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RESUMO 

Introdução: A cromoblastomicose (CBM) é uma infecção crônica da pele e 
dos tecidos subcutâneos, causada pela implantação traumática de fungos 
dematiáceos. Essa doença é considerada um grave problema de saúde pública, 
uma vez que não existe nenhum tratamento específico. Diante disso, se faz 
necessária a descoberta de novos antifúngicos ou, até mesmo, o reposicionamento 
de fármacos comercialmente disponíveis. As estatinas, tais como a pravastatina, são 
antilipêmicos que atuam como inibidores da 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA redutase. A 
constatação de que o sítio de ligação das estatinas nessa enzima é semelhante em 
fungos e em humanos suscita a possibilidade das estatinas atuarem contra os 
agentes da CBM. Logo, este estudo objetivou investigar o potencial antifúngico in 
vitro da pravastatina, isolada e em combinação com o posaconazol, frente a agentes 
da CBM. Metodologia: Foram utilizadas dez cepas de agentes da CBM 
pertencentes à micoteca do Grupo de Estudos Avançados em Micologia Médica 
(GEAMICOL) da Universidade Federal do Piauí - Campus Ministro Reis Velloso: 
Cladophialophora carrioni 68, Fonsecaea pedrosoi 38869, F. pedrosoi 43456, F. 
pedrosoi 46428, F. pedrosoi 46422, F. pedrosoi 42, F. pedrosoi 1, F. monophora 
69704, Phialophora verrucosa ICB e P. verrucosa 1. A atividade antifúngica foi 
verificada através da técnica de microdiluicão em caldo, conforme o protocolo M38-
A2 do Clinical and Laboratory Stardards Institute (CLSI). A interação entre os 
fármacos foi avaliada através da técnica de tabuleiro de xadrez, com o cálculo do 
Índice Fracionário de Concentração Inibitória (IFCI) e classificada em sinérgica (IFCI 
≤ 0,5), indiferente (> 0,5 IFCI ≤ 4) e antagônica (IFCI > 4). Resultados e Discussão: 
Todas as cepas foram sensíveis ao posaconazol em concentrações que variaram de 
0,5 a 2 μg/mL. No entanto, não houve sensibilidade à pravastatina isolada, mesmo 
na mais alta concentração empregada (CIM > 128 μg/mL). Uma hipótese levantada 
para a inexistência de atividade antifúngica dessa estatina está relacionada ao fato 
dela ser hidrofílica. As interações entre os fármacos demonstraram sinergismo em 
seis das dez cepas avaliadas. O ergosterol é essencial na constituição da membrana 
plasmática (MP) dos fungos. Alterações na síntese desse esterol perturbam a 
estabilidade da MP, e dificultam a proliferação e diferenciação da célula fúngica. A 
pravastatina e o posaconazol atuam em diferentes pontos da via de produção deste 
esterol e, quando combinado, poderiam ter as suas ações complementadas e, desta 
forma, atuarem sinergicamente. Conclusões: Conclui-se que a pravastatina de 
forma isolada não apresentou resultados satisfatórios. Contudo, combinada ao 



 

posaconazol, ela pode inibir o crescimento da maioria dos isolados e demonstrou 
potencial para atuar em associação com os antifúngicos padrões no tratamento da 
cromoblastomicose. 
 
Palavras-chave: Atividade antifúngica in vitro; Azólicos; Estatinas; Micoses; 
Sinergismo. 
ABSTRACT 

Introduction: Chromoblastomycosis (CBM) is a chronic infection of the skin and 

subcutaneous tissues, caused by traumatic implatation of dematiaceous fungi. This 

disease is considered a problem of public health, since there is no a specific 

treatment. In view of this, it is necessary the prospection of new drugs or even the 

relocation of comercially available drugs. Statins, such as pravastatin, are 

antilipemics that inhbit 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase. The 

acknowledgement that the binding site in this enzyme is similar in fungi and in 

humans raises the possibility of statins acting against CBM agentes. Thus, this work 

aimed to evaluate in vitro antifungal potential of pravastatin, alone and in combination 

with posaconazole, against CBM agentes. Methodology: Ten CBM strains were 

used, all of them belonging to Group of Advanced Studies in Mycology (GEAMICOL) 

of the Federal University of Piauí - Campus Ministro Reis Velloso: Cladophialophora 

carrioni 68, Fonsecaea pedrosoi 38869, F. pedrosoi 43456, F. pedrosoi 46428, F. 

