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RESUMO 

MEIRELES, Leandra Martins, Doutorado. Universidade Vila Velha – ES, maio de 
2022. Avaliação in vitro do desenvolvimento de resistência cruzada entre 
compostos azólicos agrícolas e clínicos em fungos aspergillus fumigatus. 
Orientador: Rodrigo Scherer. 
 
A aplicação de pesticidas tornou-se uma prática comum a fim de suprir a necessidade 

da produção de alimentos em uma sociedade que cresce de forma exponencial. Os 

riscos da manutenção dessa prática têm sido associado a prejuízos ambientais e a 

saúde humana. Atualmente pesquisas têm levantado a hipótese de que a aplicação 

de pesticidas azólicos podem ser responsáveis pelo comprometimento da terapia 

antifúngica na clínica médica. Considerando que os pesticidas e antifúngicos azólicos 

possuem semelhança em sua estrutura química e no mecanismo de ação, estudos 

para investigar o desenvolvimento de resistência cruzada aos atifúngicos azólicos são 

fundamentais, a fim de identificar o potencial risco da manutenção da aplicação 

excessiva desses compostos na agricultura. Sendo assim, o estudo proposto avaliou 

o impacto da exposição de A. fumigatus a pesticidas azólicos e o desenvolvimento de 

resistência cruzada à antifúngicos azólicos utilizados na clínica médica. A investigação 

do desenvolvimento de resistência à antifúngicos foi realizada por meio de testes de 

susceptibilidade in vitro, quantificação de ergosterol e avaliação da atividade de 

bomba de efluxo. A exposição aos pesticias alterou os valores de concentração 

inibitória mínima para os antifúngicos e pesticidas azólicos, sendo observado aumento 

de até 128X para itraconazol, 16X para voriconazol e 64X para posaconazol, até 8X 

para tebuconazol e 32X para metconazol e difenoconazol, promovendo o 

desenvolvimento de resistência nas cepas estudadas. O perfil de resistência à 

antifúngicos foi mantido após o crescimento do fungo na ausência de pesticida. Os 

níveis de ergosterol após a exposição das cepas não foram alterados quando 

comparados com o período anterior de exposição aos pesticidas. Esses resultados 

indicam que após o desenvolvimento da resistência in vitro, a via de produção de 

ergosterol não está sofrendo interferência da ação dos compostos azólicos. Portanto, 

esses resultados sugerem que mecanismos de resistência estão ativos nas células 

fúngicas, contornando o efeito da inibição da enzima lanosterol 14-α-desmetilase. A 

avaliação da atividade de bomba de efluxo indicou que a exposição promoveu maior 

atividade das bombas, evidenciando dessa forma, que esse mecanismo é um dos 

responsáveis pelo desenvolvimento da resistência.  

 

Palavras-chave: Aspergilose; Drogas azólicas; Resistência; Infecções fúngicas; 

Antifúngicos; Concentração inibitória mínima. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

MEIRELES, Leandra Martins, PhD. Universidade Vila Velha – ES, may 2022. In vitro 
evaluation of the development of cross-resistance between agricultural and 
clinical azoles in Aspergillus fumigatus fungi. Advisor: Rodrigo Scherer. 
 
The application of pesticides has become a common practice to meet the need for food 

production in a society that grows exponentially. The risks of maintaining this practice 

have been associated with environmental damage and human health. Currently, 

research has raised the hypothesis that the application of azole pesticides may be 

responsible for the impairment of antifungal therapy in the medical clinic. Considering 

that azole pesticides and antifungals have similarities in their chemical structure and 

mechanism of action, studies to investigate the development of cross-resistance to 

azole antifungals are essential to identify the potential risk of maintaining the excessive 

application of these compounds in agriculture. Therefore, the proposed study 

evaluated the impact of exposure of A. fumigatus to azole pesticides and the 

development of cross-resistance to azole antifungals used in clinical medicine. The 

investigation of the development of resistance was carried out through susceptibility 

tests, quantification of ergosterol and evaluation of efflux pump activity. Exposure to 

pesticides altered the minimum inhibitory concentration values for antifungals and 

azole pesticides, with an increase of up to 128X for itraconazole, 16X for voriconazole 

and 64X for posaconazole, up to 8X for tebuconazole and 32X for metconazole and 

difenoconazole, promoting the development of resistance in the studied strains. The 

resistance profile was maintained after fungus growth in the absence of pesticides. 

Ergosterol levels after exposure were not altered when compared to the previous 

period of exposure to pesticides. These results indicate that after the development of 

resistance, the ergosterol production pathway is not suffering interference from the 

action of azole compounds. Therefore, these results suggest that resistance 

mechanisms are active in fungal cells, circumventing the effect of inhibition of the 

enzyme lanosterol 14-α-demethylase. The evaluation of the efflux pump activity 

indicated that the exposure promoted greater pump activity, thus showing that this 

mechanism is one of those responsible for the development of resistance. 

Keywords: Aspergillus; azole drugs; Resistance; Fungal infections; Antifungals; 

minimal inhibitory concentration. 
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1. INTRODUÇÃO 

A população mundial cresce de forma exponencial e o setor agrícola sofre o 

impacto direto desse avanço, dentre eles, a necessidade de aumentar a quantidade de 

terras para o cultivo. Entretanto, alguns fatores afetam a disponibilidade de terras, como: 

a urbanização, a erosão do solo decorrente de práticas agrícolas desatualizadas, o 

desmatamento, a necessidade de diversificar os alimentos cultivados e o 

desenvolvimento tecnológico associado ao setor de biocombustíveis. As estimativas são 

de estabilidade da área agrícola, enquanto que a população aumenta cerca de 80 

milhões/ano (Leadbeater, 2014).   

 Os investimentos em pesquisa, infraestrutura e mercado foram fatores 

determinantes para o setor alcançar o status de revolução verde. Dentre os 

investimentos mais sigificativos estão a produção de insumos agrícolas, que incluem os 

pesticidas, destinados ao combate das pragas que afetam a produtividade. Estima-se 

que parte significativa da produtividade agrícola pode ser perdida em consequência do 

crescimento de pragas na agricultura, gerando um custo de 220 bilhões de dólares/ano 

(FAO, 2019; Pingali, 2012; Tudi et al., 2021).   

Sendo assim, o uso de pesticidas tornou-se uma das práticas agrícolas mais 

utilizadas na prática agrícola. Ao longo dos anos a produção de pesticidas aumentou de 

forma substancial. Em 1950, cerca de 0,2 mil de toneladas desses compostos foram 

produzidos mundialmente, nos anos 2000 a produção aumentou para 5 mil toneladas 

(Carvalho, 2017). Atualmente, cerca de 2 milhões de toneladas de pesticidas são 

comercializados, sendo os principais países consumidores: China, Estados Unidos da 

América, Argentina, Tailândia, Brasil, Itália, França, Canadá, Japão e Índia (Sharma et 

al., 2019). 

