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RESUMO 

DANTAS, T.B. Avaliação da toxicidade e atividade antifúngica in vitro do timol sobre 
linhagens de Penicillium citrinum. 134p. Tese (Doutorado em Produtos Naturais e 
Sintéticos Bioativos- Área de Concentração: Farmacologia)- CCS/Universidade 
Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017. 
 
 
Fungos do gênero Penicillium podem ser encontrados nos mais variados substratos 
e afetam indivíduos imunocomprometidos, pacientes hospitalizados, animais e 
plantas diversas, além de comprometerem a qualidade do ar de ambientes internos. 
O uso indiscriminado de antibióticos e o decorrente quadro de resistência dos micro-
organismos à terapêutica antimicrobiana convencional vêm impulsionando os 
pesquisadores a buscar fontes alternativas de compostos antimicrobianos, dentre 
elas as plantas medicinais e seus fitoconstituintes. É conhecido, também, que os 
produtos naturais não são livres da possibilidade de efeitos tóxicos ou adversos e, 
portanto, é de fundamental importância estudar sua toxicidade. Nesse contexto, o 
presente estudo avaliou a atividade antifúngica in vitro de sete fitoconstituintes 
(geraniol, timol, carvacrol, citral, r-citronelal, s-citronelal, 7-hidróxi-citronelal, citronelal 
e isoeugenol) sobre doze linhagens de Penicillium citrinum, por meio do teste de 
microdiluição, selecionando-se o que apresentou melhor atividade para o 
prosseguimento dos testes. Para a realização dos estudos de atividade antioxidante 
e citotoxicidade foram utilizadas hemácias humanas obtidas do banco de sangue do 
Hospital Universitário Lauro Wanderley. O estudo da embriotoxicidade utilizou 
células embrionárias de ouriço-do-mar (Echinometra lucunter). Verificou-se que o 
timol apresentou a melhor atividade biológica dentre os fitoconstituintes testados, 
inibindo o crescimento de 100% das linhagens na concentração de 64 µg/mL (CIM) e 
apresentando atividade do tipo fungicida para 50% das linhagens. O ácido 
peracético apresentou atividade antifúngica apenas na concentração correspondente 
ao alto nível de desinfecção proposto pelo fabricante, com CIM de 10.000 μg/mL. O 
antifúngico padrão apresentou CIM50 de 8 μg/mL e CIM90 correspondente a 256 
μg/mL. O timol apresentou valores de CFM semelhante aos valores da CIM para 1/4 
das linhagens, enquanto o voriconazol, para 1/6 das linhagens. O efeito antifúngico 
do timol e do sanitizante controle não se deu pela desestabilização da parede celular 
ou pela complexação com o ergosterol da membrana plasmática. Não foram 
encontrados aditividade, sinergismo ou antagonismo resultantes da associação 
timol-voriconazol, avaliada pelo método de checkerboard. O timol demonstrou, por 
meio da análise in silico, boa biodisponibilidade oral e não apresentou efeitos 
mutagênico, tumorigênico ou reprodutivo. Estes dados foram confirmados pelas 
análises de toxicidade in vitro, as quais revelaram: baixa citotoxicidade frente a 
eritrócitos, com valores de hemólise apenas para o tipo sanguíneo O e abaixo dos 
5%; diminuição dos danos eritrocitários causados pelo estresse osmótico; atividade 
antioxidante significativa para os tipos sanguíneos B e O; além de ausência de 
atividade antimitótica em células embrionárias de ouriço-do-mar. Estes resultados 
sugerem que o timol representa uma nova e promissora possibilidade entre os 
produtos com atividade antifúngica contra Penicillium citrinum, além de apresentar 
atividade antioxidante significativa e algum grau de proteção de eritrócitos frente ao 
estresse osmótico. 

Palavras-chave: Timol; Penicillium citrinum; Atividade Antifúngica; Citotoxicidade; Desenvolvimento 

embrionário. 
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ABSTRACT 

DANTAS, T.B. Evaluation of toxicity and in vitro antifungal activity of thymol on 
Penicillium citrinum strains. 134p. Thesis (Doctoral Degree in Natural and Synthetic 
Bioactive Products - Concentration Area: Pharmacology) - CCS / Federal University 
of Paraíba, João Pessoa, 2017. 
 
 
Fungi of the genus Penicillium can be found in various substrates and affect 
immunocompromised people, hospitalized patients, many animals and plants, as well 
as compromise the quality of air indoors. The indiscriminate use of antibiotics and the 
resulting framework of resistance of microorganisms to conventional antimicrobial 
therapy has been stimulating researchers to seek alternative sources of antimicrobial 
compounds, among them the medicinal plants and their phytochemicals. It is also 
known that natural products are not free from the possibility of toxic or adverse 
effects and, therefore, study their toxicity  is fundamental. In this context, the present 
study evaluated the in vitro antifungal activity of seven phytochemicals (geraniol, 
thymol, carvacrol, citral, r-citronellal, s-citronellal, 7-hydroxy-citronellal, citronellal and 
isoeugenol) on 12 strains of Penicillium citrinum, by microdilution test, selecting the 
one that presented the best activity for the continuation of the tests. For the 
accomplishment of antioxidant activity and cytotoxicity studies human red blood cells 
obtained from the blood bank of the Lauro Wanderley University Hospital were used. 
The embryotoxicity study used embryonic cells of sea urchin (Echinometra lucunter). 
It was verified that thymol presented the best biological activity among the 
phytochemicals tested, inhibiting the growth of 100% of the strains at the 
concentration of 64 μg / mL (MIC) and showing fungicidal activity for 50% of the 
strains. The peracetic acid presented antifungal activity only in the concentration 
corresponding to the high level of disinfection proposed by the manufacturer, with 
MIC of 10,000 μg / mL. The antifungal standard presented MIC50 of 8 μg / mL and 
MIC90 corresponding to 256 μg / mL. Thymol presented CFM values similar to the 
MIC values for 1/4 of the strains, while voriconazole showed it for 1/6 of the strains. 
The antifungal effect of thymol and the control sanitizer was not due to the 
destabilization of the cell wall or to the complexation with the ergosterol of the plasma 
membrane. No additivity, synergism or antagonism were found resulting from the 
combination of timol-voriconazole, evaluated by the checkerboard method. Thymol 
showed good oral bioavailability and showed no mutagenic, tumorigenic or 
reproductive effects through in silico analysis. These data were confirmed by in vitro 
toxicity analyzes, which revealed: low erythrocyte cytotoxicity, with hemolysis values 
only for blood type O and below 5%; decreased erythrocyte damage caused by 
osmotic stress; significant antioxidant activity for B and O blood types; besides the 
absence of antimitotic activity in embryonic cells of sea urchin. These results suggest 
that thymol represents a new and promising possibility among products with 
antifungal activity against Penicillium citrinum, in addition to presenting significant 
antioxidant activity and some degree of protection of erythrocytes against osmotic 
stress. 
 
Keywords: Thymol; Penicillium citrinum; Antifungal Activity; Cytotoxicity; Embrionary development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os fungos são organismos heterotróficos incluídos no Reino Fungi (DEACON, 

2006). São seres ubíquos e eucariontes, amplamente distribuídos na natureza, que 

se nutrem por meio de substâncias orgânicas que o meio oferece, podendo ser 

encontrados em vegetais, animais, homem, detritos, alimentos, água, ar e solo. 

Podem ser saprófitos, parasitas ou simbiontes e de dois tipos morfológicos, 

leveduriformes (célula única) ou filamentosos (colônias filamentosas multicelulares) 

(TRABULSI; ALTERTHUM, 2008; TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). Como vias de 

dispersão, podem utilizar o ar, água, insetos, homem e animais, sendo fatores como 

localidade, estação do ano e grau higroscópico do ar determinantes para as 

variações na incidência das espécies fúngicas (LACAZ et al., 2002; SIDRIM; 

ROCHA, 2004). 

Apesar de serem muito numerosos, poucos fungos são descritos como 

patógenos. Estima-se que de mais de 5 milhões espécies, somente cerca de 300 

sejam patógenas aos seres humanos (PERFECT, 2017), podendo, nesse caso, 

causar desde as comuns infecções humanas superficiais até doenças muito mais 

devastadoras, que podem ser ainda agravadas em indivíduos com sistema 

imunitário muito debilitado, como os encontrados em ambientes hospitalares, 

constituindo as chamadas infecções oportunistas (SULLIVAN; MORAN; COLEMAN, 

2005; DEACON, 2006; BRASIL, 2009).  

Dentre os vários possíveis patógenos oportunistas está o gênero anemófilo 

Penicillium, o qual possui grande quantidade de espécies, podendo ser causadores 

de infecções hospitalares, nas formas localizada ou disseminada, principalmente em 

indivíduos suscetíveis. Este gênero possui a capacidade de crescer em qualquer 

meio ambiente, visto que não são nutricionalmente exigentes, tolerando, assim, 

variadas condições físico-químicas e podendo ser encontrado em quase todos os 

substratos (PITT; HOCKING, 1997).   

Por serem anemófilos e, portanto, utilizarem também o ar atmosférico como 

via de dispersão, a inalação de seus esporos pode levar ao desenvolvimento de 

complicações respiratórias como asma e rinite (MEZZARI et al., 2003), podendo, 
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ainda, contribuir para o desenvolvimento da denominada “Síndrome do Edifício 

Doente”, frequentemente observada como consequência de condições ambientais 

desfavoráveis em áreas internas, o que ocasiona danos à saúde dos ocupantes do 

local (QUADROS et al., 2009). Fungos do gênero Penicillium também podem 

desempenhar vários papéis em ecossistemas naturais, agricultura e biotecnologia, 

sendo, porém, especialmente importantes como organismos pós-colheita, podendo 

deteriorar produtos alimentares (SAMSON; HOEKSTRA; VAN OORSCHOT, 1984; 

PITT; HOCKING, 1997; HOLMES; ECKERT, 1999; MORALES et al., 2007). 

À problemática das doenças causadas por fungos, soma-se o uso 

indiscriminado de antimicrobianos pela população em geral, o que pode causar 

resistência dos micro-organismos à terapêutica antimicrobiana e, por conseguinte, 

desperta o interesse na busca por fontes alternativas de compostos antimicrobianos, 

dentre elas as plantas medicinais (BANSOD; RAI, 2008).  

Por constituírem uma importante fonte de novos compostos biologicamente 

ativos e objetivando a descoberta de compostos mais eficazes e menos tóxicos, as 

plantas têm sido intensamente estudadas. Isto porque possuem a habilidade de 

sintetizar, através do metabolismo secundário, vários compostos químicos de 

estruturas complexas, incluindo alcalóides, flavonóides, taninos, cumarinas, 

glicosídeos, terpenos, fenilpropanóides, entre outros (AQUINO et al., 2003; 

MOREIRA et al., 2007; NYCHAS, 1996), que podem ser utilizados, inclusive, para o 

tratamento de diferentes doenças infecciosas (SAAD, 2010). 

Sabe-se que os produtos naturais, apesar de serem considerados de menor 

risco em comparação com drogas sintéticas, não são completamente livres da 

possibilidade de efeitos tóxicos ou adversos (VEIGA JÚNIOR et al., 2005), portanto, 

considera-se de fundamental importância a realização de estudos para investigação 

de sua toxicidade, a fim de garantir maior segurança no uso desses produtos. 

Nesse contexto, considerando o aumento da incidência de infecções 

causadas por fungos ao longo dos últimos anos (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012) 

e o possível agravamento desse quadro quando se trata de indivíduos com sistema 

imunológico comprometido, além do grande número de doenças causadas por 

fungos que podem afetar plantas economicamente importantes e produtos 



18 
 

 
 

alimentares diversos, bem como considerando-se a crescente resistência dos micro-

organismos aos antimicrobianos convencionais, verifica-se a necessidade de 

realização de estudos relacionados à atividade biológica de produtos naturais sobre 

fungos do gênero Penicillium, frequentemente envolvido nessa problemática. 

Igualmente, verifica-se a necessidade de investigações acerca da toxicidade 

de tais produtos naturais, objetivando garantir segurança e eficácia no uso de 

produtos derivados de plantas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Fungos, gênero Penicillium e infecções 

 

Os fungos podem ser unicelulares, como as leveduras, ou multicelulares, 

como os fungos filamentosos.  Estruturalmente, caracterizam-se por apresentar 

espessa parede celular constituída por glicoproteínas e polissacarídeos, 

principalmente glucano e quitina, além de uma membrana celular, cujo principal 

componente é o ergosterol, em vez do colesterol encontrado nas membranas 

celulares dos mamíferos (CAMPOS; MENEZES; PONE, 2004; BOWMAN; FREE, 

2006; MURRAY, 2014). 

A parede celular e a membrana plasmática desempenham papel importante 

na terapêutica antifúngica, atuando como alvos de vários fármacos. Normalmente, a 

parede protege o fungo de alterações na pressão osmótica e é determinante na 

manutenção da forma e integridade da célula fúngica, especialmente durante o 

crescimento e divisão celulares (SARTORATTO et al., 2004; BOWMAN, FREE, 

2006). Já a membrana, constitui uma barreira de permeabilidade, por meio de seus 

lipídios, com um sistema seletivo de transporte de substâncias entre os ambientes 

intra e extracelular, viabilizado pelas proteínas intercaladas (WALKER, WHITE, 

2005; BERG et al., 2010). 

Os fungos filamentosos são os mais abundantes na natureza, porém, 

normalmente, não fazem parte da microbiota animal, utilizando as vias aéreas 

superiores ou soluções de continuidade na barreira epidérmica como vias de 

penetração no hospedeiro, ao contrário das leveduras, que são capazes de colonizar 

o homem e animais, podendo viver comensalmente sobre a pele, trato 

gastrointestinal e mucosas, causando, em caso de perda do equilíbrio parasita-

hospedeiro, diversos quadros infecciosos, com formas clínicas localizadas ou 

disseminadas (ANVISA, 2004; BRASIL, 2009).  

A reprodução dos fungos é influenciada por fatores ambientais como luz, 

umidade, poluição atmosférica, substâncias nutritivas e temperatura, a qual, para os 
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fungos de importância médica, geralmente deve estar entre 20ºC e 30ºC 

(GOMPERTZ et al., 2005). Fungos de interesse médico podem ser filamentosos, 

leveduriformes ou dimórficos, consistindo, este último, em um subgrupo dos fungos 

filamentosos que pode se apresentar das duas formas, a depender da temperatura, 

teor de CO2 e condições nutricionais (ANVISA, 2004; SULLIVAN; MORAN; 

COLEMAN, 2005; BRASIL, 2009). 

Relacionando-se com o ser humano de maneiras diversas, os fungos podem 

desempenhar vários papéis, sejam maléficos, como micoses, produção de 

metabólitos tóxicos em alimentos e doenças em culturas vegetais; ou benéficos, 

como decomposição e reciclagem de matéria orgânica, produção de antibióticos, 

auxílio no processamento alimentar (pão, produtos lácteos e bebidas alcoólicas), 

consumo direto na alimentação (cogumelos e queijos), além de controle biológico de 

pragas ou outros fungos patogênicos de plantas (DEACON, 2006; ROMANI, 2011; 

TORTORA; FUNKE; CASE, 2012).   

O gênero Penicillium é constituído de fungos filamentosos anemófilos que 

pertencem ao grupo dos hialo-hifomicetos, por terem hifas hialinas e septadas. 

Compreende aproximadamente 225 espécies, incluindo P. citrinum, e são 

encontrados no solo, madeira, alimentos, vegetação em decomposição, além do ar 

(BRASIL, 2009; AVILÉS-ROBLES et al., 2016). As espécies de Penicillium 

geralmente têm baixa patogenicidade e raramente causam infecções, com exceção 

do P. marneffei, que é endêmico no Sudeste asiático. Todavia, P. chrysogenum 

também já foi relatado como uma causa incomum de infecção invasiva (AVILÉS-

ROBLES et al., 2016). 

As colônias de Penicillium crescem rapidamente e possuem textura variando 

entre aveludada, algodonosa, funicular ou fasciculada, sendo o reverso da placa 

geralmente pálido a amarelado. Microscopicamente, espécies de Penicillium são 

caracterizadas por seus conidióforos hialinos de paredes lisas ou ásperas, simples 

ou ramificados, semelhantes a pincéis, os quais terminam em grupos de fiálides 

ampuliformes (forma de garrafa) ou acerosas (forma de agulha), de onde se 

originam longas cadeias de conídios, que podem ser globosos, elipsóides, cilíndricos 

ou fusiformes, hialinos ou esverdeados, com paredes lisas ou ásperas. O conidióforo 

é o conjunto do estipe e toda a estrutura por ele suportada (“penicilo”), conforme 
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mostrado na Figura 1 (PITT, 1979; SAMSON; HOEKSTRA; VAN OORSCHOT, 

1984). 

 

Figura 1- Estruturas morfológicas e tipos de ramificação do conidióforo em 

Penicillium sp.  

 

(a) simples (monoverticilado); (b) ramificação em um estágio (biverticilado); (c) ramificação em dois 
estágios (terverticilado); (d) ramificação em três estágios (quaterverticilado). Fonte: adaptado de 
Samson; Hoekstra; Van Oorschot, 1984. 

 

Com base no padrão de ramificação do penicilo, o gênero pode ser dividido 

em quatro subgêneros, os quais irão ser diferenciados pelo número de verticilos 

(pontos de ramificação) entre a fiálide e o estipe (Figura 2). O tipo de Penicillium 

mais simples designa-se monoverticilado, pois a fiálide assenta diretamente no 

estipe. O Penicillium diz-se biverticilado se tem apenas métulas, e terverticilado se 

tem métulas e ramos. Quando há, ainda, râmulos denomina-se quaterverticilado. Os 

quatro subgêneros são: Aspergilloides (monoverticilados), Penicillium (terverticilados 

e quaterverticilados), Furcatum e Biverticillium (ambos biverticilados) (PITT, 1979). 
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Figura 2- Micrografia eletrônica de ramificações em Penicillium sp. 

 

(A) P. glabrum (Monoverticillata); (B) P. citrinum (Biverticillata, assimétrica); (C) P. funiculosum 

(Biverticillata, simétrica); (D) P. Cyclopium (Terverticillata). Escala em bar: 4µm (A,C); 10µm (B,D). 

Fonte: PEBERDY, 1987. 

 

Os fungos anemófilos, por serem contaminantes do ar, podem ocasionar 

danos à saúde humana, principalmente em ambientes fechados, isto porque as 

estruturas dos fungos encontradas nos esporos, micélio e metabólitos inalados do ar 

podem desencadear processos alérgicos, como rinite, asma alérgica, sinusite 

alérgica e micoses pulmonares (LACAZ et al., 2002; PEREIRA, 2007; FLORES; 

ONOFRE, 2010). Contudo, o estado imunitário do indivíduo é fator determinante 

para a habilidade dos fungos de causarem doenças em humanos (WANKE; 

LAZÉRA; NUCCI, 2000; OLIVEIRA; BORGES-PALUCH, 2015). 

Os representantes do gênero Penicillium são também oportunistas, podendo 

causar formas localizadas ou disseminadas de infecções hospitalares, 

principalmente em indivíduos suscetíveis (BRASIL, 2009). As infecções oportunistas 

podem ser superficiais, quando os micro-organismos estão confinados às camadas 
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exteriores dos epitélios, ou disseminadas/sistêmicas, quando os agentes 

patogênicos penetram a barreira epitelial, entram na corrente sanguínea e 

disseminam-se por todo o corpo (SULLIVAN; MORAN; COLEMAN, 2005). Nesse 

contexto, fungos oportunistas podem ocasionar, além das reações alérgicas, 

doenças como otites, infecções urinárias, infecções oculares e até fungemias, as 

quais podem ser fatais em imunodeprimidos (FURTADO; FERRARONI,1998; 

SIDRIM; MOREIRA, 1999; GRUMACH, 2001; CARMO et al., 2007; SOUZA et al., 

2010). 

Apesar de Aspergillus spp. serem os principais fungos filamentosos que 

causam infecções invasivas em pacientes imunocomprometidos, o número de casos 

relatados de infecção invasiva por outros fungos filamentosos, como Fusarium spp., 

Scedosporium spp., Penicillium spp. e Acremonium spp., aumentou na última 

década (AVILÉS-ROBLES et al., 2016).  

