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RESUMO 
Objetivo: O presente estudo teve como objetivo, elucidar o grau de sensibilidade de 

isolados clínicos e adquiridos comercialmente de cepas de M. canis e M. gypseum. 

Métodos: Para avaliar o grau de sensibilidade das cepas analisadas, utilizou-se o método 

de Concentração Inibitória Mínima (CIM) por meio de microdiluição seriada, na razão 1:2. 
Resultados: Das 15 cepas estudadas, observou-se que todas se apresentaram 

resistentes a griseofulvina, uma vez que, verificou-se CIM superior a 3 µg/mL para todos 

os micro-organismos investigados.  

Conclusões: Os resultados expostos nesta pesquisa servem como fonte de alerta para a 
necessidade da busca de novas moléculas com atividade anti-Microsporum. 

 

Palavras-Chave:Farmacologia.Antimicrobianos.Dermatófitos. 

 

ABSTRACT 

Objective:The present study aimed to elucidate the degree of sensitivity of clinical 
isolates and commercially acquired strains of M. canis and M. gypseum. 

Methods: To assess the degree of sensitivity of the strains analyzed, the Minimum 

Inhibitory Concentration (MIC) method was used by means of serial microdilution, in the 

ratio 1: 2. 

Results: Of the 15 strains studied, it was observed that all were resistant to griseofulvin, 
since MIC was found to be greater than 3 µg / mL for all investigated microorganisms. 

Conclusions: The results exposed in this research serve as an alert for the need to 

search for new molecules with anti-Microsporum activity. 
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1. Introdução 

 

Dermatofitose, popularmente conhecida como tinha, trata-se de um tipo de 

micose superficial e zoonótica1 que pode ser causada por fungos dos gêneros 

Epidermophyton, Trichophyton e Microsporum, também denominados de dermatófitos. 

 Os fungos do gênero Microsporum se caracterizam, microscopicamente, por 

apresentarem macroconídios septados que podem estar isolados ou agrupados, com 

extremidades arredondadas, potiagudas ou fusiformes2. 

 Estes fungos apresentam a capacidade de invadir tecidos queratinizados, 

podendo se propagar em pele, pelos e unhas3. 

Os dermatófitos podem acometer tanto seres humanos, quanto animais, sendo as 

tinhas classificadas conforme a sua localização anatômica em: tinea capitis (couro 

cabeludo), tinea pedis (pés), tinea corporis  (corpo), tinea cruris (região inguinal) e tinea 

unguium (unhas) 3. Contudo, micro-organismos do gênero Microsporum, em geral estão 

associados a tinhas do couro cabelo e pele. 

Clinicamente, a tinea capitis é caracterizada por prurido, descamação e alopécia, 

enquanto que a tinea corporis apresenta a presença de lesões de aspecto anelar com 

contornos delimitados3.  

O tratamento farmacológico pode acontecer a partir da utilização de terbinefina, 

azólicos e griseofulvina, sendo este último fármaco considerado específico para o 

combate a dermatófitos do gênero Microsporum3,4.  

Contudo, diversos fenômenos de resistência têm sido associados a fármacos 

utilizados na terapêutica. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo, elucidar o 

grau de sensibilidade de isolados clínicos e adquiridos comercialmente de cepas de M. 

canis e M. gypseum através da Concentração Inibitória Mínima. 

 

2. Métodos 

 

2.1 Local de trabalho 

 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Pesquisa de Atividade 

Antibacteriana e Antifúngica de Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, Departamento 

de Ciências Farmacêuticas (DCF), Centro de Ciências  da Saúde (CCS) da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB). 

 

2.2 Obtenção e preparação de griseofulvina 

 

Para a realização dos estudos in vitro a griseofulvina foi adquirida comercialmente 
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da Sigma Aldrich®, São Paulo, Brasil. A preparação se deu a partir da solubilização desse 

fármaco com Tween 80® a 2% e dimetilsulfóxido (DMSO), em percentual de até 5%, 

completando-se o volume final para 5 mL, com água destilada esterilizada de forma a se 

obter uma emulsão dos produtos na concentração inicial de 1024 µg/mL 5,6. 

 

2.3 Meios de cultura 

 

Foram utilizados os meios Agar Sabouraud Dextrose (ASD) e RPMI 1640 com L-

glutamina e sem bicarbonato, adquiridos comercialmente da Difco Laboratories Ltd (USA, 

France) e INLAB, São Paulo, Brasil. Ambos os meios foram preparados de acordo com as 

instruções dos fabricantes, sendo solubilizados com água destilada e esterilizados em 

autoclave, a 121º C por 15 minutos.  

 

2.4 Linhagens de M. canis e M. gypseum 

 

As linhagens do gênero Microsporum foram adquiridas comercialmente e a partir 

do isolamento e identificação de material biológico de lesões de pele e do couro cabeludo 

de pacientes com hipótese de diagnóstico atendidos no Laboratório de Patologia Clínica – 

HEMATO, localizado na cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil. Os micro-organismos 

utilizados na pesquisa incluiram: M. canis ATCC -  36299 e LM – 45, 68, 110, 256, 343, 

345, 366 e 665 e M. gypseum ATCC – 24102 e LM – 05, 07, 129, 130 e 184. Estes, 

foram mantidos armazenados em meio ASD, sob refrigeração, a uma temperatura de 

4ºC. Além disso, estas linhagens foram registradas no Sistema Nacional de Gestão do 

Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado sob o número AA1970F e o 

trabalho foi devidamente aprovado no Comité de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde, UFPB, com o seguinte número de parecer: 3.770.492. 