Os principais tipos de pesticidas comercializados são destinados ao combate 

a ervas daninhas (47,5%), insetos (29,5%) e fungos (17,5%), sendo capazes de 

combater os fitopatógenos aplicados no ambiente a mais de 200 anos. Os compostos 

azólicos (imidazóis e triazóis) compreendem a classe de pesticida mais utilizada nos 

últimos 40 anos, representando de 20 a 25%. A escolha por esses compostos se deve a 

sua elevada eficácia, ação prolongada e menor probabilidade de resistência ao longo do 

tempo (Chen et al., 2016; Jørgensen and Heick, 2021).  
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 A emergência de novas doenças fúngicas na agricultura promove o uso 

cada vez maior de pesticidas azólicos e geram importantes consequências ambientais 

(Lázaro et al., 2021). Estudo recente indica o aumento na aplicação de pesticidas 

azólicos na agricultura nos últimos anos e a associação com o desenvolvimento de 

resistência de fitopatógenos em, aproximadamente, 60 países (Jørgensen and Heick, 

2021). O desenvolvimento de resistência compromete a eficiência dos pesticidas e 

reduzem a produtividade agrícola (Lázaro et al., 2021).  

Além disso, estudos recentes levantam a hipótese de desenvolvimento de 

resistência em espécies de patógenos fúngicos humanos devido ao uso de pesticidas 

azólicos no ambiente (Chowdhary et al., 2013; Fairlamb et al., 2016). Considerando que 

compostos azólicos também são utilizados no tratamento de infecções clínicas é 

razoável propor que o desenvolvimento de resistência cruzada possa ocorrer (Chen et 

al., 2016; Snelders et al., 2009; Verweij et al., 2016).  

A emergência de Aspergillus resistente aos antifúngicos azólicos tem sido 

relatada em vários países (Alvarez-Moreno et al., 2017; Chowdhary et al., 2012a; 

Lockhart et al., 2011; Natesan et al., 2013; Pfaller et al., 2011; van der Linden et al., 

2011). Dentre os mecanismos de resistência mais estudados estão as alterações na 

enzima alvo dos compostos azólicos, que promovem afinidade reduzida e a super 

expressão de enzima (Kang et al., 2020; Parker et al., 2014). Contudo, estudos sugerem 

que a expressão aumentada de transportadores de membrana também esta associada 

à resistência a azoólicos (Moye-Rowley, 2014; Sanjoy Paul, Daniel Diekema, 2017, 2013; 

Sanjoy Paul, 2013).  

A ligação entre os níveis de mRNA de um determinado transportador ABC 

(ATP Binding Cassete)  e resistência a azólicos é pouco conhecida (Moye-Rowley, 2015). 

Esses mecanismos de resistência são complexos e não totalmente compreendidos. 

Tendo em vista a relevância das infecções fúngicas, a importância da terapia antifúngica 

azólica e a possibilidade de resistência cruzada entre compostos clínicos e ambientais, 

é essencial conhecer o potencial desses compostos no processo de desenvolvimento da 

resistência in vitro. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O estudo avaliou se a exposição a pesticidas azólicos altera o perfil de 

susceptibilidade das cepas de A. fumigatus frente a antifúngicos clínicos, e se a alteração 

caracteriza as cepas como resistentes. Além disso, o estudo avaliou alterações na 

atividade de bombas de efluxo e na via de produção de ergosterol após a exposição a 

pesticidas azólicos como possíveis mecanismos da resistência. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinou o perfil de susceptibilidade in vitro de A. fumigatus a pesticidas e a 

antifúngicos azólicos; 

• Realizou exposição de A. fumigatus a pesticidas azólicos; 

• Determinou o perfil de susceptibilidade in vitro de A. fumigatus a azólicos 

clínicos e pesticidas durante a exposição in vitro a pesticidas azólicos; 

• Investigou a estabilidade da alteração no perfil de susceptibilidade aos azólicos 

clínicos e pesticidas ao longo do tempo; 

• Verificou a estabilidade das alterações no valor CIM obtidas após a exposição das 

células fúngicas e após crescimento na ausência de pesticida azólicos; 

• Determinou o conteúdo de ergosterol das cepas que apresentaram alteração no 

perfil de susceptibilidade após a exposição a pesticidas azólicos; 

• Avaliou a atividade de bombas de efluxo nas cepas com alteração no perfil de 

susceptibilidade após a exposição a pesticidas azólico. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A revolução verde foi o primeiro grande marco para o setor agrícola. Os 

avanços no desenvolvimento de tecnologias e insumos ao longo dos anos possibilitou 

o aumento da produção,  menor tempo de cultivo e controle de doenças no campo e 

nas cidades. Em áreas urbanas domiciliares os pesticidas são utilizados com a 

finalidade de diminuir o desenvolvimento de mosquitos, insetos, carrapatos e ratos, e 

assim, reduzir de forma significativa a ocorrência de doenças causadas por esses 

animais, como por exemplo a malária. No campo os pesticidas são para reduzir as 

perdas da produção decorrentes de pragas, como ervas daninhas e fungos (Tudi et 

al., 2021) 

3.1 TIPOS DE PESTICIDAS: CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Os pesticidas são classificados em diferentes categorias. A classificação 

depende da classe química, modo de ação, grupo químico funcional e toxicidade. 

Quimicamente são classificados como compostos inorgânicos e orgânicos. Os 

compostos inorgânicos incluem sulfato de cobre, sulfato ferroso, cobre, cal e enxofre. Os 

compostos orgânicos, estruturalmente mais complexos, incluem, por exemplo, 

piretóides, organofosforados, carbamatos, benzimidazóis, azólicos, entre outros 

(Carvalho, 2017) 

Os pesticidas também são classificados de acordo com a praga alvo, sendo 

eles destinados ao combate de fungos, inseticidas para o combate a insetos, herbicidas 

para o combate a ervas daninhas e rodenticidas para o combate a roedores (Sharma et 

al., 2019).  

Além disso, os pesticidas também podem ser classificados de acordo com o 

grau de toxicidade, sendo: baixa toxicidade aguda, porém elevada capacidade de 

acumulação nos tecidos e persistência no ambiente por tempo prolongado. Outros 

apresentam baixa persistência no ambiente, porém toxicidade aguda significativa (Tudi 

et al., 2021).  

A degradação dos pesticidas, após sua aplicação, ocorre por reações 

químicas e físicas e por microrganismos presentes no ambiente. O tempo de degradação 

do pesticida é variável e controla a persistência dos compostos no ambiente, determina 

o tempo de meia-vida e gera metabólicos. Os metabólitos podem apresentar maior grau 
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de toxicidade que os compostos de origem. Os efeitos tóxicos dos pesticidas também 

são influenciados pela dosagem aplicada, condições climáticas e a forma de aplicação 

do produto (Marie et al., 2017; Tudi et al., 2021). 

3.2  HISTÓRICO DO USO DE PESTICIDAS NA AGRICULTURA  

Informações históricas indicam que a produção agrícola teve início a, 

aproximadamente, 10.000 anos na região da Mesopotâmea (atualmente Iraque, Turquia, 

Síria e Jordânia).  O cultivo de grãos como trigo, cevada, grão-de-bico e ervilha eram 

comuns nessa região. Ao longo dos anos, o cultivo de grãos dispersou para regiões da 

África, Nova Guiné, Etiópia, China e América. À medida que a população aumentou, a 

necessidade de cultivar maiores áreas se tornou um desafio.  O crescimento de ervas 

daninhas e fungos afetavam produção, e, por consequência, a disponibilidade de 

alimentos, o que motivou o início do uso de pesticidas (Tudi et al., 2021). 