Cabe ressaltar, ainda, a importância do fungo dimórfico Penicillium marneffei, 

única espécie de Penicillium regularmente patogênica para os humanos, 

responsável pela infecção denominada penicilose, uma infecção sistêmica que 

resulta em fungemia, infecções pulmonares, linfadenopatia, hepatoesplenomegalia, 

lesões na pele, ossos e mucosas, sintomas digestivos, além de envolvimento do 

sistema reticuloendotelial (WONG, 2007; ZHANG et al., 2016). A via infecciosa para 

os seres humanos é a inalação dos conidiósporos, o que causa infecção pulmonar, 

seguida de disseminação sistemática hematológica, especialmente para o fígado, 

baço e linfonodos (VANITTANAKOM et al., 2006).  

Acredita-se que o rato-selvagem-do-bambu (Rhysomys sinensis) seja o 

hospedeiro natural do P. marneffei, mas ainda faltam evidências definitivas de que 

os roedores fazem parte do ciclo infeccioso (LI et al., 2011). Não é certo se a 

infecção humana é resultado da exposição a animais infectados ou se ambos, os 

ratos de bambu e humanos, são infectados devido à exposição a uma fonte 

ambiental comum, sendo esta última hipótese mais sugerida pelos estudos atuais 

(WONG; WONG, 2011). 

A penicilose é geograficamente restrita, tendo casos registrados em países do 

Sudeste asiático, incluindo Tailândia, Sul da China, Hong Kong, Vietnã, Indonésia e 
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Laos, ocorrendo em indivíduos imunocompetentes, porém, principalmente, em 

pacientes imunocomprometidos, como os coinfectados com HIV, nos quais se 

observa alta taxa de mortalidade (WONG et al., 2001; WONG, 2007; YE et al., 2015; 

HEE; PIL; CHO, 2017). Sabe-se que a penicilose ocupa o terceiro lugar em 

pacientes infectados pelo HIV na Tailândia, sendo superado apenas pela 

criptococose e tuberculose (DUONG, 1996). Todavia, atualmente, existem relatos de 

penicilose em pacientes imunocompetentes ou provenientes de áreas não-

endêmicas (AKATA et al., 2014; WANG P. et al., 2017).  

Pela avaliação da história do paciente ou pelo exame físico, não existem 

indicadores claros específicos de infecção por Penicillium, portanto, uma suspeita 

clínica de infecção com Penicillium deve ser considerada no diagnóstico diferencial 

na presença de hifas híbridas septadas após exame direto ou em espécimes de 

patologia (AVILÉS-ROBLES et al., 2016). 

Ainda, é importante destacar a problemática da produção de diversas 

micotoxinas por espécies de Penicillium, como P. crustosum, P. chrysogenum, P. 

expansum, P. roqueforti, P. viridicatum, P. commune, P. aurantiogriseum, P. citrinum 

e P. verrucosum (FRISVAD; THRANE, 2002). As micotoxinas são metabólitos de 

fungos filamentosos que podem originar graves problemas de contaminação em 

culturas vegetais, alimentos e rações mal armazenados, as quais incluem a citrinina 

(CIT), ácido ciclopiazônico (CPA), ácido micofenólico (MPA), glicopeptídios 

nefrotóxicos, ocratoxina A (OTA), patulina (PAT), ácido penicílico (PIA), penitrem A e 

roquefortina C (RQC) (FRISVAD; THRANE, 2002). Tais micotoxinas podem gerar 

efeitos tóxicos diversos em mamíferos, como carcinogenicidade, teratogenicidade, 

genotoxicidade, nefrotoxicidade, neurotoxicidade e imunotoxicidade (CIEGLER; 

VESONDER; JACKSON, 1977; RUNDBERGETA; WILKINS, 2002; FRISVAD; 

THRANE, 2002; LIU et al., 2003; KEBLYS et al., 2004; FRISVAD et al., 2006; OH et 

al., 2012).  

De forma positiva, espécies de Penicillium podem ser exploradas para uma 

gama de aplicações industriais, como na indústria do queijo, produção de 

antibióticos e enzimas (LI et al., 2007; VISAGIE; ROETS; JACOBS, 2009). Ainda, o 

gênero Penicillium pode constituir até 67% do total de biomassa fúngica de 

determinados solos (CHRISTENSEN et al., 2000), ambiente no qual desempenha 
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papel importante, sendo responsável, em conjunto com outros micro-organismos, 

pela decomposição de matéria orgânica e manutenção da fertilidade de nitrogênio 

do solo (SENEVIRATNE; JAYASINGHEARACHCHI, 2005).  

 

2.2 Terapêutica antifúngica 

 

Quando se compara com as infecções bacterianas, observa-se que para o 

tratamento de infecções fúngicas existem poucas drogas disponíveis, o que pode ser 

atribuído à dificuldade em identificar alvos únicos não compartilhados com 

hospedeiros humanos, dada a natureza eucariótica das células dos fungos (GÓES, 

2009).  

Os principais alvos das drogas antifúngicas são a parede celular, membrana e 

o núcleo da célula fúngica (RANG; DALE, 2012), conforme mostrado na figura 3.  

 

Figura 3- Alvos de ação de drogas antifúngicas 

  

 

Fonte: Adaptado de CHANDRASEKAR, 2011. 
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A terapêutica contra micoses sistêmicas iniciou-se por volta de 1940 com as 

sulfanamidas, sendo, na década seguinte, disponibilizada a anfotericina B, de largo 

espectro antifúngico e eficácia. O mecanismo fungicida da anfotericina B deve-se à 

sua ligação ao ergosterol da membrana plasmática, causando alteração na 

permeabilidade e perda de constituintes citoplasmáticos, além de levar a uma lesão 

oxidativa que resulta em alterações metabólicas prejudiciais à sobrevida celular 

(GALLIS; DREW; PICKARD, 1990). Outra droga, a 5-fluorocitosina, age pelo 

comprometimento da síntese do DNA (GOODMAN; GILMAN, 2012) e foi 

considerada sinérgica da anfotericina B, principalmente contra Cryptococcus spp. 

(MARTINEZ, 2006).  

A partir de 1970 iniciou-se o uso clínico do grupo de drogas azólicas, com os 

imidazólicos (miconazol, cetoconazol, clotrimazol, econazol, fenticonazol, tioconazol 

e sulconazol), causando grande impacto na terapia antifúngica, pelo seu largo 

espectro de ação. Nos anos 1990, os triazólicos de primeira geração (fluconazol e 

itraconazol), com maior biodisponibilidade e atividade mais intensa, juntaram-se aos 

imidazólicos (MARTINEZ, 2006), sendo, posteriormente, liberados para uso médico 

os triazóis de segunda geração- voriconazol, posaconazol e ravuconazol (RANG; 

DALE, 2012). Os azóis comprometem a biossíntese do ergosterol na membrana 

plasmática pela inibição da esterol 14-α-desmetilase, levando também ao acúmulo 

de  14-α-metilesteróis, que podem desagregar o arranjo das cadeias dos 

fosfolipídios, afetando as funções de sistemas enzimáticos ligados à membrana, 

como a ATPase e as enzimas do sistema de transporte de elétrons, o que, por fim, 

inibe o crescimento de fungos (BENNETT, 2006; GOODMAN; GILMAN, 2012). 

Em seguida, foram desenvolvidas formulações lipídicas de anfotericina B 

(forma lipossomal, dispersão coloidal e complexo lipídico), buscando menor 

toxicidade, além de duas novas classes de antifúngicos: as alilaminas, 

representadas pela terbinafina, com maior emprego em micoses da pele e unha, e 

as equinocandinas, das quais a caspofungina é a mais conhecida no Brasil 

(MARTINEZ, 2006). As equinocandinas inibem a síntese de β-1,3-D-glucano, um 

dos principais componentes da parede celular fúngica, resultando em desequilíbrio 

osmótico, lise da parede celular e morte do micro-organismo (DERESINSKI; 

STEVENS, 2003; CHANDRASEKAR, 2011). Essa classe tem a vantagem de afetar 
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a parede celular, estrutura ausente nas células dos mamíferos, o que torna a ação 

antifúngica mais específica. Além disso, as equinocandinas possuem efeitos 

adversos menos frequentes do que os da anfotericina B e menor interação com 

outros medicamentos do que as drogas azólicas. Todavia, seu uso é limitado a 

infecções mais graves, devido ao espectro de ação restrito e administração 

exclusivamente endovenosa (MARTINEZ, 2006; LAI et al., 2008). 

Segundo Avilés-Robles et al. (2016), atualmente, não há antimicrobiano de 

escolha para o manejo da penicilose, existindo alguns relatos de casos sobre 

tratamentos bem sucedidos de infecções oportunistas por Penicillium com 

anfotericina B, itraconazol ou fluconazol.  

Sabe-se que infecção por P. marneffei quando disseminada e não tratada é 

quase sempre fatal, no entanto, a penicilose é facilmente tratável com antifúngicos 

disponíveis (SIRISANTHANA et al., 1998). Tradicionalmente, recomenda-se o uso 

combinado de anfotericina B e itraconazol, por cerca de três meses, seguido por 

profilaxia secundária, a fim de prevenir uma infecção por recaída, com uma dose 

diária mais baixa de itraconazol, durante pelo menos 6 meses, até a contagem de 

células CD4 ser superior a 100 células/mm3 (SIRISANTHANA et al., 1998; 

CHAIWARITH et al., 2007). A anfotericina B lipossomal também tem sido usada 

(WONG, 2007). Em casos onde esse regime de tratamento falhar, voriconazol é 

recomendado para ser usado por cerca de três meses antes de iniciar a profilaxia 

secundária (SUPPARATPINYO; SCHLAMM, 2007; KAPLAN et al., 2009). 

A duração do tratamento também não é padronizada. Foram publicados 

casos de infecções disseminadas, causadas por P. chrysogenum e Penicillium 

marneffei, que responderam bem ao tratamento intravenoso com anfotericina B, 

sendo o itraconazol oral posteriormente administrado em regime ambulatorial 

durante várias semanas. No entanto, falhas de tratamento com anfotericina B 

também foram relatadas. (AVILÉS-ROBLES et al., 2016). 

Qiu et al. (2015) fizeram uma análise retrospectiva de 14 casos de infecção 

disseminada de Penicillium marneffei com lesões osteolíticas, verificando que doze 

pacientes receberam desoxicolato de anfotericina B por via intravenosa (0,6-1,0 

mg/kg/dia) seguido de itraconazol oral (400 mg/dia), porém, observaram taxa de 
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recorrência pronunciada após o término do tratamento, correspondente a 50% dos 

que sobreviveram. 

Estudo in vitro realizado por Diekema et al. (2003) documentou a 

susceptibilidade de 35 isolados de Penicillium spp., principalmente, aos antifúngicos 

caspofungina, posaconazol, voriconazol, ravuconazol e anfotericina, tendo o 

itraconazol apresentado resultados inferiores. De acordo com os autores, os 

menores valores de CIM50 foram observados para caspofungina, posaconazol, 

voriconazol e ravuconazol. 

Wang P. et al. (2017), estudando um caso de penicilose em paciente 

imunocompetente proveniente de região não-endêmica, verificaram que, após o 

tratamento com voriconazol, todos os sintomas melhoraram gradualmente.  

Segundo Panapruksachat et al. (2016), até o presente momento, não foi 

reportada a existência de linhagens de P. marneffei resistentes aos azólicos, em 

contraste com o que ocorre com os principais fungos oportunistas (Candida albicans, 

Candida glabrata , Cryptococcus neoformans e Aspergillus fumigatus), para os quais 

as complicações causadas pela resistência aos azóis constituem um grave problema 

(SNELDERS et al., 2008; CANNON et al., 2009; CHOWDHARY et al., 2013; GULLO 

et al., 2013; SHI et al., 2015; ZHANG et al., 2015). Todavia, considerando o típico 

tratamento profilático com azóis para casos de infecção por P. marneffei, foi 

estudada a existência de possíveis mecanismos de resistência nessa espécie 

fúngica, verificando-se a existência de 46 transportadores cassete de ligação ao 

ATP (ATP-binding cassete ou ABC), dentre os quais um teria sido relacionado à 

possibilidade de causar aumento da resistência aos azólicos (PANAPRUKSACHAT 

et al., 2016). 

Nesse contexto, é possível observar que não há um consenso universal sobre 

os critérios para administração de um regime quimioterápico específico ou de 

profilaxia antifúngica para infecções oportunistas. Ocorre que, sendo difícil 

estabelecer um diagnóstico precoce definitivo no curso da infecção, muitos 

pacientes de alto risco são tratados empiricamente ou profilaticamente com 

antifúngicos, muitas vezes estabelecidos pelos próprios protocolos dos hospitais 

terciários (BROOKS et al., 2014). 
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Sabe-se que, atualmente, a terapêutica antifúngica apresenta algumas 

limitações, principalmente relacionadas à toxicidade sobre as células humanas e à 

resistência, tanto intrínseca como adquirida, por parte dos fungos (NISHI et al., 

2009). O desenvolvimento de micro-organismos cada vez mais resistentes aos 

antimicrobianos convencionais, devido ao uso abusivo e indiscriminado, resulta no 

surgimento de doenças infecciosas de difícil controle (AKINPELU, 2001). Ademais, o 

fenômeno da resistência torna-se ainda mais preocupante quando se considera a 

limitação no número de antifúngicos disponíveis e clinicamente úteis e a crescente 

população de imunocomprometidos vulneráveis ao risco de infecção fúngica 

(LAFAYETTE et al., 2010). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mudanças na população 

microbiana podem levar ao surgimento de micro-organismos patogênicos e ao 

desenvolvimento de novos fatores de virulência em patógenos antigos, como o 

desenvolvimento da resistência a antimicrobianos ou mudanças na habilidade de 

sobrevivência em condições ambientais adversas. Isolados fúngicos com reduzida 

sensibilidade (resistentes) geralmente surgem a partir de uma taxa natural de 

mutação genética muito baixa e, pela aplicação de um fungicida na concentração 

recomendada, ocorre controle dos isolados sensíveis, enquanto que os isolados 

resistentes tornam-se dominantes na população dos patógenos sob a pressão 

seletiva do uso do fungicida ao longo do tempo; de modo que poderão ocorrer, 

eventualmente, falhas no controle da doença, o que representa ameaça à saúde 

humana e traz prejuízos econômicos (KOENRAADT; SOMERVILLE; JONES, 1992; 

COWEN; ANDERSON; KOHN, 2002; BARALDI et al., 2003; ANDERSON, 2005). 

Contribuindo para o fenótipo de resistência a drogas nos fungos, podem ser 

citados vários mecanismos, tais como: modificações na membrana 

plasmática/parede celular, reduzindo a permeabilidade ou captação da droga; 

alterações estruturais no sítio alvo, impedindo a ligação do fármaco; aumento no 

efluxo das drogas; superprodução da enzima-alvo, de modo que o fármaco não inibe 

completamente a reação bioquímica; existência de via alternativa na célula que 

compensa a perda de função decorrente da atividade da droga; alterações nos 

níveis intracelulares dos alvos; inibição de "enzimas" fúngicas que convertem o 

fármaco inativo em sua forma ativa; e secreção de enzimas que degradam o 
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fármaco pela célula (GHANNOUM; RICE, 1999; MA; MICHAILIDES, 2005; DEISING, 

REIMANN, PASCHOLATI, 2008). 

A crescente resistência a novos agentes é fato preocupante, visto que pode 

haver o comprometimento da eficácia terapêutica da maioria das drogas 

antifúngicas, pelo surgimento de linhagens resistentes a drogas e superinfecção com 

estas linhagens (LAFAYETTE et al., 2010; CHANDRASEKAR, 2011). Assim, fatores 

como toxicidade, custos do tratamento, interações medicamentosas significativas, 

biodisponibilidade insuficiente das drogas antifúngicas convencionais, além da 

diversidade de linhagens resistentes às drogas clássicas, têm levado à busca 

incessante por novos agentes antifúngicos, mais seguros e mais efetivos que os 

existentes (CAVALEIRO et al., 2006; FENNER et al., 2006; KHAN et al., 2010; 

MARUI et al., 2010; SAAD et al., 2010). Para tanto, os vegetais constituem valiosa 

fonte de busca, visto que a diversidade molecular dos produtos naturais é superior a 

dos produtos derivados de síntese química (NOVAIS, 2003). 

Deve-se considerar, especialmente com relação aos antifúngicos, que um 

novo agente precisa ter máxima especificidade para os micro-organismos, com baixa 

toxicidade para o hospedeiro, já que a similaridade compartilhada entre patógeno e 

hospedeiro é um dos maiores desafios no desenvolvimento de drogas antifúngicas 

eficazes; além disso, precisam ser escolhidos alvos bem caracterizados, de papeis 

fisiológicos compreendidos e essenciais ao desenvolvimento dos fungos (CIHLAR et 

al., 2002; MARTINEZ-ROSSI; PERES; ROSSI, 2008).  

 

2.3 Produtos naturais 

 

As plantas medicinais ocupam papel de destaque na busca por fontes 

alternativas de compostos antimicrobianos, de modo que moléculas ativas 

provenientes de plantas medicinais e ervas têm se tornado de grande interesse 

(BARIS et al., 2006; BANSOD; RAI, 2008; MATASYOH et al., 2009). Elas possuem 

aplicações versáteis e representam uma fonte de inovação de agentes terapêuticos 

para várias condições, incluindo doenças infecciosas (KOEHN, CARTER, 2005; 

PATERSON, ANDERSON, 2005; COS et al., 2006; SAAD, 2010). 
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Produtos naturais com propriedades terapêuticas são utilizados desde o início 

da história da civilização humana, sendo frequentemente empregados na medicina 

popular e amplamente utilizadas pelas chamadas medicinas tradicionais, ou não 

ocidentais, em suas práticas terapêuticas (FOGLIO et al., 2006), por constituírem 

uma fonte valiosa de produtos para prevenção, tratamento e cura de distúrbios, 

disfunções ou doenças em homens e animais (CHOI et al.; 2002; VEIGA JUNIOR; 

PINTO; MACIEL, 2005; ANTUNES et al., 2006). 

Tem-se que, nos últimos 25 anos, cerca de 30% dos novos fármacos 

aprovados são produtos naturais ou substâncias derivadas, quando se trata de 

anticancerígenos, esse número aumenta para 42% (NEWMAN; CRAGG, 2007). 

Ainda, referindo-se a doenças infecciosas, 70% das novas drogas tiveram origem 

nas fontes naturais (GULLO; HUGHES, 2005). Verificou-se, também, que 50% dos 

medicamentos aprovados, entre 1981 e 2006, pelo FDA são direta ou indiretamente 

derivados de produtos naturais (FERREIRA; PINTO, 2010). 

Os produtos químicos produzidos pelos vegetais podem ser divididos em dois 

grupos: os metabólitos primários ou macromoléculas, que são essenciais à 

sobrevivência dos vegetais e incluem lipídeos, protídeos, glicídeos e nucleotídeos; e 

os metabólitos secundários ou micromoléculas, originados à custa de energia pelos 

produtos do metabolismo primário, com estrutura complexa, baixa massa molecular 

e atividades biológicas marcantes, sendo encontrados em concentrações 

relativamente baixas e em determinados grupos de plantas e estando, ainda, 

diretamente envolvidos na adequação da planta ao seu meio, desempenhando 

várias funções, dentre elas, a defesa contra herbívoros e micro-organismos, 

proteção contra raios ultravioletas e atração de polinizadores ou animais dispersores 

de sementes (POSER, MENTZ, 2004; FUMAGALI et al., 2008).     

Nesse contexto, por meio de seu metabolismo secundário, as plantas 

sintetizam uma série de compostos biologicamente ativos (NAKAMURA et al., 2004; 

OLIVEIRA et al., 2006; PRABUSEENIVASAN; JAYAKUMAR; IGNACIMUTHU, 

2006), de estruturas complexas, incluindo alcalóides, flavonóides, taninos, 

cumarinas, glicosídeos, terpenos, fenilpropanóides, entre outros (NYCHAS, 1996; 

AQUINO et al., 2003; MOREIRA et al., 2007). Portanto, por possuírem diversidade 

de constituintes, as plantas proporcionam grandes chances de obterem-se 
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moléculas protótipos (NASCIMENTO; LOCATELLI; FREITAS, 2000; PESSINI et al., 

2003; DUARTE et al., 2004; MICHELIN et al., 2005; LIMA, M.R.F. et al., 2006). 