pedrosoi 46422, F. pedrosoi 42, F. pedrosoi 1, F. monophora 69704, Phialophora 

verrucosa ICB and P. verrucosa 1. Antifungal activity was verified through 

microdiluition technique, according to M38-A2 protocol of the Clinical and Laboratory 

Stardards Institute (CLSI). Interaction between the compounds was evaluated by 

using the chequerboard technique, calculating Fractionary Inhibitory Concentration 

Index (FICI) and classified as synergic (IFCI ≤ 0.5), indifferent (0.5 > IFCI ≤ 4) e 

antagonistic (IFCI > 4). Results an Discussion: all the strains were inhibited by 

posaconazole at concentrations that ranging between 0.5 and 2 μg/mL. However, 

there was no sensitivy to pravastatin alone, even at the highest concentration used 

(MIC > 128 μg/mL). A hypothesis raised for the lack of antifungal activity of this statin 

is related with the fact that it is not liphilic. Interactions between the drugs 

demonstrated synergism for six out of ten strains. Ergosterol is essential for the 

formation of fungal plasma membrane (PM). Alterations in the synthesis of this sterol 

disturb MP stability, and hinder the proliferation and differentiation of the fungal cell. 

Pravastatin and posaconazole act at different points in this sterol pathway and, when 

combined, they could complemente each other actions and, thus, act synergistically. 

Conclusions: It can be concluded that pravastatin alone did not present satisfactory 

results. Nevertheless, combined with posaconazole, it may inhibit the growth of most 

isolates and demonstrated the potential to act in association with antifungals in the 

treatment of chromoblastomycosis. 
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INTRODUÇÃO 
A cromoblastomicose é uma infecção causada por fungos melaninogênicos, 

que se alastra pela epiderme, derme e hipoderme, e acomete majoritariamente os 
órgãos dos membros inferiores (MINOTTO et al., 2001). Essa doença representa um 
grave problema de saúde pública, haja vista a inexistência de um tratamento 
específico. O posaconazol é um antifúngico da classe dos triazólicos que atua 
inibindo a enzima 14-α-demetilase, a qual converte o lanosterol em ergosterol. Ele 
possui resultados terapêuticos satisfatórios sobre as formas clínicas da CBM. No 
entanto, o seu uso é limitado em decorrência do alto custo (KRZYSCIAK et al., 
2014).  

As considerações apresentadas demonstram a necessidade da prospecção 
de novos antifúngicos ou, até mesmo, a realocação de fármacos comercialmente 
disponíveis (LIMA et al., 2019). As estatinas, tais como a pravastatina, são 
antilipêmicos que atuam como inibidores da 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA redutase 
(HMG-CoA redutase), enzima responsável pela síntese de esteróis, tais como o 
colesterol e o ergosterol (MACREADIE et al., 2006). A constatação de que o sítio de 
ligação das estatinas na HMG-CoA redutase é semelhante em fungos e em 
humanos (MACREADIE et al., 2006) surge como uma alternativa para a inibição da 
síntese do ergosterol e suscita a possibilidade das estatinas atuarem contra os 
agentes da CBM.  

Diante disso, o presente estudo objetivou investigar o potencial antifúngico in 
vitro da pravastatina, isolada e em combinação com o posaconazol, frente a agentes 
da CBM. 
 
METODOLOGIA 

Dez agentes da CBM foram utilizados no estudo, incluindo isolados clínicos 
(Cladophialophora carrioni 68, Fonsecaea pedrosoi 38869, F. pedrosoi 43456, F. 
pedrosoi 46428, F. pedrosoi 46422, F. pedrosoi 42, F. pedrosoi 1, F. monophora 
69704, Phialophora verrucosa ICB e P. verrucosa 1). Todas as amostras são 
pertecentes ao Grupo de Estudos Avançados em Micologia Médica (GEAMICOL) da 
Universidade Federal do Piauí – Campus Ministro Reis Velloso (UFPI - CMRV):  

Os testes de suscetibilidade foram realizados em triplicata mediante 
microdiluições em caldo conforme preconiza o documento M38-A2 do Clinical and 
Laboratory Standards Institute (CSLI, 2008). A faixa de concentração empregada foi 
de 0,03 – 16 μg/mL para o antimicótico e de 0,25 - 128 μg/mL para a estatina. As 
interações foram avaliadas por meio da técnica de tabuleiro de xadrez (CUENCA-
ESTRELLA, 2004).  