Os primeiros pesticidas eram compostos naturais provenientes de fontes 

animais, vegetais ou minerais. Em 1803, foi registrado a utilização de enxofre como 

fungicida para o combate a fungos que atingiam as plantações. O enxofre foi utilizado 

pelos povos suméricos para o combate a insetos e ácaros. Anos depois, os chineses 

utilizaram compostos de mercúrio e arsênico a fim de inibir o crescimento de piolho em 

humanos. Porém, compostos a base de mercúrio foram associados a importantes efeitos 

adversos que culminaram em morte e graves sequelas neurológicas. Outra forma de 

controlar o crescimento de pragas ocorria por meio da queima de substâncias que 

produziriam compostos voláteis capazes de afastar insetos e inibir o crescimento de 

fungos. O controle de ervas daninhas era realizado de forma manual (Zhang et al., 2011, 

2017). 

Entre os anos de 1870 e 1945, substâncias sintéticas inorgânicas começaram 

a ser utilizadas como pesticidas. Compostos a base de cobre foram inseridos na prática 

agrícola. A mistura de cobre e arsênico, é utilizada desde então no combate a fungos 

patogênicos. Além disso, entre os anos de 1939 e 1945, houve um aumento importante 

no uso de pesticidas, em virtude da maior necessidade de produção agrícola que cercou 

o período da Segunda Guerra Mundial. A descoberta dos pesticidas DDT 

(diclorodifeniltricloroetano), BHC (benzeno hexaclorido) e 2,4-D (ácido 

diclorofenoxiacético) caracterizaram uma nova etapa na história dos pesticidas. Apesar 

de muito utilizados a partir de 1945, apresentavam desvantagens significativas devido à 
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necessidade de numerosas aplicações, pouca seletividade e alta toxicidade desses 

compostos (Ross, 2005; Zhang et al., 2011). 

No período de 1955 e 1959, casos de envenenamento e morte com BHC 

foram relatados e associados à síndrome conhecida como ferida negra, porém ainda é 

utilizado em países mais pobres, apesar dos graves efeitos adversos. Entre 1966 e 1985, 

ocorreu um intenso investimento tecnologia, infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento 

de novos compostos agrícolas com ação pesticida e culminou com o conhecido período 

chamado de Revolução Verde. Neste período, o uso de pesticidas se tornou uma prática 

comum e realizada de forma intensa entre os produtores agrícolas (Pingali, 2012). 

A partir de 1970, novos pesticidas foram descobertos com ação herbicida, 

pesticida e inseticida. Dentre eles os herbicidas triazolopiridina, o pesticida estrobilurina 

e os inseticidas organofosforados. A menor taxa de aplicação desses compostos 

favorece a diminuição de riscos à saúde e ao meio ambiente. A cerca de 40 anos, os 

primeiros pesticidas benzimidazólicos foram introduzidos no mercado e os compostos 

anilinopiridinas, começaram a ser utilizados (1993). Atualmente mais de 2 milhões de 

toneladas de pesticidas são utilizadas no mundo. As classes herbicidas (47,5%), 

inseticidas (29,5%) e pesticidas (17,5%) são as mais utilizadas. China, EUA, Argentina, 

Tailândia, Brasil, Ítália, França, Canadá, Japão e Índia são os dez países que mais 

utilizam pesticidas no mundo (Tudi et al., 2021). 

3.3  O USO DE PESTICIDAS AZÓLICOS NA AGRICULTURA E ANTIFÚNGICOS 

CLÍNICOS AZÓLICOS 

Os pesticidas são utilizados a mais de 200 anos para proteção das plantas 

contra doenças causadas por fungos. Existem diversas classes de pesticidas 

disponíveis no mercado, porém, os pesticidas inibidores da desmetilação de esterol 

são amplamente comercializados, em virtude de sua elevada eficácia, amplo espectro 

e menor indução de resistência microbiológica ao longo do tempo (Brent and 

Hollomon, 2007; Chen et al., 2016). Dentre os DMIs, o grupo mais utilizado na 

agricultura são os azóis (imidazóis e triazóis), 

 O imazalil, primeiro pesticida imidazólico comercializado, em 1973, e o 

procloraz (1977) têm aplicação destinada a tratar sementes e cereais, 

respectivamente contra infecções por fitopatógenos.  Entre 1973 e 1979, os pesticidas 

triazólicos triadimefon, triadimenol e propiconazol foram introduzidos no mercado e 
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tornaram os compostos triazólicos amplamente utilizados, abrangendo 20% do 

mercado de pesticidas comercializados. Tebuconazol (1986), epoxiconazol (1990) e 

protioconazol (2002) tornaram-se os principais pesticidas azólicos aplicados em 

países da Europa (Brent and Hollomon, 2007; Parker et al., 2014).  

  Os compostos triazólicos são utilizados para tratamento preventivo de 

sementes de trigo e cevada, em frutos e plantas herbáceas, com objetivo de proteger 

contra infecções de fitopatógenos, além de serem utilizados após a colheita, para 

evitar degradação dos frutos e na preservação da madeira (Snelders et al. 2009; 

Parker et al. 2014). Fungos do gênero Aspergillus não são fitopatógenos, porém 

apresentam ampla distribuição ambiental que favorece a exposição aos pesticidas 

azólicos (Snelders et al., 2009).  

 Estudos indicam que os pesticidas azólicos agrícolas possuem atividade 

contra espécies de Aspergillus. O pesticida metconazol possui atividade 4 a 20 vezes 

menor que os pesticidas azólicos tebuconazol e difenoconazol (Bowyer and Denning, 

2014). A aplicação de pesticidas azólicos em geral ocorre em associação com 

compostos pesticidas de outras classes químicas, com o intúito de minimizar a 

ocorrência de resistência (Jørgensen and Heick, 2021) .  

 Antifúngicos azólicos clínicos começaram a ser estudados a partir de 1944  

(Woolley, 1944). Os primeiros azólicos clínicos foram introduzidos no mercado entre 

os anos de 1958 e 1974, entre eles clormidazol, clotrimazol, miconazol e econazol, 

destinados à utilização tópica. O antifúngico cetoconazol foi o primeiro antifúngico com 

administração oral utilizado para infecções sistêmicas. A partir de 1990, os 

antifúngicos triazólicos começaram a ser comercializados nos EUA, o fluconazol e 

itraconazol (Parker et al., 2014). 