O Brasil apresenta grande diversidade vegetal, atraindo a atenção de 

etnofarmacologistas ao redor do mundo (SCORZONI ET al., 2007). Aliando-se essa 

diversidade vegetal ao conhecimento tradicional e à tecnologia capaz de validar 

cientificamente esse aprendizado, tem-se como resultado um grande potencial do 

país para o desenvolvimento de fitomedicamentos (BARBOSA-FILHO et al., 2005; 

BRANDÃO et al., 2006; GRÉGIO et al., 2006). Todavia, apesar de toda importância 

atribuída às plantas, o seu potencial como fonte de novos produtos naturais é ainda 

pouco explorado. 

Os produtos naturais pesquisados como alternativas para o controle de 

fungos, que podem agir induzindo resistência e/ou produzindo atividade 

antimicrobiana direta, podem ser extratos vegetais ou óleos essenciais 

(STANGARLIN; KUHN; SCHWAN-ESTRADA, 2008). Sabe-se que os óleos 

possuem uma complexidade estrutural marcante, podendo conter mais de 60 

constituintes individuais, os fitoconstituintes, os quais são responsáveis por sua 

atividade biológica (LIMA et al., 2006). Assim, tem se tornado cada vez mais comum 

o desenvolvimento de medidas de controle de doenças fúngicas utilizando 

fitoconstituintes, como alternativa aos produtos químicos sintéticos, objetivando 

menor toxicidade e maior eficácia (REDDY et al., 2007), devido à capacidade de 

alguns fitoconstituintes serem prejudiciais para os fungos e, dessa forma, poderem 

ser utilizados para proteger culturas vegetais, animais, humanos, alimentos e rações 

contra fungos toxigênicos e micotoxinas (OMAF, 2004; ANJORIN, SALAKO; 

MAKUN, 2013).   

Todavia, ainda verifica-se que grande parte dos estudos está direcionada a 

avaliar o efeito antimicrobiano de óleos essenciais e extratos (NASCIMENTO; 

LOCATELLI; FREITAS, 2000; SEIDIL, 2002; ARAÚJO et al., 2004; LIMA et al., 2005; 

SOUZA et al., 2005), sendo a atividade dos fitoconstituintes ainda pouco enfatizada. 

Portanto, considera-se de suma importância o direcionamento dos estudos para os 

efeitos de constituintes isolados das plantas. 
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Os fitoconstituintes geraniol, timol, carvacrol, citral, R-citronelal, S-citronelal, 7-

hidróxi-citronelal, citronelal e isoeugenol foram escolhidos para esta pesquisa por 

apresentarem relatos na literatura de suas consideráveis atividades antimicrobianas. 

Desempenhando papel fundamental na escolha dessas substâncias esteve a 

necessidade de investigar suas atividades antimicrobianas especificamente sobre o 

gênero Penicillium, visto que, foram observados poucos estudos nesse sentido.  

Timol e carvacrol são monoterpenos aromáticos isômeros encontrados em 

diversas plantas, como, por exemplo, orégano (Origanum vulgare) e tomilho 

(Thymus vulgaris), biossintetizados a partir do γ-terpineno e do ρ-cimeno (NOSTRO; 

PAPALIA, 2012). Possuem fórmula molecular C10H14O, sendo que, em temperatura 

ambiente, o carvacrol apresenta-se na forma líquida e o timol na forma de cristais 

(HOLLAND et al., 2014). Várias atividades já foram descritas para esses compostos, 

tais como atividade antifúngica (REGINATO et al., 2017), antibacteriana (ENGEL et 

al., 2017; GUTIÉRREZ et al., 2017; KHAN et al., 2017; MOON et al., 2017), 

inseticida (GAIRE et al., 2017; PARK et al., 2017), acaricida (ROSADO-AGUILAR et 

al., 2017), larvicida (PAVELA, 2015),  anticonvulsivante (QUINTANS-JÚNIOR et al., 

2010), neuroprotetora (DELGADO-MARÍN; SÁNCHEZ-BORZONE; GARCÍA, 2017), 

antitumoral (LESGARDS et al., 2014; CHAUHAN et al., 2017; LI; WEN; DU et al., 

2017), ansiolítica (GONZÁLEZ-TRUJANO et al., 2017), entre outras. 

O geraniol (3,7-dimetil-2,6-octadien-1-ol) é um monoterpeno alcoólico acíclico, 

de fórmula química C10H18, sendo constituído por uma mistura de dois isômeros 

cis/trans- o geraniol propriamente dito (trans) e o nerol (cis). Apresenta-se como um 

óleo amarelo claro, sendo insolúvel em água e solúvel na maioria dos solventes 

orgânicos. É um constituinte de vários óleos essenciais e ocorre, por exemplo, no 

óleo de palmarosa, óleo de citronela e óleo de rosas. É muito utilizado como 

fragrância para vários produtos de limpeza domésticos e cosméticos, possuindo, 

também, propriedades bioquímicas e farmacológicas (CHEN; VILJOEN, 2010). 

Estudos apontam que o geraniol possui ação inseticida e repelente de insetos 

(JEON et al., 2009; QUALLS; XUE, 2009; GAIRE et al., 2017), antitumoral (BURKE 

et al., 1997; BURKE et al., 2002; ONG et al., 2006; POLO; DE BRAVO, 2006; 

WISEMAN; WERNER; CROWELL, 2007; MADANKUMAR et al., 2017; 

SHANMUGAPRIYA; SUBRAMANIAN; KANIMOZHI, 2017); anti-inflamatória 
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(HASAN; SULTANA, 2015), antidiabética (BABUKUMAR et al., 2017), anti-isquêmica 

(EL-BASSOSSY et al., 2017), cardioprotetora (CRESPO et al., 2017), antinociceptiva 

(LV et al., 2017), antioxidante (CHOI et al., 2000; TIWARI; KAKKAR, 2009; OZKAYA 

et al., 2016), entre outras atividades.  

Além disso, o geraniol possui atividade antimicrobiana relevante, sendo eficaz 

contra fungos diversos, tais como: Saccharomyces cerevisiae (DALLEAU et al., 

2008); Cryptococcus neoformans (VIOLLON; CHAUMONT, 1994); Colletorichum 

camelliae (ZHANG et al., 2006); Botrytis cinérea, Mucor piriformis (ERLAND et al., 

2016); Candida albicans (MARUYAMA et al., 2008; SHARMA; KHAN; MANZOOR, 

2016); além de fungos do gênero Penicillium, como o  Penicillium expansum 

(ERLAND et al., 2016). O geraniol também é ativo contra os patógenos Salmonella 

typhimurium e E. coli (SI et al., 2006); Haemophilus influenzae, Streptococcus 

pneumoniae, S. pyogenes e Staphylococcus aureus (YNOUYE; YAMAGUCHI; 

TAKIZAWA, 2001); Erwinia amylovora (SCORTICHINI; ROSSI, 2008); 

Mycobacterium tuberculosis (CANTRELL; FRANZBLAU; FISCHER, 2001); entre 

outros. 

O isoeugenol, éter fenólico derivado do eugenol, é um fenilpropeno 

encontrado em diversas plantas (ELSAYED et al., 2016; KIM et al., 2016). Está 

presente na noz-moscada, cravo-da-índia e canela (HYLDGAARD et al., 2015), 

possuindo inúmeras atividades biológicas identificadas, tais como atividade 

antifúngica (MANSOUR; YOUSEF; KIM, 1996; CHENG et al., 2008), antibacteriana 

(FAITH; YOUSEF; LUCHANSKY, 1992; HYLDGAARD et al., 2015; KIM et al., 2016), 

nematicida (PARK et al., 2007), antioxidante (RAJAKUMAR; RAO, 1993), larvicida 

(PAVELA, 2015), inseticida (HUANG et al., 2002), acaricida (KIM; KIM; AHN, 2003), 

fumigante (YEOM et al., 2013), anti-inflamatória (KAUR; SULTANA, 2012), 

antitumoral (ATSUMI et al., 2000; FUJISAWA et al., 2004; ELSAYED et al., 2016), 

neuromoduladora (HWANG, 1992), neuroprotetora (PRASAD; MURALIDHARA, 

2013), entre outras. 

O citronelal é um monoterpenóide, predominantemente formado pelo 

metabolismo secundário de plantas, sendo uma das substâncias majoritárias de 

óleos essenciais de plantas aromáticas como as do gênero Cymbopogon e 

Eucalyptus (MEDEIROS, 2016). É encontrado em cerca de 50 óleos essenciais, 
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juntamente com citral, geranial, linalol e citronelol (PYBUS; SELL, 1999), sendo 

tipicamente isolado como uma mistura não-racêmica dos enantiômeros R e S. 

Possui inúmeras atividades biológicas, dentre elas ação antimicrobiana, 

antioxidante, herbicida, inseticida e repelente (SINGH et al., 2009; NERIO; 

OLIVERO-VERBEL; STASHENKO, 2010; TOMAZ et al., 2014; BATUBARA et al., 

2015). Estudos ainda apontam, para o citronelal, atividade nematicida (CHOI et al., 

2007; BARROS et al., 2009), antifúngica contra Pyricularia (Magnaporthe) grisea, 

Aspergillus spp. e Colletotrichum musae (AGUIAR et al., 2014), antinociceptiva 

(QUINTANS-JÚNIOR et al., 2011), sedativa (JAGER; SAABY, 2011), entre outras. 

Sobre as atividades biológicas dos compostos R-citronelal, S-citronelal e 7-

hidróxi-citronelal, um número bem menor de estudos foi realizado. Estudos atribuem 

atividade antifúngica contra linhagens de Candida tropicalis ao 7-hidróxi-citronelal 

(OLIVEIRA-FILHO et al., 2017), atividade antibacteriana ao S-citronelal (SATO; 

RIST; UCHBAUER, 2006), além de atividade anticâncer ao R-citronelal (STONE et 

al., 2013). 

O terpenóide citral possui inúmeras atividades biológicas descritas em 

estudos diversos, como por exemplo, atividade antifúngica contra Candida sp. 

(SILVA et al., 2008), Candida krusei e Aspergillus fumigatus (MESA-ARANGO et al., 

2009); atividade antimicrobiana contra patógenos diversos como Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, S. aureus 

resistentes a meticilina (MRSA), Aspergillus niger, Klebsiella pneumoniae e 

Propionibacterium acnes (HAYES; MARKOVIC, 2002); atividade antitumoral (MESA-

ARANGO et al., 2009; THOMAS et al., 2016; SANCHES et al., 2017); antileishmania 

(SANTIN et al., 2009; MACHADO et al., 2012); anticonvulsivante (QUINTANS-

JÚNIOR et al., 2010); relaxante (SADRAEI, GHANNADI; MALEKSHAHI, 2003); 

antioxidante (WANG Y. et al., 2016); anti-inflamatória (MARTINS et al., 2017); entre 

outras. 
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2.4 Estudos de toxicidade 

 

Existe, ainda, para grande parte da população, a ideia de que as plantas 

medicinais não representam qualquer risco para a saúde humana, por serem 

“naturais” e por serem amplamente utilizadas pela população mundial desde os 

tempos remotos, todavia, sabe-se que os produtos naturais não estão livres da 

possibilidade de toxicidade ou outros efeitos adversos, podendo ter constituintes 

biologicamente ativos bastante tóxicos, apesar de serem popularmente 

considerados de menor risco quando comparados com as drogas sintéticas (DE 

SMET, 2004; VEIGA JUNIOR et al., 2005).  

Assim, fica evidente a necessidade de avaliar o balanço entre a atividade 

farmacológica versus a toxicidade de um determinado produto natural, para verificar 

sua aplicabilidade terapêutica (OLIVEIRA-FILHO, 2015). Para tanto, modelos 

experimentais in vitro e in vivo são aplicados visando à obtenção de informações 

sobre a toxicidade de uma substância química (PAILARD et al., 1999; TALMADGE 

et al., 2007). 

Como modelo para avaliar o efeito tóxico ou protetor de uma substância sobre 

a membrana celular, experimentalmente, os eritrócitos têm sido muito utilizados, 

visto que se trata de um tipo de célula com alta concentração de ácidos graxos poli-

insaturados, oxigênio molecular e íons ferro no estado ligado (NIKI et al.,1991; 

SCHIAR et al., 2007). Portanto, tornam-se vulneráveis a reações envolvendo 

radicais livres e suscetíveis à peroxidação dos lipídeos de membrana e à hemólise 

(REDDY et al., 2007). 

Estudos apontam compostos isolados de plantas, como polifenois, 

glicosídeos, saponinas e triterpenoides, como possíveis causadores de alterações 

nas membranas das células vermelhas do sangue, com posterior hemólise (NG; LI; 

YEUNG, 1986; BADER et al., 1996; GRINBERG et al., 1997; ZHANG et al., 1997). 

Desse modo, a ocorrência de hemólise após a exposição ao produto teste pode ser 

diretamente correlacionada com a sua citotoxicidade e utilizada como o primeiro 

passo na triagem toxicológica in vitro (BRANDÃO et al., 2005; SCHIAR et al., 2007). 
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Sabe-se que as espécies reativas de oxigênio (ROS) são produzidas 

continuamente pelo metabolismo normal das células e tecidos, desempenhando in 

vivo funções variadas, relacionadas à produção de energia, fagocitose, regulação do 

crescimento celular, sinalização entre as células, entre outras (ROTH, 1997). 

Todavia, caso haja produção excessiva das ROS, pode ocorrer oxidação de 

biomoléculas, como as proteínas, aminoácidos, lipídeos e DNA, levando a danos 

celulares e morte (IGNARO et al., 1999). Assim, as ROS podem estar envolvidas em 

uma variedade de doenças, como asma, inflamação, artrite, neurodegeneração, 

doença de Parkinson, entre outras (PERRY et al., 2000).  

Nessa perspectiva, substâncias naturais que possuam potencial atividade 

antioxidante representam uma esperança para o tratamento de uma variedade de 

doenças, o que, segundo Halliwell (1997), representa a capacidade de uma 

substância presente em baixas concentrações, quando comparada ao substrato 

oxidável, atrasar ou inibir a oxidação desse substrato de maneira eficaz. 

Outro teste, o de fragilidade osmótica eritrocitária, por sua vez, é eficiente na 

avaliação da estabilidade das membranas e efeitos toxicológicos das substâncias 

(RODRIGUES, 2009), de modo que a resistência das hemácias à hemólise, ou seja, 

a habilidade de manter a integridade estrutural quando expostas a estresse 

osmótico, vai caracterizar a fragilidade osmótica eritrocitária (FOE) (ALDRICH; 

SAUNDERS, 2006). 

Outro modelo experimental bastante utilizado em estudos científicos, desde o 

século XIX, é o desenvolvimento embrionário de ouriços-do-mar, organismos do filo 

Echinodermata e classe Echinoidea que representam um dos grupos mais 

encontrados nas faixas litorâneas do planeta (SMITH et al., 1993; WADA; SATOH, 

1994; LEITE, 2015).  

Algumas características dos ouriços-do-mar motivam sua utilização como 

modelo experimental em estudos científicos, tais como: ampla distribuição 

geográfica, fácil coleta e simples manutenção em laboratório; obtenção de grande 

número de gametas a partir de um único indivíduo, de forma não invasiva; alta 

eficiência na fertilização in vitro; desenvolvimento embrionário rápido e sincrônico; 

cultivo de embriões não necessita de ambiente estéril, sendo realizado em água do 
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mar; e, por fim, ciclo embrionário apresentando várias semelhanças com o de 

células humanas, o que permite utilizar o modelo para a prospecção de compostos 

com atividade antimitótica (MONTENEGRO et al., 2004; SEMENOVA; KISELYOV; 

SEMENOV, 2006; MILITAO et al., 2007; LEITE, 2015). 

Além disso, desempenhando papel essencial dentre os métodos alternativos 

para a avaliação das características farmacológicas e toxicológicas de um composto 

específico, estão as ferramentas de previsão ou métodos de previsão assistida por 

computador, os quais são rápidos, reprodutíveis e normalmente baseados em 

biorreguladores humanos, podendo ser úteis para estudar compostos hipotéticos ou 

já existentes (ANGELO; MAX; MARKUS, 2006; SRINIVAS et al., 2014; OLIVEIRA-

FILHO, 2015). Ocupando papel de destaque dentre as ferramentas de previsão, 

estão os estudos com modelos in silico, os quais são utilizados para avaliação da 

toxicidade de um composto no meio metabólico de mamíferos, tendo, inclusive, sua 

utilização na seara regulatória incentivada pela legislação recente (MARCHANT, 

2012). 

Ainda, ferramentas que permitam determinar os perfis farmacocinético 

(ADME) e toxicológico (ADMET) também ocupam importante papel na definição de 

biodisponibilidade e efeitos tóxicos de uma molécula sobre a qual se tenha 

interesse, o que, por fim, contribui para a diminuição do tempo e custo do processo 

de produção e desenvolvimento de novas drogas (HANSCH et al., 2004).  

Nesta perspectiva, considera-se de fundamental importância investigar a ação 

de fitoconstituintes sobre fungos do gênero Penicillium, além de seu mecanismo, a 

fim de possibilitar a descoberta de substâncias antimicrobianas mais eficazes no 

combate a este gênero fúngico. Ainda, é sobremaneira importante avaliar a 

toxicidade in vitro de tais produtos naturais, objetivando determinar sua segurança, 

bem como determinar parâmetros farmacocinéticos e toxicológicos teóricos, através 

de ferramentas de previsão, com o propósito de determinar sua possível 

aplicabilidade terapêutica. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a atividade antifúngica in vitro de fitoconstituintes sobre doze 

linhagens de Penicillium citrinum, com aprofundamento dos estudos relacionados 

àquele que apresentou melhor atividade antifúngica (timol), incluindo estudos de 

toxicidade in silico e in vitro.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar screening microbiológico de fitoconstituintes; 

 Determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) e a Concentração 

Fungicida Mínima (CFM) do fitoconstituinte que apresentou melhor atividade 

antifúngica no screening, bem como do antifúngico padrão (voriconazol); 

 Determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) do sanitizante ácido 

peracético; 

 Analisar a ação do timol e ácido peracético sobre a parede celular fúngica; 

 Verificar a ação do timol e ácido peracético sobre a membrana celular 

fúngica, a partir da sua capacidade de interagir com o ergosterol; 

 Investigar a interferência do timol sobre o efeito do antifúngico padrão; 

 Analisar in silico a toxicidade e os parâmetros farmacocinéticos do timol; 

 Comparar a toxicidade in silico do timol com a do antifúngico controle, o 

voriconazol; 

 Estudar o efeito do timol em eritrócitos humanos, por meio da avaliação do 

potencial hemolítico, da fragilidade osmótica e do potencial antioxidante na 

presença de Espécies Reativas de Oxigênio; 

 Avaliar o efeito antimitótico do timol sobre células embrionárias de ouriços-do-

mar (Echinometra lucunter). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Local da pesquisa 

 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Micologia do Departamento de 

Ciências Farmacêuticas, localizado no Centro de Ciências da Saúde (CCS) da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Parcerias, para o apoio no 

desenvolvimento do trabalho, foram realizadas: no Laboratório de Ensaios 

Toxicológicos II (LABETOX) do Instituto de Pesquisa em Fármacos e Medicamentos 

da UFPB (IPeFarM-UFPB); e no Laboratório de Biologia do Desenvolvimento 

(LABID) do Departamento de Biologia Molecular (DBM), no Centro de Ciências 

Exatas e da Natureza (CCEN) – UFPB.  

 

4.2 Posicionamento ético 

 

Os aspectos éticos e legais da pesquisa envolvendo seres humanos foram 

levados em consideração para a realização deste trabalho. O projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley (CEP-

HULW), através do Parecer Consubstanciado de número 2.192.256. 

 

4.3 Produtos naturais 

 

Foram utilizados fitoconstituintes obtidos da empresa Sigma-Aldrich do Brasil 

Ltda., situada em São Paulo, e disponíveis no Laboratório de Micologia do 

Departamento de Ciências Farmacêuticas, CCS, UFPB. Os produtos naturais 

estudados foram:  

 Geraniol; 
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  Timol; 

  Carvacrol; 

  Citral; 

  R-citronelal; 

  S-citronelal; 

  7-hidróxi-citronelal; 

  Citronelal; 

  Isoeugenol. 

