respectivamente, contra 56,8% 48,6% e 45,3% respectivamente, conforme 

descrito no Gráfico 8 e Tabela 6. Essa melhor atividade está possivelmente relacionada 

ao átomo de flúor (F) ligado ao anel benzênico, presente somente na molécula AN 05, 

(molécula AN 04 possui somente o anel benzênico), pois o mesmo retira elétrons por 

indução, mas aumenta a hidrofobicidade (Figura 32). Outra molécula similar ao AN 05, 

mas com um grupamento aldeído ao invés do flúor, o AN 08, não apresentou atividade 

antifúngica, possivelmente devido ao aumento da circulação eletrônica por 

ressonância, deixando a molécula mais polarizada, logo, menos hidrofóbica, além da 

mesma também sofrer um possível efeito estérico devido à carbonila. Esses resultados 

sugerem a atividade relacionada ao flúor, similar a relatos encontrados na literatura 

(substâncias halogenadas) (CASTRO et al., 2013). 
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A molécula AN 06 apresentou maior atividade para espécie de maior importância 

clínica, a C. albicans ATCC 24433, com halo de inibição = 11mm e menor CIM 

observado no presente estudo, 8μg/mL (Gráfico 4; Quadro 9). Contudo, observamos 

que no teste de curva de crescimento, o percentual de inibição do crescimento 

microbiano foi abaixo do esperado, com inibição microbiana de 12% contra 65% do 

cetoconazol no T48, na concentração de 2x CIM (16µg/mL), essa molécula apresentou 

uma atividade similar ao controle experimental nas primeiras 06 horas, sugerindo um 

possível efeito saniante (Gráfico 9; Tabela 7). A mesma molécula frente à espécie C. 

tropicalis ATCC 750, apresentou halo de inibição = 11mm e CIM = 32μg/mL (Gráfico 4; 

Quadro 9), e no teste de curva de crescimento a mesma mostrou um perfil de inibição 

microbiano similar ao cetoconazol (CIM 8µg/mL) até o T5, e melhor atividade no T6, 

mostrando uma inibição do crescimento fúngico de 57,5% contra 44,6% de inibição do 

controle experimental, conforme Gráfico 10. 

A molécula AN 07 apresentou atividade somente para a espécie C. tropicalis 

ATCC 750, com halo de inibição de 15mm e CIM de 32µg/mL (Gráfico 4; Quadro 9), 

com inibição de crescimento no T6 de 71% contra 32% do cetoconazol (Gráfico 11; 

Tabela 9), mostrando melhor atividade nas primeiras 06 horas. As moléculas AN 06 e 

AN 07 apresentam um tiofeno ligado ao anel naftoquinônico diferenciando-se na 

posição do enxofre (Figura 32), promovendo uma possível atividade devido ao 

bioisoterismo do anel (tiofeno e benzeno), mas a presença do heteroátomo (enxofre - 

S) interfere na hidrofobicidade do anel, diminuindo possivelmente o efeito sobre o sítio 

de ação do microrganismo.  

Os derivados naftoquinônicos ativos que apresentaram CIM menor que 

128μg/mL frente às diferentes espécies de Candida, foram submetidos ao teste de 

curva de crescimento para observação da interação da nova molécula, em diferentes 

concentrações, frente à viabilidade celular do microrganismo em diferentes intervalos 

de tempo, mostraram um perfil recorrente e proporcional, de acordo com a 

concentração estabelecida. Observamos também um efeito fungistático dos derivados 

testados frentes as cepas microbianas conforme já descrito na literatura em relação a 

alguns antifúngicos usados na prática clínica como, por exemplo, o fluconazol, o 

itraconazol, o cetoconazol, a caspofungina e também novas moléculas sintéticas e 

naturais, corroborando para veracidade dos nossos resultados obtidos e confirmando o 
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potencial microbiano dessa classe (CASTRO et al., 2013; MOREAU et al., 2002; NETT; 

ANDES, 2016). 