A análise da Concentração Inibitória Mínima (CIM) se deu por meio da 
visualização de ausência de crescimento em comparação ao controle de 
crescimento e ao controle de esterilidade. O tipo de interação existente entre a 
pravastatina e o posaconazol foi obtido pelo cálculo do Índice Fracionário de 
Concentração Inibitória (IFCI). 

O IFCI define as interações entre as substâncias em: sinérgica, indiferente e 
antagônica. Caso o IFCI seja menor ou inferior a 0,5 (IFCI ≤ 0,5), a relação é 
considerada sinérgica; um valor de IFCI maior do que 0,5 e menor/igual 4 (0,5 < IFCI 
≤ 4), indica que a interação é indiferente; por sua vez, um IFCI superior a 4 (IFCI > 
4), indica antagonismo. 



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A análise dos dados permitiu observar que nenhuma das cepas testadas teve 

o seu crescimento inibido pela pravastatina, mesmo quando a mais alta 
concentração (CIM > 128 μg/mL) foi utilizada. Assim, pode-se constatar que essa 
estatina não possui atividade antimicótica quando empregada de forma isolada. O 
posaconazol se mostrou capaz de inibir o crescimento de todos os fungos 
analisados, na sua forma isolada, em concentrações que variaram de 0,5 a 2 µg/mL. 
Deve-se ressaltar, porém, que, para fungos filamentosos, CIM acima de 1 µg/mL 
indica que o fungo é resistente ao fármaco.  

Nyilasi e colaboradores (2010) obtiveram resultados similares para Aspergillus 
flavus e A. fumigatus, haja vista que a estatina sinvastatina não inibiu o crescimento 
destes. A pravastatina é uma estatina natural que, diferentemente de outras 
(sinvastatina e lovastatina, por exemplo), é hidrofílica. Por esse motivo, tal fármaco 
apresenta menor afinidade pela HMG-CoA redutase e, consequentemente, não inibe 
por completo a biossíntese do ergosterol (HAMELIN; TURGEON, 1998). Isso pode 
explicar a ausência de atividade da pravastatina frente às cepas testadas. 

 
Tabela 1: Concentração inibitória mínima (CIM) para pravastatina (PRAVA) e posaconazol 

(POSA) isoladas e em combinação. 

 

aIFCI, Índice Fracionário da Concentração Inibitória 



 

O estudo das combinações, contudo, exibiu bons resultados acerca da 
atividade da pravastatina com o posaconazol. Das dez cepas testadas, seis 
demonstraram sinergismo (IFCI ≤ 0,5) para a interação entre a estatina e o 
posaconazol. Esse resultado permite inferir que a pravastatina é capaz de 
potencializar a ação antifúngica do posaconazol, atuando na redução das 
concentrações necessárias para impedir a proliferação dos fungos responsáveis 
pela CBM. 

O ergosterol é fundamental na constituição da membrana plasmática (MP) 
dos fungos. Alterações na síntese desse esterol perturbam a estabilidade da MP, e 
dificultam a proliferação e diferenciação da célula fúngica. A pravastatina e o 
posaconazol atuam em diferentes pontos da via de produção deste esterol. Quando 
combinada a tal antifúngico, ou algum outro que atue na MP, essa estatina pode ter 
a sua ação complementada e, desta forma, apresentar sinergismo. 
 

CONCLUSÃO 
No presente estudo, pode-se constatar que a pravastatina de forma isolada 

não apresentou resultados satisfatórios. Todavia, combinada ao posaconazol, ela 
pode inibir o crescimento da maioria dos isolados, demonstrando, desta forma, o seu 
potencial de atuar no tratamento da cromoblastomicose, em associação com 
antifúngicos convencionais. Ademais, nos encoraja a explorar o reposicionamento 
de outros fármacos comercialmente disponíveis.  
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