 As soluções foram preparadas no momento de execução dos testes, 

dissolvendo-os primeiramente em Tween 80 a 2% e DMSO em uma proporção de 

até 10%, e utilizando água destilada estéril para alcançar as concentrações 

desejadas (CLEELAND; SQUIRES, 1991). 

 Para melhorar a solubilidade e facilitar a dispersão de substâncias 

lipossolúveis no meio de cultura, é comum a utilização de solventes, detergentes ou 

agentes emulsificantes, como Tween 20, Tween 80, DMSO e etanol (GROPPO et 

al., 2002; BAYDAR et al., 2004; BRUNI et al., 2004). Contudo, faz-se necessário 

observar se o próprio agente emulsificador não possui atividade antimicrobiana. 

Dessa forma, evidenciar o crescimento das linhagens em RPMI-1640, DMSO (5%) e 

Tween 80 (2%), sem monoterpenos ou antifúngicos, foi uma das preocupações do 

presente estudo, a fim de confirmar que o impedimento no crescimento dos micro-

organismos foi realmente uma consequência da presença do monoterpeno ou 

antifúngico, não existindo interferência do agente emulsificante no crescimento das 

linhagens. 

 

4.4 Produtos-controle 

 

Os produtos utilizados como controle na execução das metodologias, 

adquiridos da Sigma-Aldrich®, foram os seguintes: voriconazol, anfotericina B, 

ergosterol e sorbitol. As soluções também foram preparadas no momento de 

execução dos testes.  
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Utilizou-se também o produto sanitizante PAC 200® (lote 968216), composto 

por ácido peracético em pó, fabricado pela Adhetech Química Indústria e Comércio 

Ltda., com registro na Anvisa número 317140074. O PAC 200® foi preparado nas 

concentrações recomendadas pelo fabricante para obtenção da ação fungicida (100, 

200 e 2000 ppm). 

 

4.5 Micro-organismos 

 

Para os ensaios de atividade antifúngica foram selecionadas um total de 12 

linhagens de Penicillium citrinum, 11 obtidas da coleção do Laboratório de Micologia 

(LM 2, LM 3, LM 4, LM 8, LM 30, LM 145, LM 155, LM 157, LM 161, LM 171 e LM 

278)  e uma linhagem de referência do Instituto Nacional de Controle de Qualidade 

em Saúde (INCQS-Fiocruz)- INCQS-40011, as quais foram mantidas em tubos de 

ensaio contendo Ágar Sabouraud Dextrose inclinado (DIFCO Laboratories Ltda.), a 

temperatura ambiente (28º a 30ºC) e a 4ºC. As linhagens da coleção do Laboratório 

de Micologia possuem origens diversas, sendo LM 3, LM 4 e LM 157 de origem 

ambiental, e o restante, de origem clínica;  LM 2, LM 145 e LM 278 foram obtidas de 

unha; LM 30, LM 161 e LM 171 foram obtidas de pele; e LM 155 e LM 8 foram 

obtidas de ouvido. 

 

4.6 Meios de cultura 

 

Para manutenção das linhagens selecionadas e realização dos ensaios de 

atividade antifúngica foram utilizados Ágar Sabouraud Dextrose – ASD e Caldo 

Sabouraud Dextrose – CSD, ambos obtidos da DIFCO Laboratories Ltda (Detroit, MI, 

EUA); além de RPMI-1640-L-glutamina (sem bicarbonato de sódio), da Sigma-

Aldrich® (São Paulo, SP, Brasil), os quais foram preparados conforme instruções do 

fabricante.  
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4.7 Inóculo das espécies fúngicas 

 

 As linhagens fúngicas selecionadas foram mantidas no meio de cultura ASD, 

por 10-14 dias, a temperatura de 28 a 30ºC, com a finalidade de atingirem o 

crescimento satisfatório. Para o preparo da suspensão das linhagens, colônias 

fúngicas foram cobertas com 5 mL de solução salina estéril (NaCl 0,85 % p/v) e, por 

meio de suaves agitações e raspagens com auxílio de uma alça de inoculação em 

“L”, as suspensões foram obtidas. A mistura resultante de conídios e fragmentos de 

hifas foi retirada e transferida para tubos de ensaio esterilizados. Em seguida, essas 

suspensões foram agitadas por 2 minutos com auxílio do aparelho Vortex (FANEM), 

comparando-se e ajustando-se, posteriormente, sua turbidez com uma suspensão 

de sulfato de bário do tubo nº 0,5 da escala Mc Farland, a qual corresponde a um 

inóculo de aproximadamente 106 unidades formadoras de colônias/mL (UFC/mL). 

Por fim, foi realizada a contagem celular em câmara de Neubauer e as suspensões 

foram ajustadas no espectrofotômetro (Leitz-Fhotometer 340-800), para conter 

aproximadamente 1x106 UFC/mL. (CLEELAND; SQUIRES, 1991; HADACEK; 

GREGER, 2000; SAHIN et al., 2004; SANTOS;HAMDAN, 2005).  

 A quantificação do inóculo foi confirmada por meio do plaqueamento de 0,01 

mL das suspensões em ASD. As placas foram incubadas a 28°C e examinadas 

diariamente para a contagem das colônias, determinando as UFC em 1 mL. 

 

4.8 Avaliação da atividade antifúngica in vitro 

 

4.8.1 Triagem microbiológica 

 

 A triagem microbiológica para avaliação do poder antifúngico dos 

fitoconstituintes em estudo foi realizada com base na técnica microdiluição em meio 

líquido (CLEELAND; SQUIRES, 1991; ELOFF, 1998; HADACEK; GREGER, 2000; 

KONEMAN et al., 2008). Em placas estéreis de 96 poços com tampa, foram 
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colocados 100 µL de RPMI-1640, além de 100 µL da solução dos produtos naturais 

na concentração de 1024 µg/mL, ambos duplamente concentrados, de maneira que 

cada linha da placa correspondeu a um fitoconstituinte testado. Foi avaliada a 

atividade antifúngica de geraniol, timol, carvacrol, citral, R-citronelal, S-citronelal, 7-

hidróxi-citronelal, citronelal e isoeugenol. 

 Em seguida, foram inoculados 10 µL da suspensão fúngica, previamente 

preparada, na concentração de 106 UFC/mL de cada micro-organismo, sendo cada 

coluna da placa correspondente a uma das doze linhagens de Penicillium avaliadas. 

Foram realizados, concomitantemente, controles da esterilidade do meio, da 

viabilidade das linhagens e da interferência dos solventes. O sistema foi incubado a 

280C por 7 dias e, logo após, foi avaliado o poder antifúngico dos produtos, sendo 

selecionados aqueles que apresentaram melhor perfil de inibição visual do 

crescimento dos micro-organismos, quando comparados ao controle. Os ensaios 

foram realizados em triplicata.q 111111111`` 

Tem-se que a microdiluição em caldo e a difusão em ágar são as técnicas 

mais comumente utilizadas para a realização de triagens microbiológicas de 

produtos naturais com potencial antibacteriano ou antifúngico, sejam eles extratos 

de plantas ou substâncias puras (COWAN, 1999; ALVES et al., 2008). Todavia, a 

microdiluição é preferível por possibilitar a obtenção de resultados quantitativos, 

através da CIM (CAMPANA et al., 2011). 

 

4.8.2 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

 

 A determinação da concentração inibitória mínima foi realizada utilizando-se 

os fitoconstituintes selecionados na triagem microbiológica. Os ensaios foram 

realizados por meio da técnica de microdiluição em caldo, utilizando placas de 96 

orifícios estéreis e com tampa (CLEELAND; SQUIRES, 1991; ELOFF, 1998; 

HADACEK; GREGER, 2000). Em cada orifício da placa, foram adicionados 100 μL 

de RPMI-1640 duplamente concentrado. Em seguida, 100 μL da solução dos 

fitoconstituintes na concentração inicial de 1024 μg/mL (também duplamente 
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concentrados), foram dispensados nas cavidades da primeira linha da placa. E por 

meio de uma diluição seriada em razão de dois, foram obtidas as concentrações de 

1024 a 0,5 μg/mL, de modo que na primeira linha da placa encontrava-se a maior 

concentração e, na última, a menor concentração. Por fim, foram adicionados nas 

cavidades 10 μL do inóculo, de aproximadamente 1-5 x 106 UFC/mL, das linhagens 

fúngicas, correspondendo cada coluna da placa a uma linhagem.  

 Para verificar a ausência de interferência dos solventes DMSO e Tween 80, 

utilizados na preparação da solução dos fitoconstituintes, sobre os resultados, foi 

feito um controle no qual foram colocados nas cavidades 100 μL do RPMI-1640  

duplamente concentrado, DMSO (até 10%), Tween 80 (2%) e 10 μL da suspensão 

fúngica. Além disso, um controle de micro-organismo foi realizado colocando-se nas 

cavidades 100 μL do do RPMI-1640  duplamente concentrado, 100 μL de água 

destilada estéril e 10 μL do inóculo de cada linhagem. Também foi realizado um 

controle de esterilidade do meio, no qual foram colocados 200 μL do do RPMI-1640 

em um orifício, na ausência da suspensão dos fungos. Paralelamente, o mesmo 

procedimento foi realizado para o antifúngico padrão Voriconazol. As placas foram 

assepticamente fechadas e incubadas a 28 oC por 7 dias, para realização da leitura.  

 As CIMs para os fitoconstituintes, o antifúngico e o sanitizante foi definida 

como a menor concentração capaz de inibir visualmente o crescimento fúngico 

verificado nos orifícios, quando comparado com o crescimento controle. Os 

experimentos foram realizados em triplicata e o resultado foi expresso pela média 

das Concentrações Inibitórias Mínimas obtidas nos três ensaios.  

 Considera-se como efetiva e clinicamente aplicável a terapia antimicrobiana 

na qual, primariamente, o sítio de infecção seja alcançado pelo agente terapêutico e 

que, posteriormente, este promova a cessação ou inibição da progressão da invasão 

microbiana, facilitando a ação das defesas do hospedeiro para controlar a infecção 

(CLEELAND; SQUIRES, 1991). Portanto, na prática clínica, o valor da CIM de um 

antimicrobiano significa que esta concentração deve ser obtida no sítio da infecção 

para que o crescimento microbiano seja potencialmente inibido (KONEMAN et al., 

2008). 
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 A atividade biológica dos produtos foi interpretada, através de sua CIM, 

conforme os seguintes critérios: menor que 100 μg/mL = atividade excelente/ótima; 

100-500 μg/mL = atividade moderada; 500-1000 μg/mL = baixa atividade; maior que 

1000 μg/mL = produto inativo (HOLETZ et al., 2002).  

 

4.8.3 Determinação da Concentração Fungicida Mínima (CFM) 

  

 A Concentração Fungicida Mínima foi determinada, para o fitoconstituinte que 

apresentou melhor resultado no teste da CIM, para as 12 linhagens de P. citrinum. 

Após a leitura da CIM, alíquotas de 10 µL da menor concentração com capacidade 

de inibir o crescimento dos fungos, além das duas concentrações imediatamente 

superiores (CIMx2 e CIMx4), foram retiradas das cavidades da placa de 

microdiluição e dispensadas em nova placa de 96 poços contendo meio RPMI. O 

sistema foi incubado a 28 oC por 72 horas. A CFM foi definida como a menor 

concentração do fitoconstituinte na qual não houve crescimento visível (NCUBE; 

AFOLAYAN; OKOH, 2008). Paralelamente, o mesmo procedimento foi realizado 

para voriconazol. Os ensaios foram realizados em triplicata e a média foi calculada. 

 

4.9  Investigação do mecanismo de ação antifúngica 

 

4.9.1 Ação dos produtos na parece celular fúngica: ensaio com sorbitol 

 

 A fim de investigar a ação do fitoconstituinte escolhido e ácido peracético 

sobre a parede celular fúngica foi realizado o ensaio com sorbitol, um protetor 

osmótico usado para estabilizar os protoplastos de fungos. Para tanto, o ensaio 

comparou as Concentrações Inibitórias Mínimas dos produtos antifúngicos sobre as 

linhagens de P. citrinum INCQS-40011, LM 3, LM 161 e LM 171, na ausência e na 

presença de sorbitol, através do método de microdiluição, utilizando placas de 

microtitulação contendo 96 cavidades, com fundo em forma de “U”, semelhante ao 
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item 4.7.2. Neste caso foi utilizado meio de cultura previamente adicionado de 

sorbitol (PM = 182,17) a 0,8 mol/L. Os ensaios foram realizados em triplicata e o 

resultado expresso pela média dos resultados (FROST et al., 1995; ESCALANTE et 

al., 2008). 

 Também foram realizados controles de viabilidade das linhagens e 

esterilidade do meio. As placas foram seladas e incubadas a 28°C por até 8 dias e, 

então, realizada a leitura (FROST et al., 1995; ZACCHINO, 2001). 

 

4.9.2 Ação dos produtos na membrana celular: interação com o ergosterol  

 

A determinação da CIM dos produtos, contra as linhagens de P. citrinum 

IHCQS-40011, LM 3, LM 161 e LM 171, foi realizada por microdiluição, utilizando 

placas de microtitulação contendo 96 cavidades, com fundo em forma de “U”, de 

forma semelhante protocolo exposto na determinação da CIM, item 4.7.2. Neste 

caso, especificamente, foi utilizado meio de cultura previamente adicionado de 400 

µg/mL de ergosterol. Os valores de CIM dos produtos foram então comparados na 

ausência e presença de ergosterol exógeno. Foi realizado o mesmo procedimento 

com a anfotericina B, cujo mecanismo de ação envolve a interação com ergosterol 

da membrana, para servir como controle positivo dos resultados. As placas foram 

seladas e incubadas a 28°C por até 8 dias para realização da leitura. Os ensaios 

foram realizados em triplicata e o resultado expresso pela média dos resultados 

(ESCALANTE et al., 2008). 

 

4.10 Determinação do índice de concentração inibitória fracionada (pelo 

método de checkerboard) do timol associado com o voriconazol 

 

As combinações do fitoconstituinte escolhido com o antifúngico comercial 

voriconazol foram testadas em triplicata contra as linhagens de P. citrinum INCQS-

40011, LM 3, LM 161 e LM 171, utilizando a técnica de microdiluição checkerboard 

(ELIOPOULOS; MOELLERING, 1991). Inicialmente, 100 μL de caldo foram 
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adicionados nos poços da placa de microdiluição. Em seguida, foi adicionado o 

fitoconstituinte no sentido vertical e o antifúngico no sentido horizontal da placa. 

Cada produto foi testado em diferentes concentrações (CIM×8, CIM×4, CIM×2, CIM, 

CIM÷2, CIM÷4, CIM÷8 e CIM÷16). Por fim, foram adicionados 10 μL da suspensão 

fúngica. As placas foram incubadas a 28 ºC por 72h. 

O índice CIF foi calculado através da soma do CIFA + CIFB, onde A 

representa o antibiótico e B o composto em teste. O CIFA, por sua vez, foi calculado 

pela relação CIMA combinado/ CIMA sozinho, enquanto que o CIFB = CIMB 

combinado/ CIMB sozinho. Este índice foi interpretado da seguinte forma: sinergismo 

(≤0,5), aditividade (>0,5 e <1), indiferença (≥1 e <4) ou antagonismo (≥4,0) (LEWIS 

et al., 2002). 

 

4.11 Ensaios in silico 

 

4.11.1 PASS online 

 

 O PASS online (Previsão do Espectro de Atividade para Substâncias) é um 

software projetado para avaliação do potencial biológico de uma molécula orgânica, 

de forma geral, sobre o organismo humano, por meio de previsões simultâneas de 

muitos tipos de atividades biológicas com base na estrutura do composto. O PASS 

online permite investigar o espectro de atividade biológica de um composto, que 

corresponde aos diferentes tipos de atividades que podem resultar da interação do 

composto com entidades biológicas, através dos índices Pa (probabilidade “de ser 

ativo”) e Pi (probabilidade “de ser inativo”), os quais permitirão categorizar um 

composto potencial como pertencente à subclasse de compostos ativos ou inativos, 

respectivamente (SRINIVAS et al., 2014). 
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4.11.2 Análise teórica da toxicidade e dos parâmetros farmacocinéticos 

 

 A fim de analisar a toxicidade teórica e os parâmetros farmacocinéticos do 

fitoconstituinte escolhido, a estrutura foi submetida ao estudo in silico dos 

parâmetros ADMET (absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade), 

através do programa Osíris Property Explorer (http://www.organic-

chemistry.org/prog/peo/drugscore.html). 

 A partir desta análise, foram identificados os potenciais druglikeness e drug-

score, relacionados a descritores topológicos, além de outras propriedades, como o 

cLogP e massa molecular (TETKO, 2005). Esta avaliação também incluiu a análise 

teórica dos efeitos mutagênico, tumorigênico, irritante e sobre a reprodução 

(ABREU, 2008).  

 Por fim, visando uma possível administração por via oral e boa absorção 

gastrointestinal, avaliou-se o fitoconstituinte utilizando a “Regra dos cinco” de 

Lipinski, a qual estabelece que, para que um composto tenha boa disponibilidade 

oral teórica, pelo menos três de quatro requisitos devem ser apresentados. Nesse 

sentido, para serem absorvidos, compostos precisam possuir massa molecular 

inferior a 500 daltons (Da), coeficiente de partição octanol/água calculado (cLogP) 

inferior a 5, número de aceptores de ligação hidrogênio (nALH) inferior a 10 e 

número de grupos doadores de ligação hidrogênio (nDLH) menor que 5 (LIPINSKI, 

2001). 

 

4.12 Avaliação do efeito em eritrócitos humanos 

 

4.12.1  Avaliação do potencial hemolítico em eritrócitos humanos 

 

 Foi investigada a citotoxicidade do fitoconstituinte sobre células sanguíneas 

dos tipos A, B e O. Para tanto, uma amostra de sangue humano foi misturada com 

NaCl 0,9 % na proporção de 1:30 e centrifugada a 2500 rpm durante 5 minutos para 

obtenção dos eritrócitos. Este procedimento foi repetido por mais duas vezes e o 

http://www.organic-chemistry.org/prog/peo/drugscore.html
http://www.organic-chemistry.org/prog/peo/drugscore.html
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sedimento da última centrifugação ressuspenso em NaCl 0,9% para obter uma 

suspensão a 0,5% (RANGEL et al., 1997). 

 O fitoconstituinte teste em diferentes concentrações foi adicionado a 2 mL da 

suspensão de eritrócitos para um volume final de 2,5 mL. As amostras foram, então, 

incubadas por 1 hora à 22 ± 2 ºC sob agitação lenta e constante (100 rpm). Foram 

realizados controles negativo (uma suspensão de eritrócitos sem adição dos 

produtos- 0 % de hemólise) e positivo (suspensão de eritrócitos acrescida de Triton 

X-100 a 1%- 100 % de hemólise). Decorrido esse tempo, as amostras foram 

centrifugadas a 2500 rpm durante 5 minutos e a hemólise quantificada por 

espectrofotometria em comprimento de onda de 540 nm (RANGEL et al., 1997). 

Todos os experimentos foram realizados em triplicata. 

 

4.12.2  Avaliação da fragilidade osmótica de eritrócitos humanos 

 

 A avaliação da fragilidade osmótica dos eritrócitos humanos foi realizada com 

uma suspensão de eritrócitos a 0,5%. Soluções do produto teste em diferentes 

concentrações foram incubadas em tubos contendo 2 ml de uma suspensão de  

eritrócitos por 1h a 22 ± 2 °C. Decorrido este tempo, as preparações foram 

centrifugadas a 2500 rpm por 5 min e o sobrenadante descartado. Os eritrócitos 

foram então ressuspensos em solução hipotônica de cloreto de sódio (0,24%) e 

agitados a 100 rpm, por uma hora a 22±2 °C.  Após este período, as amostras foram 

centrifugadas a 2500 rpm por 5 min e a hemólise quantificada por espectrofotometria 

em comprimento de onda de 540 nm (DACIE; LEWIS, 2001).  