 Voriconazol e posaconazol, triazólicos de segunda geração, começaram a 

ser comercializados entre os anos de 1990 e 2000. Novos compostos azólicos 

continuam a ser estudados e inseridos no mercado, dentre eles: albaconazol, 

ravuconazol, isavuconazol e pramiconazol. Outros compostos inibidores da 

desmetilação (oxiconazol, sertaconazol, luliconazol, efinaconazol e ravaconazol) são 

utilizados para tratamento de infecções fúngicas tópicas (Zhang et al., 2019). 
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3.4  MECANISMO DE AÇÃO DOS COMPOSTOS AZÓLICOS E O 

DESENVOLVIMENTO DE RESISTÊNCIA 

Os compostos triazólicos, agrícolas e clínicos, são inibidores da desmetilação 

de esterol. O mecanismo de ação desses compostos envolve a inibição da enzima 

lanosterol 14α-desmetilase (CYP51A). Dessa forma, a via de produção do ergosterol é 

interrompida e um composto considerado tóxico (14α-metil-3,6-diol) acumula na 

membrana celular fúngica. Como consequência, a membrana celular perde estabilidade 

e tem sua permeabilidade aumentada, prejudicando o crescimento e a replicação do 

microrganismo (Parker et al., 2014).  

A estrutura química dos compostos triazólicos é composta de um anel 

aromático heterocíclico com três átomos de nitrogênio (Allen et al., 2015).  A ligação 

dos azólicos com a enzima ocorre por meio da interação do nitrogênio do anel 

aromático com o átomo de ferro do centro heme da enzima CYP51A. O grupo fenil 

contendo átomos de halogênios nas moléculas azólicas interagem com resíduos de 

aminoácidos presentes na enzima (Snelders et al., 2012). 

 

Em estudo realizado por Snelders e colaboradores, 2012, identificou que 

as estruturas químicas de itraconazol, voriconazol e posaconazol e os pesticidas 

azólicos realizam ligações químicas com os mesmos sítios de ligação da enzima 

CYP51A. Além disso, foi identificado que a presença de um grupo químico fenil 

próximo ao anel aromático nitrogenado favorece a ligação dos compostos azólicos à 

enzima. 

A pesquisa identificou que propiconazol e bromuconazol (azólicos 

agrícolas) apresentam acoplamento com a enzima similar ao itraconazol e 

posaconazol (azólicos clínicos), enquanto tebuconazol e epoxiconazol apresentam 

acoplamento análogo ao voriconazol (azólico clínico). O estudo também identificou 

que os pesticidas se ligam a molécula de água no sítio ativo da enzima, assim como 

os antifúngicos testados (Snelders et al., 2012). 

Além disso, estudo realizado por Chowdhary e colaboradores, 2013 

identificou significativa semelhança estrutural de compostos azólicos de uso clínico 

(itraconazol, voriconazol e posaconazol) com compostos azólicos agrícolas 

(propiconazol, bromuconazol, tebuconazol, epoxiconazol e difenoconazol). Desta 

forma, os compostos azólicos, agrícolas e clínicos, apresentam o mesmo padrão de 
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ligação à enzima alvo. Desta forma, a exposição de microrganismos a azólicos 

agrícolas fortalece a hipótese de desenvolvimento de resistência cruzada aos azólicos 

clínicos (Chowdhary et al., 2013; Faria-Ramos et al., 2014; Lago et al., 2014; Parker 

et al., 2014; Verweij et al., 2016).  

A resistência também pode ser associada à atividade deproteínas 

transmembrana com a capacidade de transportar moléculas para o exterior das 

células denominadas de bombas de efluxo (Natesan et al., 2013). Essas proteínas 

atuam ativamente para manter a homeostase celular. Seu funcionamento permite o 

transporte de substâncias consideradas tóxicas para as células. Uma vez que o 

microrganismo entra em contato com o composto azólico e este é eliminado de forma 

eficiente por meio das bombas de efluxo, o metabolismo celular fúngico não sofre ação 

inibitória e o fungo mantém suas atividades metabólicas. O efluxo de fármacos resulta 

em concentrações intracelulares de fármaco mais baixas que o necessário para inibir 

o crescmento do fungo. Desta forma não ocorre inibição do crescimento e o 

microrganismo torna-se resistente. O desenvolvimento de resistência está associado 

à probabilidade de falha terapêutica (Snelders et al., 2010). 

3.5  RESISTÊNCIA CRUZADA  

A emergência de patógenos resistentes a antifúngicos azólicos 

compromete a eficiência dos antimicrobianos. O desenvolvimento de resistência em 

patógenos fúngicos é crítico, pois sua biologia celular característica de célula 

eucariótica, limita o número de fármacos que não prejudicam o hospedeiro. O 

desenvolvimento de resistência compromete a terapia e gera grande preocupação à 

comunidade médico/científica (Fairlamb et al., 2016; Moye-Rowley, 2015). 

Alguns fatores contribuem para o desenvolvimento de resistência, dentre eles 

a replicação do microrganismo, que ocorre em uma taxa relativamente rápida, o 

tratamento inadequado de hospedeiros infectados (doses sub terapêuticas) e o uso 

indiscriminado de antimicrobianos na clínica e no ambiente. Dessa forma, 

microrganismos capazes de superar o estresse resultante da exposição aos 

antimicrobianos, tornan-se adaptados fisiologicamente e respondem ativamente à ação 

dos fármacos, evento que garante sua sobrevivência (Fairlamb et al., 2016). 

 A hipótese de resistência com origem ambiental tem sido foco de estudo 

de renomados centros de pesquisas. O objetivo é conhecer o real impacto do uso 
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desses compostos no desenvolvimento de resistência (Chowdhary et al., 2013). Essa 

hipótese é baseada na extensa utilização de pesticidas azólicos na agricultura, 

destinados a prevenir os prejuízos causados por fitopatógenos (Brent and Hollomon, 

2007). Nesse contexto, fungos considerados patógenos humanos e que estão 

presentes no ambiente como Aspergillus, podem desenvolver resistência aos 

antifúngicos azólicos clínicos (Chen et al., 2016; Parker et al., 2014; Snelders et al., 

2009; Verweij et al., 2016).    

 A resistência de Aspergillus a antifúngicos tem aumentado e traz 

consequências devastadoras, em especial à população imunossuprimida (Fairlamb et 

al., 2016). O principal mecanismo de resistência estudado envolve a enzima alvo dos 

compostos azólicos e está associado à afinidade reduzida para a enzima (lanosterol 

14-α-desmetilase), decorrente de mutações pontuais e super expressão de enzima 

devido à regulação positiva do gene cyp51A (Parker et al., 2014). A principal alteração 

encontrada na enzima alvo é TR34/L98H, que consiste na duplicação em tandem de 

sequência na região promotora (TR34) e a substituição do aminoácido leucina por 

histidina no códon 98 (L98H), que confere resistência a múltiplos azólicos (Chowdhary 

et al., 2012b; Snelders et al., 2008).  

Contudo, estudos sugerem que a expressão aumentada de transportadores 

de membrana também esta associada à resistência aos azolicos (Moye-Rowley, 2014; 

Sanjoy Paul, Daniel Diekema, 2017, 2013; Sanjoy Paul, 2013). Entretanto, uma ligação 

entre os níveis de mRNA de um determinado transportador ABC e resistência a azólicos 

é pouco conhecida (Moye-Rowley, 2015). Esses mecanismos de resistência são 

complexos e não totalmente compreendidos (Parker et al., 2014).  

3.6  FUNGOS DO GÊNERO ASPERGILLUS SPP. COMO PATÓGENOS HUMANOS   

Fungos do gênero Aspergillus apresentam ampla distribuição ambiental. 