Todos os derivados naftoquinônicos ativos apresentaram perfil toxicológico in 

silico promissor, assim como o pirazol, com baixo risco in silico para os alertas de efeito 

mutagênico, tumorigênico, irritante ou reprodutivo de acordo com o programa 

computacional Osiris®, e, quando comparados com o controle positivo, o Fluconazol, 

apresentaram o mesmo resultado (Quadro 8). 

Ao fazer uma análise da relação estrutura-atividade da nova série de 

naftoquinona, observamos que todas as moléculas ativas possuiam sempre uma 

hidroxila ligada ao anel naftoquinônico, imputando para as mesmas, um caráter ácido, 

além de um anel benzênico (com/sem a presença de um átomo de flúor) ou tiofeno 

(anel de 5 átomos ou menos, contendo enxofre). Características possivelmente 

importantes para a atividade observada, pois o benzeno e o tiofeno podem promover 

uma interação hidrofóbica com o sítio ativo da molécula alvo no fungo, além da 

molécula contendo a hidroxila (OH) conferir um caráter um pouco ácido, devido ao 

átomo de hidrogênio. Algumas moléculas testadas que não apresentaram atividade 

possuíam em sua estrutura o grupo NH2 ao invés da hidroxila, observando-se uma 

mudança de caráter da molécula, agora sendo básico devido ao NH2, com perda da 

atividade. Observamos, ainda, algumas moléculas com vários radicais ligados 

diretamente ao anel naftoquinônico, e essas não apresentaram atividade 

provavelmente devido a um impedimento estérico (impedimento por espaço devido a 

um grupo volumoso), inibindo a interação com o sítio ativo no microrganismo. Relatos 

da literatura mostram atividade dessa classe relacionada com a hidroxila e átomos 

halogênios, conforme observado nos nossos resultados, confirmando a veracidade dos 

mesmos (CASTRO et al., 2013; IBIS et al., 2011). Vale ressaltar que todas essas 

moléculas são inéditas, e ainda não foram realizados estudos para evidenciar o 

mecanismo de ação utilizado pelas mesmas. 

. 
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6 CONCLUSÃO 

Foram testados cento e onze (111) novos derivados sendo que 

aproximadamente 10% (12 derivados) apresentaram atividade antifúngica de acordo 

com o Teste de Sensibilidade Antimicrobiana. As classes que apresentaram atividade 

antimicrobiana foram: Organometálicos (VS 01, VS 02, VS 05, VS 07, VS 12 e VS 17), 

Pirazol (PVQD 01), Pirazolona (PVY 08), e Naftoquinona (AN 04, AN 05, AN 06 e AN 

07) frente a diferentes espécies de Candida. 

Quanto ao estudo de toxicidade in silico, concluimos que o derivado pirazólico e t 

as naftoquinonas ativas apresentaram resultados promissores com baixo efeito 

toxicológico teórico para todos os aspectos testados e valores farmacocinéticos dde 

acordo com o previsto pelo programa Osiris®. 

Dentre os 12 derivados ativos no TSA, o derivado de pirazol, PVQD 01 e as 

naftoquinonas, AN04, AN 05, AN 06 e AN 07, apresentaram CIM menor ou igual à 

64µg/mL, promissores de acordo com o CLSI e a literatura. Destacam-se os derivados 

AN 06 e AN 05, pois, os mesmos apresentaram menor CIM encontrado no presente 

estudo, 08 µg/mL, e maior espectro de ação, respectivamente. 

Dentre os derivados testados na curva de crescimento, as naftoquinonas  

exibiram variados percentuais de inibição, apresentando um perfil fungistático, também 

observado nos controle experimentais, o Fluconazol e o Cetoconazol, além de um perfil 

recorrente e proporcional, de acordo com as concentrações testadas. O derivado AN 

05 permanece em destaque pois apresentou melhor atividade frente a duas espécies 

de importância clínica testadas, a C. albicans e a C. glabrata, com inibição do 

crescimento microbiano no T 48 de 58,7% e 48,6% respectivamente com atividade 

similar ao controle experimental.  

Através da análise dos resultados obtidos é possível afirmar que a classe das 

naftoquinonas apresenta um potencial promissor em relação à ação antifúngica. 
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