 

4.12.3 Avaliação do potencial antioxidante em eritrócitos humanos na presença 

de Espécies Reativas de Oxigênio 

 

 O experimento foi realizado de acordo com o estudo de Bilton et al. (2012), 

com pequenas modificações, consistindo na incubação da substância nas 

concentrações de 10, 50, 100, 250 e 500 μg/mL com 2 mL de uma solução de 
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eritrócitos a 0,5% por 2h a 25 ± 2 °C na presença de uma solução de peróxido de 

hidrogênio (0,3%). Foram utilizados os grupos controle: negativo (solução de 

eritrócitos - 0 % de hemólise), positivo (solução de eritrócitos na presença da 

solução de peróxido de hidrogênio - H2O2 40 mM - 100 % de hemólise) e um padrão 

(Hb + H2O2 + Vitamina C 1000 μg/mL).  

 Decorridas 2h horas, as amostras foram centrifugadas a 2500 rpm durante 5 

minutos e a hemólise quantificada fazendo-se a leitura de uma alíquota do 

sobrenadante por espectrofotometria em comprimento de onda de 540 nm (RANGEL 

et al., 1997). Todos os experimentos foram realizados em triplicata e o resultado 

expresso em comparação ao controle positivo (Hb + H2O2). 

 

4.13 Avaliação do efeito embriotóxico dos fitoconstituintes 

 

 Para a avaliação do efeito embriotóxico, foi feita a verificação da ação 

antimitótica do fitoconstituinte com melhor atividade antifúngica sobre células 

embrionárias de ouriço-do-mar, conforme protocolo experimental de Leite et al. 

(2012). Para tanto, ouriços-do-mar adultos (Echinometra lucunter) foram coletados 

no Oceano Atlântico na costa de João Pessoa- Paraíba (7°09’S,34°47’O). Os 

animais foram retirados do seu habitat com o auxílio de facas e garfos, uma vez que 

são comumente encontrados em locas feitas em rochas nas regiões entremarés. Os 

animais foram transportados para o laboratório em recipientes plásticos contendo 

água do mar e, em seguida, lavados com água do mar filtrada (para a retirada de 

fezes, micro-organismos e parasitas aderidos à superfície) e colocados em 

reservatórios contendo 4 litros de água do mar filtrada por cada animal, sob 

suprimento de oxigênio constante.  

 A captura dos animais foi previamente autorizada pelo Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade – Ministério do Meio Ambiente (autorização 

número 32105-2). Não é necessária a submissão do presente procedimento ao 

Comitê de Ética em Pesquisa, uma vez que a Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 

2008, que regulamenta o inciso VII do §1o do art. 225 da Constituição Federal, 

estabelecendo procedimentos para o uso científico de animais, aplica-se somente 
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aos animais das espécies classificadas como filo Chordata, subfilo Vertebrata (§3o, 

art. 2) (BRASIL, 2008). 

  A desova foi induzida por injeção intracelomática de KCl 0,5M (2-3 mL), e os 

gametas obtidos até no máximo 15 minutos após a injeção. Gametas masculinos 

foram identificados como a secreção branca e os femininos como a secreção 

alaranjada. Gametas masculinos secos foram coletados com pipeta de Pasteur de 

vidro e mantidos a 4oC até o uso (não mais que 5 dias). Os ovos foram coletados 

diretamente na água e lavados duas vezes em 500 mL da água do mar filtrada. A 

suspensão de ovos foi ajustada para 2 x 104 células/mL. O esperma seco foi diluído 

em água do mar filtrada na proporção de 1:5.000, para que pudesse ser realizado o 

procedimento de fertilização. A fertilização foi confirmada em microscópio de luz pela 

elevação do envelope vitelínico.  

 Os embriões (1 x 104 embriões / mL) foram incubados em placas multipoços 

estéreis a 26 (± 2) °C e fitoconstituinte teste foi adicionado, em diferentes 

concentrações, 5 minutos após a fertilização. Cento e vinte minutos após a 

fertilização, 200 µL da suspensão de embriões foram fixados com o mesmo volume 

de folmaldeído a 4% e armazenadas a 4 oC. A análise dos estágios embrionários 

(primeira clivagem e segunda clivagem) foram realizadas com um microscópio óptico 

(ampliação de 400 x). Cem embriões foram avaliados para cada uma das amostras. 

Controles negativos contendo a mesma quantidade de DMSO utilizada na diluição 

dos produtos foram realizados, a fim de certificar que o DMSO não apresentou 

qualquer efeito no embrião. Todos os experimentos foram realizados em triplicata e 

com três repetições cada (LEITE et al., 2012). 

 

4.14 Análise estatística 

 

 A avaliação estatística dos resultados foi realizada empregando-se média 

aritmética para a quase totalidade dos resultados, excetuando-se apenas os dados 

de toxicidade, que passaram pela análise de variância (ANOVA) seguida dos testes 

de Dunnett (para a avaliação de toxicidade sobre as células sanguíneas) e de 

Bonferroni (para a análise da embriotoxicidade). Os resultados foram considerados 
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significantes quando p<0,05. Todos os resultados foram analisados com o software 

GraphPad Prism versão 5.0 para Windows, San Diego, CA, EUA. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Triagem microbiológica 

 

No presente estudo, inicialmente, foi avaliado o poder antifúngico dos 

fitoconstituintes geraniol, timol, carvacrol, citral, R-citronelal, S-citronelal, 7-hidróxi-

citronelal, citronelal e isoeugenol, que foram escolhidos para a pesquisa devido a 

relatos na literatura de suas consideráveis atividades antimicrobianas ou pela 

necessidade de investigação de suas atividades antimicrobianas especificamente 

direcionadas ao gênero Penicillium, devido à existência de poucos estudos nesse 

sentido.  

Geralmente utilizada como teste preliminar, a triagem microbiológica é de 

fundamental importância para a avaliação do potencial antimicrobiano de produtos 

naturais, visto que possibilita, a partir dos resultados obtidos, a elaboração de uma 

sequência de estudos mais detalhados, o que, por fim, levará ao aprofundamento 

das informações relacionadas à atividade antifúngica dos compostos. 

Pela análise da Tabela 1, observa-se que os compostos que apresentaram 

excelente atividade biológica foram timol, geraniol, isoeugenol e carvacrol, sendo 

que, os três primeiros, inibiram o crescimento das linhagens em sua totalidade, e o 

carvacrol inibiu aproximadamente 90% das linhagens de Penicillium citrinum 

estudadas. 

 Observa-se, ainda, que o citronelal, os enantiômeros R/S-citronelal e o 

derivado 7-hidróxi-citronelal apresentaram, juntamente com o citral, baixa atividade 

sobre as linhagens de P. citrinum estudadas, verificando-se nenhuma inibição de 

crescimento das linhagens avaliadas frente aos isômeros R/S-citronelal, além de 

25% de inibição para citral e citronelal e, apenas, aproximadamente 10% para o 7-

hidróxi-citronelal (Tabela 1). 
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Tabela 1–Resultados dos ensaios (n=3) de atividade antifúngica dos fitoconstituintes 
sobre linhagens de P. citrinum- Técnica de microdiluição.  
 

 

Linhagens 

 

Fitoconstituintes (1024 µg/mL) 

ti
m

o
l 

g
e
ra

n
io

l 

is
o

e
u

g
e

n
o
l 

c
a

rv
a

c
ro

l 

C
it
ro

n
e

la
l 

R
-c

it
ro

n
e

la
l 

S
-c

it
ro

n
e

la
l 

7
-h

id
ró

x
i-

c
it
ro

n
e

la
l 

c
it
ra

l 

INCQS-40011 - - - - + + + - - 

LM 2 - - - - + + + + + 

LM 3 - - - - + + + + - 

LM 4 - - - - + + + + + 

LM 8 - - - - - + + + + 

LM 30 - - - - - + + + + 

LM 145 - - - - + + + + + 

LM 171 - - - + + + + + + 

Controle da linhagem + + + + + + + + + 

Controle do meio - - - - - - - - - 

(+): Crescimento microbiano no meio de cultura; (-): Ausência de crescimento microbiano no meio de 
cultura. 

 

A partir dos dados iniciais referentes à triagem microbiológica de diversos 

fitoconstituintes sobre as linhagens de Penicillium citrinum avaliadas, prosseguiu-se 

com a determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM), definida como a 

menor concentração capaz de inibir o crescimento de um organismo (MURRAY, 

1999), excelente meio para determinar a susceptibilidade dos organismos aos 

antimicrobianos, além de constituir uma ferramenta de pesquisa útil na determinação 

da atividade in vitro de novos antimicrobianos (ANDREWS, 2001; ALVES et al., 

2008).    
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5.2 Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Fungicida Mínima 

(CFM) 

 

Após a triagem inicial, na qual timol, geraniol, isoeugenol e carvacrol 

apresentaram resultados muito satisfatórios na inibição do crescimento das 

linhagens de P. citrinum, procedeu-se uma nova triagem, desta vez com a 

determinação da CIM dos fitoconstituintes selecionados. Para tanto, selecionou-se a 

técnica da microdiluição em caldo, método econômico, sensível e altamente 

reprodutível (SCORZONI et al., 2007; OSTROSKY et al., 2008), para testar 

concentrações de geraniol, isoeugenol, timol e carvacrol que variaram de 1024 a 0,5 

µg/mL, com controle concomitante da viabilidade das linhagens, esterilidade do meio 

e interferência dos solventes DMSO e Tween 80 nos resultados. 

 

Tabela 2 – Média dos resultados da avaliação da CIM (n=3) de geraniol, timol, 

carvacrol e isoeugenol sobre linhagens de P. citrinum. 

 

 

P. citrinum 

Fitoconstituinte (μg/mL) 

Timol 

CIM 

___________ 

Geraniol  

CIM 

___________ 

Isoeugenol  

CIM 

___________ 

Carvacrol  

CIM 

___________ 

INCQS-40011 64 256 64 512 

LM 2 8 256 64 512 

LM 3 16 256 64 512 

LM 4 64 512 256 512 

LM 8 8 256 64 512 

LM 30 32 256 64 512 

LM 145 64 256 64 512 

LM 155 8 512 256 512 

LM 157 32 512 128 512 

LM 161 32 512 128 512 

LM 171 32 256 128 512 

LM 278 64 256 128 512 
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 A partir dos ensaios de determinação da CIM, verificou-se que o carvacrol 

apresentou CIM de 512 µg/mL, concentração na qual inibiu o crescimento de 100% 

das linhagens de Penicillium citrinum avaliadas. Enquanto que o geraniol apresentou 

uma CIM50 de 256 µg/mL, e o isoeugenol revelou um valor de 64 µg/mL para sua 

CIM50, valores correspondentes à inibição de pelo menos 50% do crescimento das 

linhagens. Dentre os fitoconstituintes testados, os melhores resultados foram 

verificados para o timol, que apresentou valores de CIM variando de 8 a 64 µg/mL, a 

depender da linhagem avaliada (Tabela 2).  

 Concordando parcialmente com o presente estudo, Bouddine et al. (2012), 

verificaram, utilizando os métodos de diluição em caldo, difusão em disco e 

microatmosfera, que o timol apresentou, contra Aspergillus niger, a melhor atividade 

antifúngica (com base no estudo das CIMs) dentre os fitoconstituintes estudados- 

timol, carvacrol e eugenol. 

 A análise desses resultados desencadeou o interesse por estudos mais 

aprofundados acerca da ação antifúngica do timol sobre linhagens de Penicillium 

citrinum, linhagens estas que possuem origens diversas- clínica, ambiental, além de 

um micro-organismo padrão de referência. 

 As determinações dos valores de CIM e CFM do timol, sobre as doze 

linhagens de P. citrinum, foram realizadas pelo método de microdiluição, e os seus 

respectivos valores, bem como os controles realizados, encontram-se representados 

na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Média dos resultados dos ensaios de CIM e CFM (n=3) de timol, 

voriconazol e PAC 200 sobre linhagens de P. citrinum. 

P. citrinum Timol 

(μg/mL)

 

  CIM       CFM 

Voriconazol 

(μg/mL)

 

  CIM       CFM 

PAC 200 

(μg/mL)

 

CIM 

Controle 
da 

linhagem 

 

Controle 
do meio 

INCQS-40011 
64 128 256 NE* 10000  + - 

LM 2 
8 32 64 128 10000  + - 

LM 3 
16 32 0,5 2 10000  + - 

LM 4 
64 128 + - 10000  + - 

LM 8 
8 + 0,5 + 10000  + - 

LM 30 
32 + 8 16 10000  + - 

LM 145 
64 + 32 32 10000  + - 

LM 155 
8 32 64 64 10000  + - 

LM 157 
32 32 1 4 10000  + - 

LM 161 
32 32 2 8 10000  + - 

LM 171 
32 32 2 8 10000  + - 

LM 278 
64 + 256 + 10000  + - 

(+): Crescimento microbiano no meio de cultura; (-): Ausência de crescimento microbiano no meio de 
cultura; CIM- Concentração Inibitória Mínima; CFM- Concentração Fungicida Mínima. 

 

 A partir da análise dos resultados obtidos, observa-se que o timol teve seu 

valor de CIM50 estabelecido em 32 μg/mL, concentração na qual inibiu 66,7% das 

linhagens. Já a concentração de 64 μg/mL correspondeu à inibição de 100% das 

linhagens. Portanto, pode-se afirmar que o timol apresentou atividade antimicrobiana 

considerada ótima, em concordância com Sartoratto et al. (2004), que afirmam que 

os compostos que possuem CIM variando de 50 a 500 μg/mL podem ser 

considerados de atividade antimicrobiana ótima, bem como, em concordância com 
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Holetz et al. (2002), que atribuem atividade ótima a compostos que apresentem CIM 

menor que 100 μg/mL. 

 Os resultados encontrados mostraram-se compatíveis, por vezes mais 

satisfatórios, com os achados de outros autores, como, por exemplo, o estudo de 

Zabka e Pavela (2013), que avaliou a ação de 21 compostos fenólicos, dentre eles o 

timol, sobre espécies dos gêneros Fusarium, Aspergillus e Penicillium, encontrando 

valores de CIM50 variando de 30 a 52 µg/mL, além de CIM variando de 76 a 255 

µg/mL (ZABKA; PAVELA, 2013). 

 Chavan e Tupe (2014) investigaram a ação do timol sobre leveduras 

envolvidas na deterioração do vinho (Candida azyma, Candida quercitrusa, 

Debaryomyces hansenii, Hanseniaspora guilliermondii, Hanseniaspora uvarum, 

Issatchenkia orientalis, Issatchenkia terricola, Pichia membranifaciens, 

Saccharomyces cerevisiae e Zygoascus steatolyticus), encontrando valores de CIM 

que variaram de 16 a 128 µg/mL. 

 Avaliando a ação do timol sobre Candida albicans, Candida tropicalis e 

Candida krusei, De Castro et al. (2015) encontraram valores de CIM de 39 μg/mL, 

para C. albicans e C. krusei, e de 78 μg/mL, para C. tropicalis. 

 Guarda et al. (2011), que avaliaram o potencial de utilização do timol como 

antimicrobiano em embalagens de alimentos, investigando sua ação contra 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Listeria innocua, Saccharomyces 

cerevisiae e Aspergillus niger, obtiveram Concentrações Inibitórias Mínimas que 

variaram de 125 a 250 µg/mL. Em um estudo realizado por Kerekes et al. (2016), 

utilizando filés de peito de frango inoculados com Listeria monocytogenes, observou-

se que o timol causou uma redução de 1 a 3 log nas unidades formadoras de colônia 

e, além disso, também proporcionou um odor agradável ao alimento. Miladi et al. 

(2017) avaliaram o uso de timol na destruição do biofilme de doze linhagens de 

Salmonella typhimurium e identificaram valores de CIM que variaram de 32 a 128 

µg/mL. 

 Analisando comparativamente a CIM e CFM, foi observado que o timol 

apresentou valores de CFM semelhante aos valores da CIM para 1/4 das linhagens, 

mostrando, também, valores de CFM superiores ao valor de CIMx4 para quatro 
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linhagens. Já o voriconazol apresentou valor de CFM semelhante aos valores da 

CIM para 1/6 das linhagens, mostrando, também, valores de CFM superiores ao 

valor de CIMx4 para três linhagens. 

 Investigação acerca da ação do timol sobre fungos envolvidos na 

deterioração de alimentos (Aspergillus niger, A. fumigatus, A. flavus, A. ochraceus, 

Alternaria alternata, Botrytis cinérea, Cladosporium spp., Penicillium citrinum, P. 

chrysogenum, Fusarium oxysporum e Rhizopus oryzae) encontrou valores de CIM 

variando de 100 a 500 μg/mL e CFM de 125 a 500 μg/mL. Todavia, para as espécies 

de Penicillium estudadas, quais foram P. citrinum e P. crysogenum, os valores de 

CIM foram de 250 e 500 μg/mL, respectivamente, já os valores de CFM foram, 

respectivamente, 300 e 550 μg/mL (ABBASZADEH et al., 2014). 

 Um estudo avaliou a atividade do timol sobre diversos fungos, tais como 

Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatos, Aspergillus niger, Aspergillus ochraceus, 

Penicillium funiculosum, Penicillium ochrochloron, Trichoderma viride e Candida 

albicans; e contra várias bactérias, como Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella typhimurium, Proteus mirabilis, Listeria monocytogenes, 

Bacillus cereus, Micrococcus flavus e Staphylococcus aureus. Foram encontrados, 

para as bactérias, valores de CIM de 10-100 μg/mL e de CBM de 50-150 μg/mL, já 

para os fungos os valores de CIM e CFM variaram de 10 a 50 μg/mL (GIWELI et al., 

2012). 

 Wang T.H. et al. (2016), estudando a ação do timol sobre os patógenos orais 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Streptococcus mutans, Staphylococcus 

aureus resistentes à meticilina (MRSA) e Escherichia coli, encontraram valores de 

CIM variando de 100 a 200 μg/mL e de CFM, de 200 a 400 μg/mL. Kifer; Mužinić e 

Klarić MŠ (2016) encontraram valores de CIM que variaram de 250 a 375 μg/mL, 

estudando a ação de timol sobre Staphylococcus aureus e Staphylococcus aureus 

resistentes à meticilina (MRSA).  

 De Lira et al. (2012) encontraram, para o timol, valores de CIM variando de 

128 a 256 μg/mL e, assim como no presente estudo, valores maiores para a CFM, 

variando de 128 a 1024 μg/mL. Wattanasatcha, Rengpipat e 

Wanichwecharungruang (2012) avaliando a atividade do timol, de forma livre e em 



61 
 

 
 

nanoesferas, contra Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas 

aeruginosa, observaram CIM variando de 10 a 156 μg/mL e Concentração 

Bactericida Mínima (CBM) de 156 a 313 μg/mL, para o timol livre, bem como CIM de 

10-313 μg/mL e CBM de 156-1250 μg/mL, para o timol encapsulado. 

 Heo et al. (2012) verificaram que o timol apresentou CIM e CBM variando de 

10 a 320 μg/mL, ao avaliarem a atividade desse fitoconstituinte sobre bactérias 

patógenas de peixes- Aeromonas salmonicida subsp. masoucida, A. salmonicida 

subsp. salmonicida, A. hydrophila, Edwardsiella tarda, Vibrio vulnificus, V. 

parahaemolyticus e V. anguillarum.  

 Como controle nos testes, foi utilizado o antifúngico voriconazol, derivado 

sintético do fluconazol e antifúngico triazólico de segunda geração, o qual apresenta 

amplo e potente espectro de ação contra diversos gêneros fúngicos, dentre eles o 

Penicillium (SABO; ABDEL-RAHMANL, 2000; BIZARRO; DINIS, 2003, SIDRIM; 

ROCHA, 2004; GIMENO; MARTINEZ, 2007). Nos testes realizados, o antifúngico 

padrão apresentou CIM50 de 8 μg/mL, apresentando, ainda, valor mais elevado para 

a CIM90, correspondente a 256 μg/mL. 

 Também foi utilizando um sanitizante controle com ação antifúngica, o PAC 

200®, sanitizante em pó à base de ácido peracético para desinfecção de frutas, 

verduras, legumes, utensílios em geral e superfícies, registrado na ANVISA/MS sob 

o número 317140044.  

