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RESUMO 
 

Introdução: Os dermatófitos são um grupo de fungos que infectam a pele, o 
cabelo e as unhas, podendo causar diversos sintomas. Para o tratamento das 
micoses causadas por esses microrganismos é necessário o uso de antimicóticos 
que atuem de forma específica, sem causar grandes danos ao paciente. Porém, 
estão surgindo linhagens resistentes aos antifúngicos disponíveis, o que gera 
demanda por novos fármacos. Há evidências de que a planta Tarenaya spinosa 
(JACQ.) RAF. possui atividades antibacteriana e anti-helmíntica. Entretanto, não foi 
avaliada a atividade antifúngica contra dermatófitos. Esse estudo teve como objetivo 
avaliar a atividade in vitro dos extratos hexano, isopropílico e etílico de Tarenaya 
spinosa (JACQ.) RAF. frente a agentes da dermatofitose. Metodologia: Os extratos 
foram produzidos com o pó obtido pela moagem de folhas secas da planta. Como 
solvente, foram empregados hexano, álcool isopropílico e etílico. Posteriormente, 
cada extrato foi submetido à agitação por cinco dias. Em seguida, foram filtrados e 
secos no equipamento Centrivap, até que ficassem com aspecto pastoso. Neste 
estudo, foram utilizados dois isolados fúngicos: Trichophyton interdigitale 73653 e 
Microsporum gypseum 22. A avaliação da suscetibilidade dos fungos aos extratos foi 
realizada de acordo com o documento M38-A2 do Clinical and Laboratory Standard 
institute. Resultados e Discussão: Os agentes testados não foram suscetíveis aos 
extratos (CIM>256 µg/mL). Esse resultado é semelhante a outros experimentos em 
espécies de Candida que também não apresentaram susceptibilidade relevante a 
extratos da mesma planta. Esses preparados são compostos principalmente por 
ácido cafeico e já foi demonstrado que fungos dos gêneros Aspergillus, Candida e 
Trichophyton apresentam resistência a esse metabólito. Outros componentes 
possuem atividade antifúngica contra dermatófitos, mas estão em menor 
concentração. Conclusões: Os extratos hexano, isopropílico e etílico de T. spinosa 
(JACQ.) RAF.  não apresentam atividades antifúngicas contra as cepas T. 
interdigitale e M. gypiseum nas concentrações testadas. 
 
Palavras-chave – Dermatofitose; Extratos vegetais; Produtos naturais. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Dermatophytes are a group of fungi that infect skin, hair and nails, and 
can cause various symptoms. For the treatment of mycoses caused by these 
microorganisms it is necessary to use antifungal agents that act specifically, without 
causing great damage to the patient. However, resistant strains to the available anti-
fungals are emerging. This creates demand for new pharmaceuticals. There is 
evidence that Tarenaya spinosa (JACQ.) RAF. (a plant) has antibacterial and 
antihelmintic activities. However, the antifungal activity was not evaluated. This study 
aims to evaluate the in vitro activity of the hexane, isopropyl and ethyl extracts of 
Tarenaya spinosa (JACQ.) RAF. against dermatophytosis agents. Methodology: 
The extracts were produced with the powder obtained by milling the dried leaves of 
the plant. Hexane, isopropyl and ethyl alcohol were used as solvents. Subsequently, 
each extract was shaken for five days. They were then filtered and dried on the 
Centrivap equipment until they were pasty. Two fungal isolates were used: 
Trichophyton interdigitale 73653 and Microsporum gypseum 22 and the evaluation 
was performed according to M38-A2 from the Clinical and Laboratory Standard 
institute. Results and Discussion: The tested agents were not susceptible to 
extracts (MIC> 256µg / mL). This result is similar to other experiments on species of 
Candida that also did not show susceptibility to extracts of the same plant. These 
preparations are mainly composed of caffeic acid and it has been shown that fungi of 
the genera Aspergillus, Candida and Trichophyton are resistant to this metabolite. 
Other components have antifungal activity against dermatophytes but are in lower 
concentration. However, synergism has been between extracts of Tarenaya spinosa 
(JACQ.) RAF. and fluconazole. Conclusions: The extracts hexane, isopropyl and 
ethyl of T. spinosa (JACQ.) RAF. do not present antifungal activities against the 
strains T. interdigitale and M. gypiseum at the  tested concentrations. 
 
Keywords - Dermatophytosis; Plant Extracts; Natural products. 
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INTRODUÇÃO 

Os dermatófitos são fungos filamentosos classificados em três gêneros: 
Trichophyton, Microsporum e Epidermophyton. Eles causam infecções de pele, 
cabelo e unhas. As lesões características podem apresentar-se nas formas 
circulares, eritematosas e pruginosas. Geralmente essas infecções ficam restritas à 
superfície da epiderme, porém os agentes etiológicos também podem gerar uma 
infecção profunda (DE ÁGUIAR PERES et al., 2010). 

Para o tratamento das micoses causadas por estes microrganismos é 
necessário o uso de antimicóticos que atuem de forma específica, sem causar 
grandes danos ao paciente. No entanto estão surgindo linhagens de fungos 
resistentes a esses medicamentos, o que gera demanda por novos fármacos (DE 
ÁGUIAR PERES et al., 2010).  