Onipresentes na natureza são isolados principalmente no solo e em vegetais em 

decomposição (Paulussen et al., 2017). Sua ampla distribuição está relacionada à 

reprodução através da formação de conídios, que se disseminam pelo ar com 

facilidade e são altamente tolerantes a condições adversas (Paulussen et al., 2017). 

Os conídios, estruturas reprodutivas assexuadas, são produzidos a partir de 

filíades, células conidiogênicas presentes a partir de vesículas (cabeças aspergilares) 

oumétulas (céulas estéreis), a partir de hifas modificadas (conidióforos). A espécie A. 
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fumigatus produz conídios com característica hidrofóbica, o que facilita a dispersão de 

forma mais eficiente. O tamanho reduzido dos conídios, de 1 a 2 µm, facilita a entrada e 

colonização do sistema respiratório humano. A temperatura corporal do organismo 

humano favorece a germinação dos conídios em até 4 a 6 horas (Kalleda et al., 2016). 

Na germinação dos conídios observa-se a formação de hifas hialinas 

septadas curtas denominadas de tubos germinativos, que crescem e formam o micélio 

vegetativo. A taxa de crescimento de A. fumigatus é considerada rápida quando 

comparada as outras espécies de fungos, e a velocidade de crescimento pode estar 

relacionada à virulência do microrganismo (Van De Veerdonk et al., 2017).  

 Além disso, a parede celular das hifas contém padrões moleculares 

associados a patógenos (PAMPs), sendo essas moléculas reconhecidas pelos 

receptores de reconhecimento padrão (PRRs) nas células imunes inatas. Esse evento 

permite que as células de defesa do hospedeiro reconheçam o patógeno e desencadeem 

uma resposta inflamatória que irá atrair células capazes de fagocitar e eliminar o 

patógeno. Em indivíduos imunocomprometidos essa resposta imunológica é ineficiente 

e a infecção é associada à elevada taxa de mortalidade (30 a 95%, sendo esta última 

em pacientes não tratados) (Darling and Milder, 2018) 

3.7  O PROCESSO DE INFECÇÃO POR ASPERGILLUS E O TRATAMENTO CLÍNICO 

O tipo de síndrome clínica causada por Aspergillus spp depende do estado 

imune do indivíduo. Em indivíduos imunocomprometidos a aspergilose invasiva (AI) é 

associada à elevada morbidade e mortalidade (70%), sendo A. fumigatus  a principal 

espécie, representa entre 80% a 90% dos casos (Amare and Keller, 2014; Chowdhary et 

al., 2013; Negri et al., 2014; Verweij et al., 2016). 

A infecção se inicia através da inalação dos conídios, que devido ao seu 

tamanho reduzido, chegam facilmente aos alvéolos pulmonares. A resposta imune 

adequada é iniciada em até 24 horas. Espécies capazes de infectar os tecidos em menor 

tempo aumentam as chances de colonização e infecção. Além disso, conídios de 

algumas espécies produzem melanina, substância que protege contra lise causada por 

espécies reativas de oxigênio e inativam componentes do sistema do complemento, 

fatores que também colaboram com o desenvolvimento de infecção (Dhingra and 

Cramer, 2017; Paulussen et al., 2017). 
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As espécies de Aspergillus são responsáveis por cerca de 30% de todas as 

infecções fúngicas invasivas. Os elevados índices de mortalidade são associados à 

dificuldade de diagnóstico e ausência de tratamento eficaz (Caffrey and Obar, 2016; 

Khan et al., 2015). No mundo, cerca de 300 milhões de pessoas apresentam infecção 

fúngica grave (News Medical, 2019). No Brasil, existem, aproximadamente 1 milhão de 

casos de aspergilose, incluindo aspergilose invasiva, aspergilose broncopulmonar 

alérgica (ABPA) e asma com sensibilização fúngica (ASF) (Giacomazzi et al., 2015). 

Indivíduos asmáticos estão entre os pacientes com maior risco de desenvolver 

infecção por Aspergillus. No mundo estima-se que mais de 4 milhões de pacientes 

asmáticos podem desenvolver ABPA, e de 3 a 13 milhões de adultos sofrem de asma 

com sensibilização fúngica (Parker et al., 2014). Além disso, aspergilose pulmonar 

crônica (APC) pode atingir mais de 3 milhões de pessoas. Os pacientes submetidos a 

transplantes também representam grupo de risco para infecção fúngica. Em estudo 

realizado com cerca de 1000 pacientes transplantados, foi identificado infecção por 

Aspergillus, sendo 19% aspergilose invasiva. A infecção, em geral, ocorre nos primeiros 

6 meses pós-transplante (Pappas et al., 2010). 

O tratamento das infecções é realizado com antifúngicos azólicos itraconazol, 

voriconazol e posaconazol, sendo o voiconazol o tratamento de primeira escolha para AI 

em paises com taxa de resistência aos azólicos inferior a 10% (Chowdhary et al., 2013; 

Verweij et al., 2016). Já em países com as taxas de resitência a azólicos superiores a 

10%, são indicados equinocandinas. O uso prolongado desses compostos, como 

profilaxia e no combate à infecções, favorece o desenvolvimento de resistência. Contudo, 

a recuperação de espécies resistentes em pacientes azol-naive e a recuperação de 

espécies resistentes no ambiente indicam uma nova via de desenvolvimento de 

resistência, possivelmente com origem ambiental (Snelders et al., 2012; Chowdhary et 

al., 2013). 

3.8 EPIDEMIOLOGIA DA RESISTÊNCIA DE ASPERGILLUS A COMPOSTOS 

AZÓLICOS 

A recuperação de cepas de Aspergillus resistentes em diferentes países 

(Tabela 1) fortalece a rota ambiental de desenvolvimento de resistência (Alvarez-

Moreno et al., 2017; Chowdhary et al., 2012a; Lockhart et al., 2011; Natesan et al., 

2013; Pfaller et al., 2011; van der Linden et al., 2011). 
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Em estudo realizado no Reino Unido foram identificados isolados de A. 

fumigatus com mutação TR34/L98H no gene CYP51A, que apresentou elevados 

valores de concentração inibitória mínima (CIM) para itraconazol e voriconazol 

(Fraczek et al., 2013) in vitro. A mesma mutação foi encontrada em isolados na Índia, 

Áustria, Dinamarca, Espanha e Alemanha (Bader et al., 2015; Chowdhary et al., 

2012a; Mortensen et al., 2010). 

Adicionalmente, Moore e colaboradores (2017) relataram o primeiro caso 

de A. fumigatus resistente a azólico no Reino Unido, que abrigava a mutação 

TR46/Y121F/T289A no gene cyp51A. Esta mutação também foi encontrada na 

Espanha, em 2015, ambos isolados de paciente azol-naive, além da Holanda, Bélgica 

e Alemanha (Bader et al., 2015; Camps et al., 2012; Pelaez et al., 2015; Vermeulen et 

al., 2012). 
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Tabela 1. Distribuição dos tipos de mutações atribuídas ao gene CYP51A  responsáveis a resistência em A. fumigatus frente a compostos 

azólicos. 