 

2.5 Inóculo 

 

Para a preparação do inóculo, foi realizada uma subcultura dos micro-organismos 

em tubos estéreis contendo Agar Saboroud Dextrose (ASD), durante 5 a 7 dias a 35º C. 

Após esse período de encubação uma alíquota do meio contendo o fungo foi coletada e, 

em seguida, suspensa em solução fisiológica estéril a 0,9%. A suspensão resultante foi 

agitada por meio de vórtex e, logo após, a densidade do inóculo foi padronizada 

conforme a escala de McFarland 0,5 para a obtenção de 106 UFC/mL 5,7-9. 
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2.6 Concentração Inibitória Mínima 

 

Para a avaliação da atividade antifúngica de griseofulvina, foi utilizado o método 

de microdiluição em caldo realizado a partir de placas estérieis, contendo 96 cavidades 

de fundo em ―U‖, próprias para a microdiluição.  

Em cada uma das cavidades foi adiconado 100 µL de caldo RPMI duplamente 

concentrado. E posteriormente, 100 µL da substância investigada, foi dispensada 

somente nas cavidades da primeira linha da placa de microdiluição. Após esse processo, 

as substâncias alvo foram diluídas de forma seriada na razão 1:2. Em seguida, foi 

adicionado 10 µL do inóculo, da suspensão dos micro-organismos, em cada uma das 

cavidades. Por fim, foi feito o controle de viabilidade dos micro-organismos (meio de 

cultura com as linhagens fúngicas) e de esterilidade (somente o meio de cultura) nas 

duas últimas linhas da microplaca. Esse ensaio foi realizado em triplicata 5,10-12. 

As placas foram fechadas e incubadas à temperatura ambiente (28ºC±2) durante 

5 a 7 dias 12-14. Decorrido o tempo delimitado, foi realizada a leitura para registro dos 

dados. A CIM foi considerada como a menor concentração do agente antifúngico, 

responsável por impedir o crescimento visível do micro-organismo. 

Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a concentração inibitória 

mínima (CIM) de griseofulvina frente a fungos do gênero Microsporum. 

 

3. Resultados e Discussão 

 
 Na tabela 1 é possível observar a CIM de griseofulvina para diferentes cepas e 

linhagens do gênero Microsporum. 

 

Tabela 1 - Concentração Inibitória Mínima de griseofulvina frente a espécies de M. canis 

e M. gypseum. 

Cepas  Griseofulvina  

(µg/mL) 

Controle de 

viabilidade 

Controle de 

esterilidade 

M. canis CIM   

ATCC – 36299 >1024 + - 

LM – 45 >1024 + - 

LM – 68 64 + - 
LM – 110 64 + - 

LM – 256 64 + - 

LM – 343 >1024 + - 

LM – 345 >1024 + - 
LM – 366 >1024 + - 

LM – 665 >1024 + - 

M. gypsium    

ATCC – 24102 128 + - 

LM – 05 128 + - 

LM – 07 128 + - 
LM – 129 >1024 + - 

LM – 130 16 + - 

LM – 184 >1024 + - 

+ crescimento de micro-organismos; - ausência de crescimento. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.  
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 A griseofulvina apresentou em sua grande maioria valores de CIM superiores a 

1024 µg/ mL. Além disso, considerou-se como resistente as cepas que apresentaram 

valores de CIM superiores a CIM>3 µg/mL 15, indicando que as 15 cepas estudadas 

apresentaram-se resistentes a esse fármaco.  

 Este resultado está de acordo com estudos que buscaram avaliar a atividade anti-

Microsporum de griseofulvina, em que evidenciou-se predomínio de cepas resistentes 

15,16. Tal achado torna-se preocupante, uma vez que, griseofulvina é um fármaco 

específico para o combate de dermatófitos, indicando que em pacientes que tiveram 

contato com essas cepas fúngicas o tratamento foi extremamente delicado, fazendo-se 

necessário o uso de associação de diferentes fármacos para poder debelar a infecção já 

que a associação entre antifúngicos pode driblar possíveis mecanismos de resistência, 

permitir o uso de menores concentrações e causar menos efeitos adversos 3,17,18. 

 Assim, os altos valores de CIM encontrados, pode estar associada ao fato de esses 

micro-organismos já apresentarem mecanismos específicos contra esse fármaco, em 

especial o aumento da expressão de bombas de efluxo associadas ao aumento da 

expressão dos genes TruMDR1, TruMDR2 e transportadores do tipo ABC 19,20. 

 Devido a excessez literária de estudos associados a fungos do gênero 

Microsporum, torna-se dificultado a reunir dados relacionados ao perfil de sensibilidade 

que esses micro-organismos apresentam a fármacos utilizados na terapêutica. Dessa 

forma, os dados expressos nesse estudo servem de alerta e comprova grande resistência 

que certas cepas apresentam diante da griseofulvina. 

 

4. Conclusões 

 
 Das 15 cepas estudadas, observou-se que todas apresentaram-se resistentes a 

griseofulvina, em que os valores de CIM variaram entre 16 a >1024 µg/mL. Os 

resultados expostos nesta pesquisa servem como fonte de alerta para a necessidade da 

busca de novas moléculas com atividade anti-Microsporum. 
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