 O ácido peracético (CH3COOOH) é um produto biodegradável com o alto 

poder biocida, possui diversas aplicações e demonstra excelente atividade 

esporicida, bactericida, virucida e fungicida em baixas concentrações (<0,3%) 

(BALDRY, 1983; BLOCK, 1991; OSSIA-ONGAGNA; SABATIER, 1993; KITIS, 2004; 

BERNET et al., 2005). Há relatos que o principal mecanismo de ação dessa 

substância está envolvido com a desnaturação de proteínas e enzimas e aumento 

na permeabilidade da parede celular, devido ao rompimento das ligações sulfidrilo 

(SH) e enxofre (SS) (BALDRY, 1988; BLOCK, 1991). 

  O ácido peracético possui a vantagem de se decompor em subprodutos 

seguros (ácido acético, água e oxigênio), além de estar livre de decomposição por 

peroxidases e permanecer ativo na presença de cargas orgânicas (LENSING; OEI, 
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1984; MALCHESKY, 1993; DAGHER et al., 2017). Sua principal aplicação é como 

um esterilizante líquido a baixa temperatura para dispositivos médicos e 

hemodializadores, também sendo usado como um esterilizante de superfície 

ambiental (CROW, 1992; MALCHESKY, 1993). Em estudo realizado por Wheeldon 

et al. (2008), observou-se a atividade do ácido contra esporos de Clostridium difficile, 

mesmo na presença de matéria orgânica, o que reflete o verdadeiro ambiente 

clínico. 

 Elbouchtaoui et al. (2015),  apontaram sua atividade contra dois dos 

principais fungos que afetam culturas agrícolas importantes, P. digitatum e Botrytis 

cinerea. Mari, Gregori e Donati (2004) revelaram a atividade do ácido peracético 

contra Monilinia laxa e Rhizopus stolonifer. Shirron et al. (2009), estudando a 

eficácia de diferentes métodos de saneamento contra bactérias indicadoras e 

patógenos entéricos humanos em pepino e salsa, demonstraram a atividade do 

ácido peracético na redução da população de micro-organismos aeróbios totais. 

 Em um estudo comparativo realizado com vários antimicrobianos (ácido 

peracético, cloreto de cetilpiridínio, hipoclorito de sódio, ácido láctico acidificado, 

ácido propiônico e arginato láurico), observou-se que o ácido peracético, juntamente 

com o arginato láurico, foram responsáveis pelos melhores efeitos na diminuição da 

contagem de Salmonella heidelberg em frangos (MOORE et al., 2017). 

 Um estudo realizado por Ayoub et al. (2017) avaliou o efeito da combinação, 

sobre Botrytis cinerea, de ácido peracético com dois fungicidas comumente 

utilizados em culturas agrícolas, a fim de minimizar a quantidade de produtos 

químicos nocivos. Observou-se que essa combinação diminuiu em mais de 95% a 

concentração de pesticida necessária para a atividade fungicida. 

 Dagher et al. (2017) realizaram um estudo com o Bioxy®, produto à base de 

ácido peracético, no qual observaram que uma solução aquosa do produto a 0,2% 

(equivalente a 200 ppm de ácido peracético) causou uma redução de 6,76 log de 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA); uma solução aquosa a 5% 

causou uma redução de 3,93 log de Mycobacterium bovis; uma solução a 1% 

reduziu Enterococcus resistente à vancomicina (VRE) e Pseudomonas aeruginosa 
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em 6,31 log e  7,18 log, respectivamente; e uma solução a 5% de Bioxy® reduziu os 

esporos de  Clostridium difficile em 5.36 log. 

 De acordo com instruções do fabricante, o produto deve ser utilizado: em 0,5 

g/L de água (100 ppm ou 500 μg/mL) para desinfecção de nível leve, no caso de 

frutas, verduras e congêneres;  em 1,0 g/L de água (200 ppm ou ou 1.000 μg/mL) 

para desinfecção de nível médio (semicrítica), no caso de superfícies fixas, como 

pisos, ralos, vasos sanitários, paredes e afins, com auxilio de pano ou esponja; e em 

10 g/L de água (2000 ppm ou 10.000 μg/mL) para desinfecção de nível alto (crítica), 

para o caso de superfícies fixas, como pisos, ralos, vasos sanitários, paredes e 

afins. 

 A ação do produto foi testada sobre as linhagens de P. citrinum estudadas 

nas concentrações recomendadas pelo fabricante, para os três níveis de 

desinfecção- leve, semicrítico e crítico. A inibição do crescimento das linhagens 

ocorreu apenas na concentração correspondente ao nível de desinfecção alto 

(crítico) proposto pelo fabricante, de forma que na concentração de 10.000 μg/mL 

observou-se a inibição do crescimento de 100% das linhagens.  

 Não existe ainda um consenso sobre o nível de inibição aceitável na 

comparação da atividade entre produtos naturais e antimicrobianos padrões. 

Analisando comparativamente a CIM dos produtos testados, observa-se que o 

voriconazol apresentou melhores resultados que o timol para aproximadamente 58% 

das linhagens, sendo a atividade do timol melhor que a do voriconazol para 

aproximadamente 42% dos micro-organismos, o que sugere uma atividade bastante 

satisfatória do produto natural, visto que sua atividade aproximou-se da atividade do 

antifúngico padrão testado para quase metade das linhagens. Já quando se 

compara a ação desses produtos com a do sanitizante controle, constata-se uma 

ação inferior do produto à base de ácido peracético, o qual foi eficaz apenas na 

maior concentração indicada pelo fabricante. Além da necessidade de utilização de 

grande concentração do ácido peracético para o combate eficaz à espécie fúngica 

estudada, sabe-se que uma de suas características marcantes é a instabilidade, o 

que limita sua utilização como antifúngico (PEDERSEN et al., 2015).  
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 É de fundamental importância avaliar a natureza do efeito antifúngico da 

substância, no tocante à inibição ou morte do micro-organismo testado. Para tanto, 

utiliza-se a razão CBM/CIM, para bactérias, e a razão CFM/CIM, para fungos. Nesse 

sentido, verificou-se a existência de mais de um critério para a avaliação da natureza 

da ação de uma substância química contra determinado agente patogênico, de 

maneira que, alguns autores, consideram uma substância como bactericida ou 

fungicida quando a sua razão CBM/CIM ou CFM/CIM está compreendida entre 1:1 a 

2:1, considerando também que, para razão > 2:1, o modo de ação antimicrobiano é 

provavelmente bacteriostático ou fungistático (CLSI, 2009; HAFIDH et al., 2011; 

OLIVEIRA et al., 2012; PADLA, SOLIS, RAGASA, 2012). Já segundo o critério de 

outros autores, quando a razão CFM/CIM for menor ou igual a 4, a ação da 

substância será considerada como fungicida; sendo considerada fungistática para 

valores maiores do que 4 (HAZEN, 1998; MELETIADIS et al., 2007; FARSHORIA et 

al., 2010). A Tabela 4 mostra os valores das Razões CFM/CIM do timol e voriconazol 

contra as linhagens de P. citrinum estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 
 

 Tabela 4 – Razões CFM/CIM do timol e voriconazol contra linhagens de P. citrinum. 

 

Linhagens 

 

 

Timol (μg/mL) 

________________________ 

 

Voriconazol (μg/mL) 

____________________________ 

CFM/CIM Efeito CFM/CIM Efeito 

INCQS-40011 128/64=2 Fungicida Maior que 4 Fungistático 

LM 2 32/8=4 Fungicida/ 

Fungistático* 

128/64=2 Fungicida 

LM 3 32/16=2 Fungicida 2/0,5=4 Fungicida/ 

Fungistático* 

LM 4 128/64=2 Fungicida NE* ND** 

LM 8 Maior que 4 Fungistático Maior que 4 Fungistático 

LM 30 Maior que 4 Fungistático 16/8=2 Fungicida 

LM 145 Maior que 4 Fungistático 32/32=1 Fungicida 

LM 155 32/8=4 Fungicida/ 

Fungistático* 

64/64=1 Fungicida 

LM 157 32/32=1 Fungicida 4/1=4 Fungicida/ 

Fungistático* 

LM 161 32/32=1 Fungicida 8/2=4 Fungicida/ 

Fungistático* 

LM 171 32/32=1 Fungicida 8/2=4 Fungicida/ 

Fungistático* 

LM 278 Maior que 4 Fungistático Maior que 4 Fungistático 

NE* - o valor de CIM foi maior que 1024; ND**- não foi possível determinar a relação, por ausência do 
valor de CIM; Fungicida/ Fungistático*- a substância será classificada como fungicida ou fungistática, 
a depender do critério escolhido. 

 

 Pela análise dos valores acima, verifica-se que, de acordo com o primeiro 

critério, seguido por autores diversos, que estabelece ação fungicida para valores de 

razão CFM/CIM de 1 ou 2, o timol apresentou ação fungicida para 1/2  das linhagens 

de P. citrinum avaliadas, e o voriconazol apresentou ação fungicida para 1/3 das 
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linhagens estudadas. Já, de acordo com o critério no qual a substância será 

considerada fungicida quando possuir razão CFM/CIM menor ou igual a 4, o timol 

apresentou ação fungicida para aproximadamente 67% das linhagens avaliadas, o 

que também foi observado para o voriconazol. 

 Portanto, pela análise dos resultados obtidos, é possível afirmar que o timol 

possui ação fungicida considerável, podendo ser comparada à atividade do 

antifúngico padrão testado, o voriconazol, mostrando-se, ainda, superior a este, 

quando se leva em conta o primeiro critério de ação fungicida. Esta análise é 

importante, pois a atividade fungicida é considerada clinicamente mais importante 

que a fungistática, visto que o uso profilático de drogras fungistáticas tem sido 

associado a um aumento da frequência de resistência inata ou adquirida em 

isolados clínicos (MONK; GOFFEAU, 2008). 

 Os controles realizados nos testes asseguraram que: o RPMI-1640 utilizado 

nos ensaios não estava contaminado com micro-organismos, visto que não foi 

observado crescimento microbiano; que todas as linhagens cresceram quando 

cultivadas na ausência de drogas, confirmando a viabilidade do inóculo fúngico; e 

que não houve inibição do crescimento fúngico por DMSO e Tween, confirmando 

que o impedimento do crescimento nos testes foi devido à presença dos produtos 

antifúngicos.  

 Portanto, após verificar a concordância dos resultados aqui apresentados 

com os de outros autores, justifica-se a continuidade e o aprofundamento dos 

estudos, visto que esses resultados sugerem o amplo potencial de uso do timol, 

produto natural com ação comprovadamente comparável ao antifúngico padrão e ao 

sanitizante controle utilizados no presente estudo. 

 Com base nos resultados de CIM e CFM, foram escolhidas, para os ensaios 

subsequentes, a linhagem ambiental LM 3 e as linhagens clínicas LM 161 e LM 171, 

todas de P.citrinum; além disso, foi utilizada a linhagem padrão IHCQS-40011. 

 Diversos autores, cujos estudos foram citados anteriormente, atribuem 

atividade antimicrobiana ao timol, porém, existe uma escassez de estudos 

relacionados à ação deste fitoconstituinte sobre o gênero Penicillium, incluindo 
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investigações acerca de seu mecanismo de ação sobre linhagens desse gênero 

fúngico. 

 

5.3 Ação do timol e pac200® na parede celular fúngica (ensaio com sorbitol) 

 

 É conhecido que duas estruturas presentes nos fungos apresentam-se como 

alvos importantes para ação de fármacos antifúngicos: a parede celular e a 

membrana plasmática. Exemplos de fármacos que atuam sobre a parede celular 

fúngica são as equinocandinas (anidulafungina, caspofungina e micafungina), as 

quais são lipopeptídeos, utilizados para o tratamento de infecções fúngicas 

sistêmicas, que atuam inibindo a enzima β-1,3-glicano sintase, o que desestabiliza a 

parede celular, resultando no extravasamento dos componentes intracelulares e, por 

fim, causando a lise da célula fúngica (PANTÓN, 2008; SABLE; STROHMAIER; 

CHODAKEWITZ, 2008; VANDEPUTTE; FERRARI; COSTE, 2012). 

 Com o objetivo de verificar se o timol age sobre a parede celular de P. 

citrinum, foi realizado o ensaio com sorbitol, o qual utiliza este protetor osmótico para 

estabilizar o protoplasto dos fungos para, em seguida, comparar os valores de CIM 

dos produtos na ausência e presença do sorbitol (FROST et al., 1995). Isto se deve 

ao fato de que, se uma droga atuar sobre a parede celular fúngica, o seu efeito 

antifúngico não será observado em um meio que contenha um estabilizador 

osmótico, como o sorbitol (FROST et al., 1995). Assim, segundo Escalante et al. 

(2008), caso o produto atue, de alguma forma, sobre a parede celular, ocorrerá lise 

das células fúngicas na ausência de um estabilizador osmótico, ocorrendo, todavia, 

crescimento na presença do suporte osmótico, o que será verificado pelo aumento 

do valor de CIM do produto no meio com sorbitol (SVETAZ et al., 2007). A tabela 5 

mostra o efeito de timol e PAC 200® contra linhagens de P. citrinum na presença de 

sorbitol 0,8 mol/L. 
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Tabela 5- Efeito de timol e PAC 200® contra linhagens de P. citrinum na presença de 

sorbitol 0,8 mol/L.  

 

Linhagens 

Ensaio com sorbitol 

________________________ 

CIM timol 

_________ 

CIM PAC 200® 

_____________ 

INCQS-40011 Não houve alteração Não houve alteração 

LM 3 Não houve alteração Não houve alteração 

LM 161 Não houve alteração Não houve alteração 

LM 171 Não houve alteração Não houve alteração 

 

 Observou-se que os valores de CIM do timol e do sanitizante PAC 200®, 

sobre as linhagens de Penicillium avaliadas, não sofreram alterações na presença 

do sorbitol, sugerindo que esses produtos não atuam pela desestabilização da 

parede celular, mas possivelmente afetando outro alvo.  

 A escassez de estudos envolvendo a ação de timol e ácido peracético sobre 

linhagens do gênero Penicillium entrava a comparação com os dados encontrados 

no presente estudo. Contudo, avaliando estudos que testaram a ação do timol sobre 

outros micro-organismos patogênicos, verifica-se que o timol parece, de fato, não 

interferir com a parede celular fúngica. Como pode ser observado no estudo de De 

Castro et al. (2015), o qual avaliou o mecanismo da atividade antifúngica de timol 

sobre linhagens de Candida envolvidas em infecções de cavidade oral, verificando 

que não houve alteração na CIM na presença do sorbitol. 

 Considerando-se que o fitoconstituinte em estudo não apresentou efeito 

sobre a parede celular, de acordo com o teste realizado, prosseguiu-se com o 

estudo de seu efeito sobre a membrana celular fúngica, através do ensaio de 

interação com o ergosterol. 
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5.4 Interação do timol e Pac 200® com o ergosterol 

  

 O ergosterol é o principal componente esterol da membrana celular dos 

fungos, sendo responsável pela manutenção da função e integridade celular 

(RODRIGUEZ et al., 1985). Produtos com atividade antifúngica podem atuar sobre a 

membrana plasmática do fungo, por meio do ergosterol, de duas maneiras: pela 

formação de complexos ou inibindo sua biossíntese (CZUB, BAGINSKI, 2006; 

VANDEPUTTE et al., 2012). Fármacos, como a anfotericina B, podem ocasionar 

danos à membrana celular fúngica ao interagir diretamente com o ergosterol, 

formando complexos com este e originando, então, poros, que irão desestabilizar a 

membrana plasmática, com extravasamento de componentes intracelulares e, por 

fim, lise celular (LEMKE; KIDERLEN; KAYSER, 2005; MINNEBRUGGEN et al., 

2010). 

 Escalante et al. (2008) dizem que, quando a atividade antifúngica do produto 

for causada pela ligação ao ergosterol, a presença de ergosterol exógeno irá impedir 

a ligação do produto ao da membrana celular fúngica, de forma que o produto 

formará complexos com o exógeno, ao invés do membranar, tendo como resultado o 

aumento na sua CIM, em comparação ao controle sem adição de ergosterol. 

Portanto, Para tanto, a CIM dos produtos foi determinada sem e com a adição de 

ergosterol ao meio (Tabela 6). 
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Tabela 6- Efeito de timol e PAC 200® contra linhagens de P. citrinum na presença de 

ergosterol 400 µg/mL. 

 

Linhagens 

Ensaio com ergosterol 

________________________ 

CIM timol 

_________ 

CIM PAC 200® 

_____________ 

INCQS-40011 Não houve alteração Não houve alteração 

LM 3 Não houve alteração Não houve alteração 

LM 161 Não houve alteração Não houve alteração 

LM 171 Não houve alteração Não houve alteração 

 

 Como pode ser observado na Tabela 6, os valores de CIM do timol e do 

PAC 200® não sofreram alterações com a adição de 400 μg/mL de ergosterol 

exógeno ao meio de cultura, sugerindo que a atuação desses produtos parece não 

ocorrer pela interação (complexação) com o ergosterol.  

 Para o teste em questão, realizou-se concomitantemente um controle com a 

anfotericina B, que, conhecidamente, atua por interação com o ergosterol da 

membrana plasmática. A Tabela 7 mostra os valores da CIM de anfotericina B sem e 

com a adição de ergosterol. 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 
 

Tabela 7- Efeito de anfotericina B sobre linhagens de P. citrinum com e sem a 

adição de ergosterol 400 µg/mL. 

 

 

 

Linhagens 

Ensaio com ergosterol 

________________________ 

CIM  

Sem adição de 

ergosterol 

_________ 

CIM  

Com adição de 

ergosterol 

_____________ 

INCQS-40011 16 Superiores a CIMx8 

LM 3 2 Superiores a CIMx128 

LM 161 2 Superiores a CIMx128 

LM 171 4 Superiores a CIMx64 

 

Conforme o esperado, o valor de CIM da anfotericina B aumentou, para 

todas as linhagens de P. citrinum avaliadas, com a adição do ergosterol, alcançando 

valores até 128 vezes maiores que a CIM original, como, por exemplo, para as 

linhagens LM 3 e LM161. 

 Atualmente, verifica-se a existência de alguns estudos que apontam a 

interferência do timol na membrana celular, porém existem poucas pesquisas que 

avaliam a possível interação direta do timol com o ergosterol da membrana celular 

fúngica, o que dificulta a comparação. Nesse sentido, Pinto et al. (2006) 

investigaram a ação do timol sobre linhagens de Candida, Aspergillus e fungos 

dermatófitos, verificando, através da técnica de citometria de fluxo, que o timol 

causou lesão da membrana citoplasmática, além de diminuição na quantidade de 

ergosterol. Gill et al. (2016) verificaram que a atividade antifúngica do timol, sobre 

linhagens de Fusarium graminearum, era devido à inativação de células via ruptura 

da membrana e subsequente desorganização de organelas. 

 Uma investigação acerca do mecanismo de ação de timol sobre leveduras 

envolvidas na deterioração do vinho (Candida azyma, Candida quercitrusa, 

Debaryomyces hansenii, Hanseniaspora guilliermondii, Hanseniaspora uvarum, 
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Issatchenkia orientalis, Issatchenkia terricola, Pichia membranifaciens, 

Saccharomyces cerevisiae e Zygoascus steatolyticus) demonstrou que o mecanismo 

antifúngico primário foi o dano à membrana com extravasamento do conteúdo 

citoplasmático e, secundariamente, houve a depleção do ergosterol (CHAVAN; 

TUPE, 2014). 

 Sob uma perspectiva mais aprofundada, Marei, Rasoul e Abdelgaleil (2012) 

identificaram que o mecanismo da ação antifúngica do timol sobre patógenos de 

plantas (Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, P. digitatum e Aspergillus niger) 

envolveu forte efeito inibitório sobre a atividade das enzimas pectina metil esterase 

(PME) e celulase. A PME modifica o grau de metilesterificação de pectinas, que são 

componentes da parede celular de fungos. Essa mudança na estrutura da pectina 

está associada a alterações na adesão celular, plasticidade, pH e conteúdo iônico da 

parede celular, o que influencia o desenvolvimento dos fungos, a integridade e a 

permeabilidade da membrana. Além disso, os fungos produzem celulase para 

degradar paredes celulares durante a patogênese, de maneira que a inibição dessa 

enzima afeta o desenvolvimento da doença (GOODMAN; KIRALY; ZAITLIN, 1967). 