Ref. Antifúngicos CIM Mutação País 

Mellado et 

al., 2007 

ITZ 

VCZ 

POS 

RAV 

> 8 µg/mL 

2 – 8 µg/mL 

0,5 – 4 µg/mL 

4 – 8 µg/mL 

L98H 

S297T 

F495I 
Espanha e Holanda 

Snelders et 

al., 2008 

ITZ 

VCZ 

POS 

>16 µg/mL 

>16 µg/mL 

0,5 – 2 µg/mL 

TR/L98H 

M220V 

S297T, F495I, M220R 

Holanda, Bélgica, França, Reino 

Unido, Suécia, Noruega e Grécia 

Snelders et 

al., 2009 

ITZ 

VCZ 

POS 

>16 µg/mL 

1 – 16 µg/mL 

0,25 - 1µg/mL 

TR34/L98H 

S297T, F495I, 

Q14H, S53T 

Holanda 

Mortensen et 

al., 2010 

ITZ 

VCZ 

POS 

>8 µg/mL 

>4 µg/mL 

>0,5 µg/mL 

TR/L98H 

T364A Áustria, Dinamarca e Espanha 

Lockhart et 

al., 2011 

ITZ 

VCZ 

POS 

>16 µg/mL 

1 – 4 µg/mL 

1 – 2 µg/mL 

TR34/L98H, S297T, F495I 

F47Y, M172V, N248T, D225E, 
E427K 

Portugal, China, Brasil, República 

Tcheca, Estados Unidos, Austrália e 

Colômbia 

van der 

Linden et al., 

2011 

ITZ 

VCZ 

POS 

>16 µg/mL 

1 – 16 µg/mL 

0,25 – 16 µg/mL 

TR/L98H, G54W, P216L, F219I 

 

 

Holanda 
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Ref. Antifúngicos CIM Mutação País 

Snelders et 

al., 2012 

ITZ 

VCZ 

POS 

2 – 16 µg/mL 

0,25 – 16 µg/mL 

0,5 – 16 µg/mL 

TR/L98H, M220I, M220V 

TR46/Y121F, T289A 

TR53 

Holanda 

Van Der 

Linden et al., 

2013 

ITZ 

VCZ 

POS 

1 – 16 µg/mL 

> 16 µg/mL 

0,25 – 2 µg/mL 

TR46/Y121F/T289A 

TR34/L98H 

M172I, G448S 

Holanda e Alemanha 

Fraczek et 

al., 2013 

ITZ 

VCZ 

POS 

0,5 – 8 µg/mL 

0,25 – 8 µg/mL 

0,0625 – 8 µg/mL 

A248T 

H14Y, G448S 
Reino Unido 

Pham et al., 

2014 
ITZ 6 – 32 µg/mL M220I, I242V Estados Unidos 

Chowdhary 

et al., 2014 

ITZ 

VCZ 

POS 

ISA 

1 – 2 µg/mL 

> 16 µg/mL 

0,25 – 0,5 µg/mL 

8 µg/mL 

TR46/Y121F/T289A 

TR34/ L98H 
Índia 

Abdolrasouli 

et al., 2015 

ITZ 

VCZ 

POS 

ISA 

>16 µg/mL 

1 – 16 µg/mL 

0,5 – 8 µg/mL 

2 – 16 µg/mL 

TR34/L98 

HF495I, K427E, S297T, E255D 

T248N, V172M, Y46F 

 

 

 

Reino Unido, Holanda e Índia 
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Ref. Antifúngicos CIM Mutação País 

Chowdhary 

et al., 2015 

ITZ 

VCZ 

POS 

ISA 

>16 µg/mL 

0.25 – 16 µg/mL 

1 – 8 µg/mL 

2 – 8 µg/mL 

TR34/L98H 

G54E 

F46Y, D255E, M172V 

Índia 

van der 

Linden et al., 

2015 

ITZ 

VCZ 

POS 

>8 µg/mL 

2 µg/mL 

1 µg/mL 

TR34/L98H 

TR46/Y121F/T289A 

F46Y/M172G, P381R/D481E, 

L329V 

Estados Unidos, Brasil, Austrália, 

Rússia, Turquia, Grécia, Portugal, 

Espanha, França, Reino Unido, 

Irlanda, Suiça, Bélgica, Alemanhã, 

Áustria, Eslováquia, Polônia, Noruega 

e Suécia. 

Wiederhold 

et al., 2016 

ITZ 

VCZ 

POS 

ISA 

4 – 16 µg/mL 

0.5 – 16 µg/mL 

1 – 16 µg/mL 

0.25 – 16 µg/mL 

TR34 L98H 

TR46 Y121F T289A 

M220V, G54R, G138S, M220I, 

G448S 

G138C, G54W, G54E, F219S, 

M220K 

Estados Unidos 

Moore et al., 

2017 

ITZ 

VCZ 

POS 

>8 mg/mL 

>8 mg/mL 

>1 mg/mL 

TR46/Y121F/T289A 

 
Reino Unido 

Hurst et al., 

2017 

ITZ 

POS 

>16 mg/mL 

0,5 – 4 mg/mL 
TR34/L98H Estados Unidos 
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Ref. Antifúngicos CIM Mutação País 

 F46Y,  M172V,  N248T, D255E,  

E427K, I242V, G254V 

Astvad et al., 

2017 

ITZ 

VCZ 

0,125 – 16 mg/L 

0,125 – 16 mg/L 

 

M220I, V101F 

TR34/L98H 

TR46/Y121F/T289A 

M220K, D262Y 

F46Y/M172V/E427K 

Dinamarca 

Guillermina 

Isla et al., 

2018 

ITZ 

VCZ 

0,003 µg/L 

>16 µg/L 

 

TR46/Y121F/T289A América do Sul 

Tsitsopoulou 

et al., 2018 

ITZ 

VCZ 

POS 

2 – 16 mg/mL 

2 – 4 mg/mL 

0,5 - 1 mg/mL 

TR34/L98H 

TR46/Y121F/T289A 
Reino Unido 

Garcia-

Rubio et al., 

2018 

ITZ 

VCZ 

POS 

0,25 – 2 mg/mL 

0,25 – 2 mg/mL 

0,03 - 16 mg/mL 

F46Y, M172V, N248T, D255E, 

E427K 

F46Y, M172V, E427K 

Espanha e Holanda 

Alvarez-

Moreno et 

al., 2019 

ITZ 

VCZ 

1 – 8 mg/mL 

1 – 16 mg/mL 

 

TR34/L98H 

TR46/Y121F/T289A 

TR53 

Colômbia 

Hagiwara, 

2020 

ITZ 

VCZ 

0,25 – 32 mg/mL 

>32 mg/mL 

TR46 Y121F, T289A, S363P, I364V, 

G448S 

Japão 
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Ref. Antifúngicos CIM Mutação País 

 TR46/Y121F, T289A 

TR34 L98H, T289A, I364V, G448S 

Kang et al., 

2020 

ITZ 

VCZ 

POS 

0,5 – 2 µg/mL 

> 16 µg/mL 

0,06 – 1 µg/mL 

TR46/Y121F/T289A 

I242V 

Y46F / V172M / T248N / E255D / 

K427E 

Estados Unidos 

Pontes et al., 

2020 

ITZ 

VCZ 

POS 

> 8 µg/mL 

2 - 4 µg/mL 

1 µg/mL 

TR34 L98H 

S297T / F495I 
Brasil 

ITZ: itraconazol; VCZ: voriconazol; POS: posaconazol; ISA: isavuconazol; CIM: concentração inibitória mínima; Ref.: referência bibliográfica 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. MICRO-ORGANISMOS 

No estudo, foram utilizadas cepas de A. fumigatus doadas pela Universidade 

de São Paulo (Ribeirão Preto - Brasil), que foram obtidas de espécimes clínicos e 

identificadas como A. fumigatus Af 293 (PyrG +), WT 35, CEA 17 (PyrG +), por meio do 

sequenciamento do gene ITS do rDNA. Adicionalmente uma cepa de A. fumigatus 

identificada como A. fumigatus ATCC 40014 (INCQS 40182) foi utilizada no estudo.  