A Tarenaya spinosa (JACQ.) RAF., popularmente conhecida como 
“Mussambê”, foi divulgada por De Albuquerque (2006) por ser usada como uma 
planta medicinal no tratamento de tosses. Há evidências de suas atividades 
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antibacteriana (MCNEIL et al., 2010) e anti-helmínticas (ANDRADE et al., 2014). 
Entretanto, não foi avaliada a atividade antifúngica contra os dermatófitos. 

Dessa forma, o presente estudo tem com objetivo avaliar a atividade in vitro 
dos extratos hexano, isopropílico e etílico de folhas de T. spinosa (JACQ.) RAF. 
frente aos agentes da dermatofitose. 
 
METODOLOGIA 

Para a produção do extrato, foram pesados 7,5g do pó obtido pela moagem 
de folhas secas de mussambê. Como solvente utilizou-se o hexano, o álcool 
isopropílico e o alcoól etílico, gerando três tipos de extratos.  Posteriormente, cada 
extrato foi submetido a uma agitação por cinco dias. Em seguida, os mesmos foram 
filtrados e secos no equipamento Centrivap, até que ficassem com aspecto pastoso. 

A avaliação da atividade antifúngica dos extratos foi conduzida de acordo com 
o método de microdiluição em caldo proposto nos documentos M38-A2 e M27-A3 do 
Clinical and Laboratory Standards Institute- CLSI (CLSI, 2008). A solução-mãe dos 
extratos foi preparada em dimetilsulfóxido (DMSO, Vetec, Brasil) a 10%, seguida por 
diluições posteriores em meio RPMI 1640 (MP Biomedicals, France) tamponado com 
3-(N-morfolino)propano sulfônico ácido (MOPS, Vetec, Brasil) obtendo uma 
concentração final de 0,5 a 256 µg/mL. Como controle positivo foi usado o 
itraconazol (Sigma®, São Paulo, Brasil), o qual foi diluído em DMSO e 
posteriormente em meio de cultura conforme mencionado anteriormente, obtendo-se 
uma concentração final de 0,0313 a 16 µg/mL (CLSI, 2008).  

Os isolados fúngicos incluídos no estudo foram o Trichophyton interdigitale 
73653 e o Microsporum gypseum 22. Os mesmos foram inoculados em meio ágar 
batata e incubados para crescimento a 35 °C por sete dias. O inóculo fúngico foi 
preparado a partir de cada cultura em solução salina e ajustado em 
espectrofotômetro (QUIMIS, São Paulo, Brazil) com transmitância de 80-82% em ʎ = 
530 nm. Os inóculos dos fungos foram diluídos a uma proporção de 1:50 em meio 
RPMI 1640 tamponado com MOPS, atingindo uma concentração final do 
microrganismo de 0,4x104 - 5 x 104  UFC/mL.   

O experimento foi realizado usando placas de 96 poços estéreis com fundo 
em formato ‘U’. A determinação da concentração inibitória mínima (CIM) foi realizada 
visualmente após sete dias, comparando com o controle de crescimento e o de 
esterilidade. A CIM foi definida como a menor concentração da substância que é 
capaz de inibir o crescimento do microrganismo (CLSI, 2008). Todos os testes foram 
realizados em triplicata. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Os agentes testados não foram suscetíveis aos extratos de T. spinosa 

(JACQ.) RAF., como pode-se observar na Tabela 1. Esses resultados vão de 
encontro aos obtidos por Rodrigues et al. (2019), que ao testarem os extratos 
aquosos e etanólico da mesma planta em estudo, observaram que espécies de 
Candida só apresentaram sensibilidade aos mesmos em concentrações superiores a 
4096 μg/mL. Tal fato foi explicado pela sua constituição, a qual possui ácido cafeico, 
ácido gálico, catequina, ácido clorogênico, ácido elágico, ácido p-cumárico, rutina, 
quercetina e apigenina como metabólitos. O estudo de Silva et al. (2016) encontrou 
composição semelhante, porém com variações quantitativas que podem ser 
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justificadas por fatores, tais como: o clima, o ambiente, a nutrição e a idade da 
planta utilizada (GOBBO-NETO; LOPES, 2007). 

No estudo de FU et al. (2010) foi possível verificar que fungos do gênero 
Trichophyton se mostraram resistentes ao ácido cafeico. Outros metabólitos como o 
ácido gálico e a quercetina possuem atividades antifúngicas contra dermatófitos (LI 
et al., 2017; BITENCOURT et al., 2014). No entanto, estes se encontram em menor 
concentração nos extratos dessa planta (RODRIGUES et al. 2019). Dessa forma, 
sugere-se que os fatores citados anteriormente possam estar envolvidos na 
ausência de atividade antifúngica.     

 

Tabela 1: Concentração inibitória mínima dos isolados frentes aos extratos de T. spinosa 
(JACQ.) RAF. 

Isolados fúngicos 

Valores da CIM para 
os compostos 

(µg/mL) Itraconazol Interpretação 

E.Hb E.Ec E.Id 

Trichophyton ssp.      

T. interdigitale 73653 >256 >256 >256 0,12 Sem atividade 

Microsporum ssp.      

M. gypiseum 22 >256 >256 >256 0,12 Sem atividade 

(CIM) Concentração Inibitória Mínima, (E.Hb) Extrato com Hexano, (E.Ec) Extrato Etílico, (E.Id) Extrato 

Isopropílico. 

 

 
CONCLUSÕES 

Os extratos hexano, isopropílico e etílico de T. spinosa (JACQ.) RAF.  não 
apresentam atividades antifúngicas contra as cepas T. interdigitale e M. gypiseum 
nas concentrações testadas. 
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