 Já Ahmad et al. (2011), avaliando o mecanismo de ação do timol sobre 

linhagens de Candida albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. parapsilosis e C. krusei, 

verificaram que o composto inibiu fortemente a biossíntese do ergosterol, de forma 

que a síntese foi totalmente bloqueada quando se utilizou o seu valor de CIM. Além 

disso, observou-se, a partir das técnicas de citometria de fluxo e microscopia 

confocal, que o timol também teria agido sobre a integridade da membrana, devido 

provavelmente à presença, na sua molécula, do grupamento hidroxila ligado ao anel 

fenólico. Este grupamento seria responsável por aumentar a capacidade hidrofílica 

do monoterpeno, podendo ajudá-lo a se dissolver na membrana microbiana, por fim, 

prejudicando-a (SIKKEMA; DE BONT; POOLMAN, 1995). 

 Observa-se que, apesar de algumas pesquisas indicarem a desestabilização 

da membrana plasmática como mecanismo de ação para o timol sobre vários micro-

organismos, poucos estudos indicam que isto se deva efetivamente à complexação 

com o ergosterol membranar, como por exemplo, De castro et al. (2015), que 

estudaram o efeito de timol sobre linhagens de Candida envolvidas em infecções de 

cavidade oral, bem como o mecanismo da ação antifúngica, observando um 
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aumento da CIM em oito vezes com a adição de ergosterol exógeno. Além de Mota 

et al. (2012), que estudaram linhagens de Rhizopus oryzae, nas quais o timol 

interagiu com ergosterol e aumentou o valor da CIM em relação ao controle. 

 Portanto, apesar de muitos estudos apontarem a perturbação da integridade 

da membrana e o extravasamento de conteúdo citoplasmático como sendo os 

mecanismos de ação do timol sobre diversos micro-organismos, não se deve 

descartar a possibilidade de que a interação com outros alvos da célula microbiana 

possa desempenhar um papel fundamental no efeito antimicrobiano dessa 

substância. Dessa forma, torna-se necessária a realização de mais estudos acerca 

de todas as possibilidades de mecanismo de ação dessa substância. 

 

5.5 Índice de concentração inibitória fracionada (método de checkerboard) do 

timol associado ao voriconazol 

 

 Como meio para tentar contornar a resistência dos micro-organismos aos 

antimicrobianos existentes, garantir maior eficácia para o tratamento, prolongar a 

duração do efeito, permitir a redução da dose e reduzir os efeitos tóxicos, vêm sendo 

testados artifícios, tais como a terapêutica antimicrobiana combinada, que se utiliza 

de interações medicamentosas benéficas para atingir os objetivos (CORDEIRO; 

CHUNG; SACRAMENTO, 2005). Nesse sentido, a utilização de antifúngicos em 

associação vem sendo recomendada para o tratamento de diversas micoses 

(CUENCA-ESTRELLA, 2004; BADDLEY, PAPPAS, 2007; SEGAL, STEINBACH, 

2007). Portanto, tem-se que, ao estudar a associação entre produtos naturais e 

antifúngicos utilizados na clínica, busca-se diminuir as doses, tanto do antifúngico, 

quanto do produto natural, seja ele um fitoconstituinte isolado, óleo essencial ou 

extrato. 

Laboratorialmente, é possível avaliar a combinação entre agentes 

antifúngicos, principalmente, através dos métodos time-kill e checkerboard, sendo 

este último de mais fácil execução e interpretação de resultados, o que faz dele o 

método de escolha na maioria dos casos (WHITE; BURGESS; 
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MADHAMAVIMANDURU, 1996; LEWIS et al., 2002; MUKHERJEE et al., 2005; 

HEMAISWARYA, KRUTHIVENTI, DOBLE, 2008). 

O método time-kill ou de cinética microbiana avalia as concentrações dos 

antimicrobianos e a morte do micro-organismo em diferentes intervalos de tempo do 

ensaio (NCCLS, 1999). Já o método de checkerboard é um teste de microdiluição 

que avalia a CIM de drogas sozinhas e combinadas, sendo, a partir do índice de 

fração inibitória, realizados os cálculos para avaliar se houve sinergismo, aditividade, 

antagonismo ou indiferença (WHITE; BURGESS; MADHAMAVIMANDURU, 1996). 

 Muitos estudos realizados, até o momento, já relataram efeito sinérgico entre 

timol e antimicrobianos, como, por exemplo, um estudo que observou interações 

sinérgicas na combinação entre timol e fluconazol contra os fungos filamentosos 

Aspergillus fumigatus e Trichophyton rubrum, pelo método Checkerboard (KHAN; 

AHMAD; CAMEOTRA, 2014).  Jesus et al. (2015) também observaram a sinergia 

entre timol e os compostos itraconazol, claritromicina e minociclina contra Pythium 

insidiosum. 

 De castro et al. (2015) estudaram o efeito da associação in vitro entre timol e 

nistatina, utilizando o método Checkerboard, contra linhagens de Candida albicans, 

Candida tropicalis e Candida krusei, envolvidas em infecções de cavidade oral, 

encontrando efeito sinérgico entre as duas substâncias, com índice CIF de 0,25. 

  Efeito sinérgico também foi verificado em estudo que combinou o óleo 

essencial de Thymus vulgaris (composição de 78,4% de timol) com enterocina A, 

contra Listeria monocytogenes e Escherichia coli O157:H7 (GHRAIRI; HANI, 2015). 

Um estudo que combinou timol e estreptomicina contra Listeria monocytogenes, 

através da técnica de Checkerboard, também encontrou interação sinérgica entre os 

compostos (LIU et al., 2015).  

 Kissels, Wu e Santos (2017) estudaram os efeitos in vitro da combinação 

dos antibióticos doxiciclina e tilmicosina com fitoconstituintes, dentre eles, o timol, 

pelo método de checkerboard, contra as bactérias Mannheimia haemolytica e 

Pasteurella multocida, comumente encontradas no trato respiratório de bezerros, 

sendo observado efeito aditivo na associação do timol com os antimicrobianos. Já 



75 
 

 
 

Ilić et al. (2014) encontraram efeito sinérgico entre timol e clorafenicol contra várias 

espécies bacterianas. 

Na tentativa de reduzir as concentrações de timol e voriconazol necessárias 

para atingir o efeito antifúngico, avaliou-se o efeito da associação desses compostos 

contra as linhagens de P.citrinum estudadas. Para tanto, utilizou-se a técnica de 

Checkerboard, a fim de encontrar o ICIF (Índice da concentração inibitória 

fracionada), o qual permite a classificação das interações entre os produtos como 

sendo: sinérgicas (≤0,5), aditivas (>0,5 e <1), indiferentes (≥1 e <4) ou antagônicas 

(≥4,0) (LEWIS et al., 2002). Os resultados da análise desse ensaio estão mostrados 

na tabela 8. 

 

Tabela 8- Efeito da combinação do timol com o antifúngico padrão voriconazol 

contra linhagens de P. citrinum. 

 

 

Linhagens 

 

Índice CIF* 

(associação 

timol/ 

voriconazol) 

 

 

   Tipo de 

interação 

 

 

 

INCQS-40011 1,500 Indiferença 

LM 3 1,500 Indiferença 

LM 161 1,125 Indiferença 

LM 171 1,250 Indiferença 

*CIF, Concentração Inibitória Fracionada. 

 

 Pela observação dos resultados, é possível verificar que a combinação timol-

voriconazol foi indiferente para todas as linhagens avaliadas, não sendo encontrados 

aditividade, sinergismo ou antagonismo resultantes da associação dos dois 

produtos.  

Quando se trata dos ensaios de associação entre antimicrobianos, o termo 

sinergismo retrata uma interação positiva entre dois agentes, de maneira que juntos 
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eles exercem efeito inibitório maior do que a soma dos efeitos de cada um quando 

isolados. Enquanto que o termo antagonismo é utilizado para descrever a interação 

negativa observada quando o efeito das drogas combinadas é inferior ao efeito delas 

isoladas. A aditividade significa que o efeito dos agentes combinados é igual à soma 

dos efeitos isolados, já a indiferença expressa que o efeito dos produtos combinados 

corresponde ao efeito do agente mais ativo (ELIOPOULOS; MOELLERING, 1991; 

KLEPSER et al., 1998; CUENCA-ESTRELLA, 2004).  

 Um dado sobremaneira relevante, no presente estudo, é que não houve 

antagonismo entre os dois produtos testados. É importante que não haja esse tipo 

de interação entre dois produtos associados, visto que, mesmo na ausência de 

efeitos sinérgicos, por vezes, é necessário combinar duas substâncias diferentes, 

com objetivos diversos, seja para prevenir a emergência de resistência, aumentar o 

espectro de ação dos produtos ou diminuir os efeitos tóxicos (KEELE et al., 2001).  

 Há escassez de estudos abordando o efeito da combinação de 

antimicrobianos, com produtos naturais ou não, sobre linhagens do gênero 

Penicillium. Martin e Maris (2012) investigaram a eficácia fungicida do peróxido de 

hidrogênio administrado em combinação com 17 ácidos minerais e orgânicos 

autorizados para uso na indústria de alimentos, verificando que nenhum sinergismo 

foi detectado para P. cyclopium. 

 Li e Rinaldi (1999) avaliaram a atividade antifúngica in vitro da combinação 

de nicomicina Z com fluconazol e itraconazol, sobre 110 linhagens de fungos 

diversos. Para as duas linhagens de Penicillium testadas, foi observada indiferença 

para a associação nicomicina Z e fluconazol. Já para a associação nicomicina Z e 

itraconazol, foram observadas aditividade para uma das linhagens e indiferença para 

a outra linhagem de Penicillium estudada.  

Os resultados positivos apresentados, relacionados à atividade do timol sobre 

linhagens de Penicillium, estimularam a realização de estudos envolvendo a 

toxicidade deste fitoconstituinte, visando investigar a segurança do composto em 

relação à possível aplicação clínica. Os estudos de toxicidade foram aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley (CEP-

HULW), em seu Parecer Consubstanciado de número 2.192.256. 
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5.6 Estudos in silico 

 

 Os modelos preditivos assistidos por computador são ferramentas rápidas e 

reprodutíveis que desempenham importante papel dentre os métodos alternativos 

para a avaliação das características farmacológicas e toxicológicas de um composto, 

existente ou hipotético, ao lado dos modelos in vitro (ANGELO; MAX; MARKUS, 

2006; SRINIVAS et al., 2014). 

 Considerando que o timol apresentou boa atividade antimicrobiana e 

cogitando a capacidade deste fitoconstituinte de ser um candidato promissor ao 

desenvolvimento de novos fármacos, aplicou-se a análise in silico para prever o 

espectro de atividade biológica, a biodisponibilidade oral e os riscos toxicológicos do 

timol. 

 A análise das possibilidades de atividades do timol, obtidas pela ferramenta 

PASS online, revelou que a molécula, como um fármaco, apresentou semelhança 

com 62 possibilidades de atividade para Pa > 70% (Quadro 1), incluindo atividade 

antihelmíntica contra nematoides (Pa=0,765 e Pi=0,003), anti-infecciosa (Pa=0,829 e 

Pi=0,005) e antiséptica (Pa=0,930 e Pi=0,003); além de 775 propriedades com Pa> 

30%, incluindo atividade antibacteriana (Pa=0,340 e Pi=0,046), antifúngica 

(Pa=0,478 e Pi=0,034), anticarcinogênica (Pa=0,309 e Pi=0,055) e antioxidante 

(Pa=0,314 e Pi=0,021).  
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Tabela 9 - Atividades previstas do timol para Pa > 70% empregando a ferramenta 

PASS online. 

Pa Pi Atividade 

0,732 0,011 Inibidor da 2-Hidroximuconato-semialdeido hidrolase 
0,734 0,017 Inibidor da 5-O-(4-cumaroil)-D-quinato 3'-monoxigenase 
0,829 0,003 Intensificador da expressão de APOA1 
0,763 0,018 Inibidor da Acilcarnitina hidrolase 
0,858 0,004 Inibidor da Alcano 1-monoxigenase 
0,863 0,009 Inibidor da Alcenilglicerofosfocolina hidrolase 
0,787 0,011 Inibidor da Alcilacetilglicerofosfatase 
0,795 0,004 Anestésico geral 
0,718 0,014 Antidiscinético 
0,788 0,021 Antieczemático 
0,765 0,003 Antihelmíntico (Nematódeos) 
0,829 0,005 Anti-infeccioso 
0,846 0,011 Antiseborreico 
0,930 0,003 Antiséptico 
0,783 0,002 Inibidor da Arilalcool desidrogenase 
0,774 0,009 Inibidor da Arilsulfato sulfotransferase  
0,883 0,012 Inibidor da Aspulvinona dimetilaliltransferase  
0,888 0,015 Substrato CYP2C12  
0,811 0,018 Substrato CYP2J 
0,747 0,022 Substrato CYP2J2  
0,852 0,003 Carminativo 
0,713 0,003 Inibidor da catecol 1,2-dioxigenase  
0,784 0,023 Inibidor da Clordecona redutase 
0,819 0,007 Inibidor da Dehidro-L-gulonato descarboxilase  
0,728 0,008 Inibidor da dextranase 
0,791 0,005 Inibidor da Acil-CoA sintase 
0,809 0,011 Inibidor da Feruloil esterase 
0,858 0,004 Fibrinolítico 
0,726 0,009 Inibidor da Glucan endo-1,3-beta-D-glicosidase 
0,761 0,012 Inibidor da Glucan endo-1,6-beta-glicosidase 
0,851 0,005 Inibidor da Glutamil endopeptidase II  
0,783 0,009 Inibidor da Glutationa tiolesterase 
0,808 0,011 Inibidor da expressão de HIF1A 
0,737 0,014 Inibidor da expressão de JAK2  
0,870 0,004 Inibidor da Linoleato diol sintase 
0,802 0,036 Agonista da integridade membranar  
0,777 0,008 Antagonista de integridade membranar 
0,876 0,004 Inibidor da permeabilidade da membrana 
0,922 0,004 Protetor mucomembranoso 
0,755 0,010 Inibidor da NADPH-citochrome-c2 redutase 
0,730 0,011 Inibidor da Nitrato redutase (citocromo) 
0,731 0,016 Inibidor da Omptina 
0,713 0,070 Tratamento de distúrbios fóbicos 
0,716 0,013 Inibidor da fosfatidilcolina-retinol O-acetiltransferase 
0,740 0,008 Inibidor da Fosfatidilserina descarboxilase 
0,704 0,003 Inibidor da Plastoquinol-plastocianina redutase 
0,723 0,034 Inibidor da Poliporopepsina  
0,742 0,014 Inibidor da Ribulose-fosfato 3-epimerase 
0,742 0,002 Substrato SULT1A1  
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0,875 0,001 Substrato SULT1A2  
0,904 0,001 Substrato SULT1A3  
0,712 0,009 Espasmolítico, urinário 
0,779 0,020 Inibidor da glicose-fosfatase 
0,804 0,004 Substrato da Sulfotransferase 
0,729 0,025 Inibidor da Taurina desidrogenase 
0,866 0,011 Inibidor da Testosterona 17beta-dehidrogenase (NADP+) 
0,714 0,015 Inibidor da UDP-N-acetilglicosamina 4-epimerase 
0,710 0,005 Substrato UGT1A6 
0,745 0,006 Substrato UGT1A9 
0,931 0,004 Inibidor da Ubiquinol-citocromo-c redutase 
0,746 0,008 Vasoprotetor 
0,729 0,013 Inibidor da Venombina AB 

 

 Tais dados corroboram os dados da literatura, que apontam diversas e 

numerosas atividades biológicas para o timol. 

 Aproximadamente metade das razões que levam a falhas no 

desenvolvimento de uma droga pode ser associada ao perfil farmacocinético e 

parâmetros toxicológicos. Portanto, a determinação do perfil farmacocinético (ADME) 

juntamente com a toxicidade (ADMET) irá auxiliar na definição da biodisponibilidade 

e efeitos tóxicos da molécula, de forma a contribuir para a diminuição do tempo e 

dos custos no desenvolvimento de novas drogas (HANSCH et al., 2004). 

 Objetivando a análise da biodisponibilidade oral teórica do timol, verificou-se, 

através do programa Osíris Property Explorer, que o fitoconstituinte: apresenta o 

mesmo número de doadores (nDLH) e aceptores (nALH) de ligações de hidrogênio, 

sendo ambos igual a 1; possui peso molecular (Da) correspondente a 150,22; e 

coeficiente de partição octonal/água (cLogP) 3,34, conforme mostrado no Quadro 2. 

Todos esses dados estão dentro do ponto de corte determinado pela regra dos cinco 

de Lipinski e, portanto, pela avaliação conjunta desses resultados, é possível inferir 

que o composto teoricamente teria uma boa biodisponibilidade oral e, dessa forma, 

hipoteticamente, estaria apto a ser um medicamento administrado por esta via 

(LIPINSKI, 2001).  

 Para a determinação dos quatro parâmetros, Lipinski (2001) considerou sua 

relevância e influência para a solubilidade e permeabilidade das substâncias e, 

consequentemente, para a absorção. O coeficiente de partição etanol/água expressa 

a lipofilicidade da molécula, o que será determinante para a absorção da substância 
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(TESTA et al., 1996). O peso molecular foi escolhido, como um dos parâmetros, 

porque se relata na literatura que, quanto maior o peso molecular, menor a 

permeabilidade no intestino e barreira hematoencefálica, o que dificulta a 

administração oral (PARDRIDGE, 1995; NAVIA; CHATURVEDI, 1996). Um número 

excessivo de doadores de ligações de hidrogênio prejudica a permeabilidade através 

da bicamada lipídica (ABRAHAM et al., 1994; ; PATERSON et al., 1994). Um 

número elevado de aceptores de ligação de hidrogênio também dificulta a 

permeabilidade através da bicamada lipídica das membranas (LIPINSKI, 2001). 

 A denominação “regra dos cinco” deve-se a fato de que todos os quatro 

parâmetros possuem ponto de corte em valores próximos a 5 ou múltiplos dele 

(LIPINSKI, 2001). Os valores limites para cada parâmetro foram determinados com 

base nos valores apresentados para a maioria das substâncias presentes no banco 

de dados USAN (United States adopted name). Nesta biblioteca, apenas 11% dos 

compostos possuem peso molecular maior do que 500 Da; 10% possuem cLogP 

maior do que 5; 8% possuem mais do que 5 doadores de ligação de hidrogênio; e 

12% possuem mais de 10 aceptores de ligação de hidrogênio (LIPINSKI, 2001). 

 

Tabela 10- Análise teórica das propriedades físico-químicas do timol envolvidas na 

biodisponibilidade oral da droga após a "regra dos cinco de Lipinski". 

Substância nDLH nALH Peso 

molecular 

cLogP 

Timol 1 1 150,22 3,34 

Padrão 

“Regra dos 

cinco”Lipinski 

 

<5 

 

<10 

 

<500 

 

<5 

nDLH: número de doadores de ligações de hidrogênio; nALH: número de aceptores de ligações de 
hidrogênio; cLogP:  coeficiente de partição octonal/água  

 

 Para avaliação da toxicidade teórica do timol foram determinados, 

empregando a ferramenta OSIRIS, os efeitos mutagênico, tumorigênico e irritante, 

além de danos ao sistema reprodutor. Os resultados (Quadro 1) mostraram que o 

timol não apresentou efeito mutagênico, tumorigênico ou reprodutivo, assim como o 
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voriconazol, apresentando, porém efeito irritante, o qual não foi observado para o 

antifúngico padrão. Já o ácido peracético mostrou-se altamente tóxico em relação 

aos efeitos tumorigênico, irritante e reprodutivo, além de ligeiramente tóxico em 

relação à mutagenicidade. 

 

Quadro 1- Risco de toxicidade teórica de timol, voriconazol e ácido peracético, pela 

ferramenta OSIRIS. 

Composto Risco de toxicidade 

Mutagênico Tumorigênico Irritante Efeito Reprodutivo 

Timol     

Voriconazol     

Ácido peracético       

(       ): não tóxico; (       ): ligeiramente tóxico; (       ): altamente tóxico 

 

 É importante destacar a relevância da abordagem in silico como ferramenta 

para condução de investigações farmacológicas, farmacocinéticas e toxicológicas, 

por viabilizar o desenvolvimento de pesquisas menos dispendiosas, no tocante ao 

tempo e ao financeiro (HANSCH et al., 2004). 