A cepa A. flavus 204304, obtida da Coleção de Micro-organismos de 

Referência em Vigilância Sanitária-CMRVS, FIOCRUZ-INCQS, Rio de Janeiro, RJ, foi 

incluída no estudo como controle do teste. 

4.2. SOLUÇÃO DE ANTIFÚNGICOS E PESTICIDAS  

Os antifúngicos itraconazol (ITZ), voriconazol (VCZ) e posaconazol (POS) e 

os pesticidas tebuconazol (TEB), metconazol (MET) e difenoconazol (DIF) foram 

incluídos no estudo. 

Os compostos foram solubilizados em DMSO a fim de produzir uma solução 

de concentração 1000 µg/mL (solução estoque). As soluções foram filtradas com filtro 

de membrana 0,22 µm, para garantir a esterilidade da solução.  

4.3. MEIO DE CULTURA 

O meio de cultura RPMI-1640 (com glutamina, sem bicarbonato de sódio, com 

vermelho fenol e indicador de pH) tamponado com MOPS [3- (N-morfolino) 

propanossulfônico], em concentração de 0,165 mol/L, em pH 7,0 ± 0,1, a 25°C, e 

esterilizado por filtração, foi utilizado para o ensaio de susceptibilidade. Para o cultivo 

dos fungos foi empregado o meio de cultura ágar dextrose batata e para o ensaio de 

exposição aos pesticidas foi utilizado caldo YPD (extrato de levedura, peptona e 

dextrose). 

4.4.  PREPARO DO INÓCULO 

O inóculo foi preparado de acordo com o protocolo M38-A2 do CLSI (CLSI, 

2008), com pequenas modificações. Resumidamente, as cepas foram cultivadas em 

ágar dextrose batata por 7 dias, a 35°C. Com solução salina estéril 0,85% e 0,05% de 
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Tween 20 os conídios foram recolhidos do meio de cultura e transferidos para um tubo 

falcon estéril, que permaneceu em repouso de 3 a 5 minutos para que fragmentos de 

hifas fossem decantados. O sobrenadante foi transferido para outro tubo falcon estéril e 

homogeneizado em vórtex por 15 segundos.  

A densidade desta suspensão foi ajustada por meio de método 

espectrofotométrico (densidade ótica entre 0,09 e 0,13, a 530 nm) e diluída 1:50 em meio 

RPMI-1640, produzindo uma solução de concentração 2x a concentração necessária 

para o teste de susceptibilidade (0,4 a 5 x104 UFC/mL). 

4.5. ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE 

Para identificar o perfil de sensibilidade das cepas de A. fumigatus, foi utilizado 

o protocolo de referência M38-A2 do CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) 

(CLSI, 2008). No momento do ensaio de susceptibilidade as soluções estoque (1000 

µg/mL) de antifúngicos e pesticidas foram diluídas em meio RPMI-1640, produzindo 

concentrações teste que variaram de 0,0313 a 16 µg/mL. O mesmo protocolo foi repetido 

para identificar o perfil de susceptibilidade para os pesticidas estudados. 

O ensaio foi realizado em microplaca de 96 poços na seguinte ordem:  

Poço controle de crescimento (controle do solvente): foi adicionado 0,1 mL de RPMI-

1640 com DMSO + 0,1 mL de inóculo.  

Poço controle meio cultura: 0,2 mL de RPMI-1640 

Poços testes: 0,1 mL dos antifúngicos em diferentes concentrações diluído em RPMI-

1640 + 0,1 mL de inóculo. 

4.6. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

O resultado foi avaliado após 48 horas de incubação, a 35°C, com auxílio de 

espelho de leitura. Foi considerado como concentração inibitória mínima (CIM) a 

concentração correspondente à menor diluição de antifúngico e pesticida capaz de inibir 

100% do crescimento do microrganismo em relação ao poço controle de crescimento. 

4.7. ENSAIO DE EXPOSIÇÃO AOS PESTICIDAS  

O ensaio de indução foi realizado como descrito por Meireles e colaboradores 

(2019). As cepas de A. fumigatus foram cultivadas em ágar dextrose batata por 7 dias, a 

35°C. Os conídios foram suspensos em solução salina estéril 0,85% e 0,05% de Tween 
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20, de forma a obter uma suspensão 0,4 x 104 UFC/mL a 5 x 104 UFC/mL. O volume de 

0,5 mL de inóculo foi adicionado a erlenmeyer contendo 25 mL de caldo YPD contendo 

os pesticidas TEB, MET e DIF, separadamente. 

A concentração inicial de pesticida foi a metade do valor da CIM descrita na 

Tabela 2, nos dias zero a 7; a concentração aumentou para o valor da CIM nos dias 7 a 

14; 2x CIM dos dias 14 a 21; e 4x CIM dos dias 21 a 28. Os erlenmeyers foram incubados 

em um agitador orbital, a 35°C e 180 rpm.  

 Adicionalmente, foi realizada exposição à combinação de todos os pesticidas 

TEB+MET+DIF (pool de pesticidas), para avaliar possível sinergismo entre os 

compostos. Essa etapa foi realizada sob as mesmas condições de concentração, 

temperatura e agitação anteriormente descritas. 

 Foi realizada a renovação do meio a cada 7 dias para evitar sobrecarregar a 

concentração dos pesticidas azólicos ao caldo YPD (extrato de levedura, peptona e 

dextrose). A passagem do microrganismo para um novo meio de cultura ocorreu 

retirando-se uma colônia e transferindo para novo erlenmeyer contendo o caldo YPD e 

pesticida.  

 Após o período de exposição aos pesticidas, foi retirada uma colônia e 

transferida para um outro erlenmeyer contendo apenas caldo YPD. O ensaio ocorreu no 

período de 28 dias, nas mesmas condições de temperatura e agitação. 

4.8. AVALIAÇÃO DA INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA FRENTE AOS ANTIFÚNGICOS 

AZÓLICOS E PESTICIDAS 

 Durante o período de exposição aos pesticidas, foi realizado teste de 

sensibilidade in vitro, para verificar alterações nos valores de CIM. O ensaio foi realizado 

de acordo com o protocolo de referência M38-A2 (CLSI) do CLSI. Para isso, nos dias 7, 

14, 21 e 28 de exposição, uma colônia foi retirada do erlenmeyer contendo pesticida e 

cultivada em ágar batata. Após a confirmação por meio de avaliação morfológica das 

colônias e por microcultivo, foi realizado o teste de CIMf (concentração inibitória mínima 

final - após a indução de resistência).  