 A estrutura cromossômica possui alta sensibilidade, sendo, portanto, 

suscetível à ação dos agentes clastogênicos (rompem a estrutura dos 

cromossomos) e/ou aneugênicos (interferem no fuso durante a mitose), gerando 

aberrações cromossômicas que podem contribuir para o desenvolvimento de 

neoplasia (CARRARD et al., 2007). Os micronúcleos são pequenos corpos contendo 

ácidos desoxirribonucleicos (DNA) originários dessas aberrações cromossômicas, 

apresentando-se como estruturas esféricas resultantes de fragmentos 

cromossômicos ou cromossomos inteiros que não são incorporados ao núcleo da 

célula-filha durante o processo de divisão celular, localizando-se, portanto, no 

citoplasma e sugerindo a ocorrência de efeitos mutagênicos (DIETZ et al., 2000; 

CARRARD et al., 2007; FAO et al., 2012; PINTO et al., 2015). 
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 Observa-se que, das substâncias avaliadas, apenas o ácido peracético 

apresentou potencial mutagênico, estando o timol livre dos efeitos de 

mutagenicidade, o que corrobora os estudos de outros autores, como Aydin e 

Türkez (2014), que avaliaram a mutagenicidade do timol e observaram que o timol 

não apresentou efeitos mutagênicos em linfócitos humanos. Horvathova et al. (2007) 

atribuíram ao timol um efeito protetor de DNA, provavelmente pela redução do 

estresse oxidativo. Azizan e Blevins (1995) também verificaram a inexistência de 

efeito mutagênico do timol sobre linhagens de Salmonella typhimurium.  Verificou-se, 

ainda, que o timol apresentou efeito protetor contra o dano às células da pele 

provocado pela radiação ultravioleta, possivelmente pela inibição da proliferação, 

citotoxicidade e genotoxicidade nas células da pele (CORNAGHI et al., 2016). 

LLana-Ruiz-Cabello et al. (2014) igualmente não encontraram efeito mutagênico ou 

genotóxico para o timol. Mapelli, Calo e Marabini (2016) também verificaram que o 

timol reduziu o dano ao DNA provocado pelas radiações UVA e UVB em 

queratinócitos. 

 Dados revelam que, a cada ano, mais de 12 milhões de pessoas no mundo 

são diagnosticadas com câncer e mais de 7 milhões de pessoas morrem vítimas 

dessa doença (INCA, 2015). Considerando a gravidade dos dados que envolvem os 

mais variados tipos de câncer, é de fundamental importância evitar a utilização de 

fármacos que possuam potencial cancerígeno. Uma barreira importante consiste no 

fato de que a formação tumoral envolve mecanismos biológicos complexos e ainda 

desconhecidos, dificultando a identificação de marcadores que determinem quais 

células realmente apresentam potencial tumorigênico (VALEJO, 2010).  

 É importante destacar que o timol não apresentou, no estudo in silico, 

potencial tumorigênico, o que corrobora dados experimentais de autores diversos, os 

quais atribuem atividade antitumorigênica a este fitoconstituinte, como, por exemplo: 

Kang et al. (2016), que atribuíram efeito anticâncer ao timol sobre células 

cancerosas gástricas; Deb et al. (2011), que demonstraram a atividade citotóxica do 

timol frente a células de leucemia mieloide aguda; e Aydin et al. (2017), os quais 

atribuíram ao timol potencial antiproliferativo contra células de tumor cerebral, 

envolvendo alteração oxidativa. 
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 Ainda em relação ao estudo in silico das substâncias, verificou-se que timol 

e ácido peracético apresentaram efeito irritante severo. Tal irritação pode ser 

definida como intolerância local, a qual pode corresponder a reações de desconforto 

que possuem uma variação de intensidade que contempla desde ardor, coceira, até 

corrosão e destruição do tecido. Todas estas reações são restritas à área em 

contato direto com a substância (BRASIL, 2012).  

 Demirci et al. (2004) atribuiram ao timol, presente no óleo essencial de 

Origanum onites L., atividade fortemente irritante dependente da dose, em 

consonância com os dados do presente estudo. Já Andersen (2006) verificou que o 

timol não causou irritação de pele quando nas concentrações comumente utilizadas 

para preservação de produtos cosméticos. Essa duplicidade de resultados atenta 

para o fato de que a possível irritação causada por uma determinada substância irá 

depender de fatores como frequência, concentração e quantidade de administração, 

além de questões como a sensibilidade do indivíduo (BRASIL, 2012). 

 A exposição a agentes tóxicos pode causar distúrbios ao sistema reprodutor, 

masculino e feminino, prejudicando a capacidade de reprodução do indivíduo 

(BOROVSKAYA et al., 2004; REBOREDO et al., 2007; FOSTER; BRICENO; CYR, 

2011). Esta ação pode interferir na maturação sexual, na produção e transporte de 

gametas, no ciclo espermatogênico, no comportamento sexual e/ou na fertilidade 

(KIMMEL et al., 1995).  

 O presente estudo in silico verificou ausência de efeito tóxico reprodutivo 

para timol e voriconazol, em consonância com estudos como o de Johnson et al. 

(2013), o qual determinou que o tratamento com timol não afetou a viabilidade do 

esperma de zangões. 

 Todavia, em contraste, estudo realizado por Chikhoune et al. (2015) verificou 

que o timol teria prejudicado tanto a motilidade do espermatozóide humano, quanto 

a hiperfosforilação das proteínas e reação acrossômica, processos fundamentais 

para funcionalidade do espermatozoide e capacidade de fertilização. Ainda, Ferreira 

et al. (2009) estudaram a influência de timol na reprodução do molusco terrestre 

Subulina octona, atribuindo ao fitoconstituinte atividade ovicida. Bovornnanthadej et 
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al. (2013) observaram que o timol afetou o desenvolvimento do ovo e a ovoposição 

na larva de Helicoverpa armigera.  

 Nessa perspectiva, considerou-se necessária a realização de mais estudos 

direcionados à investigação dos efeitos tóxicos reprodutivos do timol. 

 

5.7 Efeito em eritrócitos humanos 

 

5.7.1 Potencial hemolítico 

 

 Neste ensaio, vericou-se a citotoxicidade do timol sobre células sanguíneas 

humanas, a partir da sua capacidade de induzir hemólise. 

 A partir da realização do ensaio para os tipos sanguíneos classificados 

segundo o sistema ABO, verificou-se que o timol: não induziu hemólise nas 

concentrações testadas (10, 50, 100, 250 e 500 µg/ mL), para os tipos de sangue A 

e B, em comparação ao controle negativo, conforme expresso nos Gráficos 1a e 1b; 

e induziu baixíssimo grau de hemólise, para o tipo sanguíneo O, nas concentrações 

de 10, 50, 100 e 500 µg/mL, em comparação ao controle negativo, conforme 

expresso no Gráfico 1c. 
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Gráfico 1. Avaliação da citotoxicidade do timol nas concentrações 0, 10, 50, 100, 
250 e 500 µg/ mL em eritrócitos humanos dos tipos A (a), B (b) e O (c). Os 
resultados estão expressos como média ± e.p.m. e foram analisados por ANOVA 
seguido por pós-teste de Dunnett. *p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 (n=3). 

 

 De acordo com os parâmetros estabelecidos por Rangel et al. (1997), o 

percentual de hemólise será considerado como baixo quando estiver situado entre 0 

 

a) b) 

c) 
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e 40%, moderado quando entre 40 e 80% e alto quando estiver acima de 80%. 

Nessa perspectiva, enfatiza-se a ausência de citotoxicidade do fitoconstituinte timol, 

que exibiu valores de percentual de hemólise significantes apenas para o tipo 

sanguíneo O, apresentando, contudo, valores bem pequenos (abaixo dos 5%).  

 

5.7.2 Fragilidade osmótica 

 

 O ensaio da fragilidade osmótica investiga a propriedade anti-hemolítica dos 

compostos por meio da avaliação da capacidade de proteger os eritrócitos da 

hemólise induzida pela entrada de água decorrente da exposição ao meio 

hipotônico, o que, por fim, determinaria o papel da substância em estudo na 

fisiologia ou funcionabilidade membranar eritrocitária. 

 Observou-se, ao analisar o grau de hemólise em meio hipotônico (solução 

de NaCl a 0,24%), que o timol conferiu certo grau de proteção aos eritrócitos contra 

o estresse osmótico, visto que: promoveu redução desse grau nas concentrações de 

10, 50, 100 e 250 µg/mL, para os tipos sanguíneos A e B, comparando-se ao grupo 

controle positivo (solução de NaCl a 0,24%), no qual constata-se o máximo de lise 

membranar, conforme pode ser observado nos Gráficos 2a e 2b; e promoveu 

redução desse índice, para o tipo sanguíneo O, nas concentrações de 10, 100 e 250 

e 500 µg/mL, também em comparação com o grupo controle positivo, como pode ser 

visto no Gráfico 2c.  
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Gráfico 2. Atividade anti-hemolítica do timol nas concentrações 10, 50, 100, 250 e 
500 µg/ mL sobre os tipos sanguíneos A (a), B (b) e O (c) quando em solução 
hipotônica (NaCl a 0,24%). Os resultados estão expressos como média ± e.p.m. e 

a) 

b) 

c) 
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foram analisados por ANOVA seguido por pós-teste de Dunnett. *p<0,05; ** p<0,01; 
*** p<0,001 (n=3). 

 A partir desses resultados, pode-se conferir atividade anti-hemolítica ao timol 

quando incubado com sangue A, B e O, na presença de estresse osmótico 

ocasionado pelo meio hipotônico. Tais dados corroboram os de Aman et al. (2013), 

que verificaram que o timol, em concentrações que variaram de 10 a 100 µg/mL, 

protegeu eritrócitos de pacientes normais e diabéticos da hemólise induzida por 2,2-

azobis (2-metilpropionamidina) dihidrocloreto (AAPH). Ainda, Abd-Elhakim e 

Mohamed (2016) observaram que houve uma redução na hemólise e na 

desestabilização de eritrócitos expostos ao cromo hexavalente, na presença de 2,5 

µg/mL de timol. 

 Sabe-se que a integridade da membrana celular depende do tônus celular e 

da presença de substâncias que possam interferir na sua matriz estrutural 

(MOUSINHO et al., 2008). Portanto, quando uma molécula é candidata a fármaco, 

considera-se de fundamental importância avaliar o potencial de resistência da 

membrana dos eritrócitos ao possível dano causado pela substância testada. 

 Associando-se os dados dos ensaios de fragilidade osmótica aos dados de 

potencial hemolítico, pode-se considerar como praticamente inexistente a 

citotoxicidade do timol aos eritrócitos humanos, o que pode contrinuir para uma 

margem considerável de segurança em um futuro uso farmacológico. 

 

5.7.3 Potencial antioxidante na presença de Espécies Reativas de Oxigênio 

 

 Sabe-se que o peróxido de hidrogênio (H2O2) induz alteração no formato das 

hemácias, caracterizadas por bolhas ou protuberâncias ao longo da membrana 

celular, indicando dano oxidativo (SROUR; BILTO; JUMA, 2000). Isto porque, 

agentes oxidantes são capazes de produzir alterações na membrana dos eritrócitos, 

manifestadas por uma diminuição proteica do conteúdo do citoesqueleto e produção 

de proteínas de alto peso molecular, podendo originar, por fim, anormalidades no 

formato dos eritrócitos e distúrbios nas propriedades reológicas (TETKO, 2015). 
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Além disso, é conhecido que o peróxido de hidrogênio induz peroxidação lipídica, 

com posterior hemólise (YOUNKIN; OSKI; BARNESS, 1971). 

 Todavia, as células do organismo possuem sistemas de defesa 

antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos que atuam na prevenção ou retardo da 

oxidação de lipídios e outras moléculas, pela inibição do início e/ou propagação de 

reações de oxidação em cadeia (LIMA; FERNANDES-FERREIRA; PEREIRA-

WILSON, 2006). Contudo, em condições de estresse oxidativo intenso, tais sistemas 

endógenos não são suficientes, evidenciando-se a necessidade do suporte fornecido 

pelo uso de antioxidantes de origem exógena (SRINIVAS et al., 2014). 

 Singh et al. (2006) avaliaram a atividade antioxidante do timol por meio da 

medição da quantidade de peróxido, ácido tiobarbitúrico, valores totais de carbonila 

e p-anisidina no óleo de mostarda, encontrando, para o timol, resultados próximos 

aos de antioxidantes sintéticos conhecidos, como o hidroxianisol butilado (BHA) e 

hidroxitolueno butilado (BHT). Estudo realizado com concentrações não tóxicas de 

timol, sobre células de epitélio alveolar, encontrou atividade protetora do 

fitoconstituinte contra a citotoxicidade induzida por peróxido de hidrogênio 

(COCCIMIGLIO et al., 2016). Outros estudos também atribuíram atividade 

antioxidante ao timol (JIA et al., 2010; AMAN et al., 2013; ABD-ELHAKIM; 

MOHAMED, 2016; YU et al., 2016; SOBRINHO et al., 2016; LUNA et al., 2017; 

WANG T.T. et al., 2017) e ao extrato da planta Thymus vulgaris (DURGADEVI; 

KALAVA, 2013), por meio de técnicas diversas. 

 Nesse contexto, avaliou-se a atividade antioxidante do timol nas 

concentrações de 10, 50, 100, 250 e 500 µg/mL, para os tipos sanguíneos A, B e O, 

por meio da verificação da redução da hemólise induzida pelo peróxido de 

hidrogênio (H2O2) quando comparado ao grupo controle positivo (Hb + H2O2). 

Verificou-se que o fitoconstituinte não apresentou atividade antioxidante significativa 

para o tipo sanguíneo A, nas concentrações utilizadas (Gráfico 3a); apresentou 

atividade significativa nas concentrações de 50, 100, 250 e 500 µg/mL para o tipo 

sanguíneo B (Gráfico 3b); apresentou, ainda, atividade antioxidante bastante 

pronunciada nas concentrações 10, 50, 100 e 250 µg/mL,  para o tipo sanguíneo O 

(Gráfico 3c), podendo a atividade do timol, na concentração de 100 µg/mL, ser 

comparada à ação da vitamina C, agente conhecidamente antioxidante. 
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Gráfico 3. Atividade antioxidante do timol nas concentrações 10, 50, 100, 250 e 500 
µg/ mL frente à hemólise induzida por peróxido de hidrogênio nos tipos sanguíneos 
A (a), B (b) e O (c). Os resultados estão expressos como média ± e.p.m. e foram 
analisados por ANOVA seguido por pós-teste de Dunnett. *p<0,05; ** p<0,01; *** 
p<0,001 (n=3). 
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5.8 Efeito sobre a embriogênese de ouriço-do-mar  

 

 O desenvolvimento embrionário do ouriço-do-mar tem sido amplamente 

utilizado como modelo para investigar novos medicamentos com atividade 

antimitótica, isto porque apresenta várias semelhanças com o ciclo celular humano 

(LEITE et al., 2012). Sabe-se que agentes como o 5-fluorouracil, actinomicina, 

vimblastina, colchicina, doxorrubicina, entre outros, foram estudados em células 

embrionárias de ouriço-do-mar (MONTENEGRO et al., 2004).  

 O modelo que investiga a atividade antimitótica de novos compostos 

utilizando tais células embrionárias permite a identificação de compostos que 

bloqueiam a síntese de DNA, a tradução do RNA e a reorganização dos 

microtúbulos, abrangendo, assim, uma gama de propriedades farmacológicas 

antimitóticas, o que auxilia, por fim, na elucidação do modo de ação das drogas 

antimitóticas, bem como na identificação de novos agentes (LEITE et al., 2012). 

 De acordo com Leite et al. (2012), substâncias que afetam o 

desenvolvimento embrionário inicial dos ouriços-do-mar usualmente atuam inibindo 

a reorganização dos microtúbulos ou a síntese de proteínas ou DNA. O presente 

estudo avaliou a atividade antimitótica do timol a partir da análise de sua influência 

sobre a embriogênese das células de ouriço-do-mar, no tocante à interferência sobre 

a primeira e segunda clivagens. Observou-se que o tratamento com todas as 

concentrações de timol utilizadas não alterou de forma significante a divisão das 

células embrionárias de ouriço-do-mar, conforme apresentado no Gráfico 4, sendo 

as divisões ocorridas nas células expostas ao fitoconstituinte comparáveis às do 

controle (não expostas). 
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Gráfico 4. Efeito do timol nas concentrações 64, 128, 192, 256 e 320 µg/ mL sobre a 
primeira e segunda clivagens de células embrionárias de ouriço-do-mar. Os 
resultados estão expressos como média ± e.p.m. e foram analisados por ANOVA 
seguido por pós-teste de Bonferroni. *p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 (n=3). 

 

 Os resultados deste ensaio demonstram a ausência de atividade antimitótica 

do timol em células embrionárias de ouriço-do-mar, confirmando os dados do estudo 

in silico, os quais atribuem ausência de toxicidade reprodutiva teórica ao timol. 

 Não foram encontrados dados relacionados à embriotoxicidade do timol, 

sendo descritos, todavia, estudos que atribuíram ao fitoconstituinte efeitos como 

diminuição no peso dos testículos, contagem e motilidade de espermatozoides, bem 

como aumento da quantidade de espermatozoides anormais em testículos de ratos 

(SURENDRA KUMAR et al., 2011). Já Chikhoune et al. (2015) revelaram o efeito 

antifertilidade do timol em espermatozóides humanos, associando ao fitoconstituinte 

efeitos como diminuição na contagem, motilidade e vitalidade dos espermatozóides 

humanos. 

 É importante destacar que o timol na concentração de 64 µg/mL, maior valor 

de Concentração Inibitória Mínima encontrado para esta substância no presente 
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estudo, não apresentou atividade hemolítica ou embriotóxica e, ainda, apresentou 

atividade anti-hemolítica e antioxidante. Esses dados corroboram os revelados pelo 

estudo in silico realizado no presente estudo, reforçando a importância do 

aprofundamento de estudos relacionados ao timol. 

 Diante do exposto, os resultados obtidos ao longo do presente estudo 

revelaram que o timol apresenta uma gama de possíveis atividades farmacológicas, 

baixa toxicidade, boa disponibilidade oral teórica in silico, discreta citotoxicidade em 

eritrócitos humanos, atividade antioxidante relevante, ausência de embriotoxicidade 

em células de ouriço-do-mar e ótima atividade antifúngica contra linhagens de 

Penicillium citrinum, o que reforça o seu potencial para um promissor candidato a 

protótipo de fármaco de origem natural e impulsiona a realização de ensaios 

complementares in vitro, além estudos in vivo. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 A partir dos resultados obtidos neste trabalho, é possível concluir que: o 

timol apresentou a melhor atividade biológica dentre os fitoconstituintes testados, a 

qual pode ser classificada como ótima e considerada fungicida para 50% das cepas; 

o timol não atua pela desestabilização da parede celular ou pela interação 

(complexação) com o ergosterol da membrana, mas possivelmente afetando outro 

alvo; a combinação timol-voriconazol foi indiferente para todas as linhagens 

avaliadas, não sendo encontrados aditividade, sinergismo ou antagonismo 

resultantes da associação dos dois produtos; o timol, por meio da análise in silico, 

apresentou semelhança com 62 possibilidades de atividade para Pa> 70% e 775 

propriedades com Pa> 30%, apresentou boa biodisponibilidade oral teórica de 

acordo com a “Regra dos cinco de Lipinski” e, ainda, não apresentou efeito 

mutagênico, tumorigênico ou reprodutivo; o timol não induziu hemólise nas 

concentrações testadas para os tipos sanguíneos A e B, apresentando apenas 

baixíssimo grau de hemólise para o tipo sanguíneo O, além disso, conferiu certo 

grau de proteção aos eritrócitos contra o estresse osmótico induzido por meio 

hipotônico para os três tipos sanguíneos, bem como apresentou atividade 

antioxidante significativa para os tipos sanguíneos B e O; houve ausência de 

atividade antimitótica do timol em células embrionárias de ouriço-do-mar. 
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