 Após o período de exposição, também foi realizado o teste de susceptibilidade 

dos isolados para avaliar a estabilidade das alterações. O ensaio de susceptibilidade foi 

realizado em duplicata. 
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4.9. QUANTIFICAÇÃO DE ERGOSTEROL 

A quantificação de ergosterol na membrana celular das cepas de A. fumigatus 

sensíveis (antes da exposição aos pesticidas) e após a exposição aos pesticidas foi 

realizada de acordo com estudos prévios (Arthington-Skaggs et al., 1999; Pereira de Sá 

et al., 2015) com algumas modificações.  

Resumidamente, 100 µL de inóculo proveniente das amostras expostas aos 

pesticidas foram adicionados a erlenmeyers contendo, 40 mL de caldo YPD e os 

pesticidas separadamente, na concentração de CIMf (concentração inibitória mínima 

final - após a indução de resistência). Os erlenmeyers foram incubados a 35°C, em 

agitador orbital (180 rpm), por 72h. Após o período de incubação o meio de cultura foi 

filtrado e 20 mg de massa de célula fúngica foi pesada.  

A massa de células recuperadas foi colocada em 3 mL de solução etanólica 

de hidróxido de potássio a 25%, e submetida à agitação por 1 minuto em placa de 

agitador magnético. Após esse período, as amostras foram incubadas em banho-maria, 

a 85°C, por 1 hora, seguido de resfriamento à temperatura ambiente. Para extração dos 

esteróis não saponificáveis, 1 mL de água estéril e 3 mL de hexano foram adicionados 

as amostras e submetido à agitação por 3 minutos. O sobrenadante contendo a fase 

lipofílica (hexano e ergosterol) foi retirado (200 µL) e adicionado a 800 µL de etanol, para 

leitura em espectrofotômetro a 281,5 e 230 nm.  

Os resultados provenientes da leitura foram utilizados para calcular os níveis 

de ergosterol, que foram expressos como porcentagem de ergosterol por peso úmido da 

célula fúngica. O ensaio foi realizado em duplicata. O ergosterol e seu intermediário 

24(28)-DHE (24(28) diidroergosterol) foram monitorados em 281 e 230 nm em 

espectofotômetro. A quantificação de esteróis totais foi realizada pela seguinte equação: 

% Esteróis = (A281 / E x F) / P, onde: F = fator de diluição do etanol; E = 290; P = peso 

das células.  

Considerando que apenas o 24(28) -DHE absorve em 230 nm, o intermediário 

foi calculado pela equação: % 24(28) -DHE = (A230 / E x F) / P. Dessa forma, o teor de 

ergosterol foi calculado por diferença, através da equação: % Ergosterol = % Esteróis - 

% 24(28) -DHE. 
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4.10. DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA FRACIONADA 

(ICIF) 

O índice de concentração inibitória mínima fracionada foi utilizado para 

identificar aumento da atividade de bombas de efluxo após a exposição aos pesticidas. 

Esse ensaio foi realizado de acordo com Natesan e colaboradores (2013). Foi utilizado 

carbonilcianeto m-clorofenil-hidrazona (CCCP), um conhecido inibidor da atividade de 

bombas de efluxo.  

A determinação do ICIF foi realizada por meio da combinação de cada 

antifúngico (ITZ, VCZ e POS) com o inibidor (CCCP) em microplaca de 96 poços. As 

concentrações dos antifúngicos variaram de 0,0312 a 16 μg/mL e do CCCP de 0,25 a 16 

μg/mL. O ensaio foi realizado em cepas de A. fumigatus após a exposição aos de 

pesticidas. O ensaio foi preparado conforme o esquema abaixo: 
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Figura 1. Esquema metodológico da placa de 96 poços para o ensaio de índice de concentração inibitória fracionada para os antifúngicos 
azólicos e inibidor de bomba de efluxo (CCCP). 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A inóculo Antif. 16 Antif. 8 Antif. 4 Antif. 2 Antif. 1 Antif. 0,5 Antif. 0,25 Antif. 0,125 Antif. 0,06 Antif. 0,03 meio 

B Cccp 16 
Cccp 16 + 
Antif. 16 

Cccp 8 + 
Antif. 16 

Cccp 4 + 
Antif. 16 

Cccp 2 + 
Antif. 16 

Cccp 1 + 
Antif. 16 

Cccp 0,5 + 
Antif. 16 

Cccp 0,25 + 
Antif. 16 

Cccp 0,125 + 
Antif. 16 

Cccp 0,06 +  
Antif. 16 

Cccp 0,03 + 
Antif. 16 

meio 

C Cccp 8 
Cccp 16 + 

Antif. 8 
Cccp 8 + 
Antif. 8 

Cccp 4 + 
Antif. 8 

Cccp 2 + 
Antif. 8 

Cccp 1 + 
Antif. 8 

Cccp 0,5 + 
Antif. 8 

Cccp 0,25 + 
Antif. 8 

Cccp 0,125 + 
Antif. 8 

Cccp 0,06 + 
Antif. 8 

Cccp 0,03 + 
Antif. 8 

meio 

D Cccp 4 
Cccp 16 + 

Antif. 4 
Cccp 8 + 
Antif. 4 

Cccp 4 + 
Antif. 4 

Cccp 2 + 
Antif. 4 

Cccp 1 + 
Antif. 4 

Cccp 0,5 + 
Antif. 4 

Cccp 0,25 + 
Antif. 4 

Cccp 0,125 + 
Antif. 4 

Cccp 0,06 + 
Antif. 4 

Cccp 0,03 + 
Antif. 4 

meio 

E Cccp 2 
Cccp 16 + 

Antif. 2 
Cccp 8 + 
Antif. 2 

Cccp 4 + 
Antif. 2 

Cccp 2 + 
Antif. 2 

Cccp 1 + 
Antif. 2 

Cccp 0,5 + 
Antif. 2 

Cccp 0,25 + 
Antif. 2 

Cccp 0,125 + 
Antif. 2 

Cccp 0,06 + 
Antif. 2 

Cccp 0,03 + 
Antif. 2 

meio 

F Cccp 1 
Cccp 16 + 

Antif. 1 
Cccp 8 + 
Antif. 1 

Cccp 4 + 
Antif. 1 

Cccp 2 + 
Antif. 1 

Cccp 1 + 
Antif. 1 

Cccp 0,5 + 
Antif. 1 

Cccp 0,25 + 
Antif. 1 

Cccp 0,125 + 
Antif. 1 

Cccp 0,06 + 
Antif. 1 

Cccp 0,03 + 
Antif. 1 

meio 

G Cccp 0,5 
Cccp 16 + 
Antif. 0,5 

Cccp 8 + 
Antif. 0,5 

Cccp 4 + 
Antif. 0,5 

Cccp 2 + 
Antif. 0,5 

Cccp 1 + 
Antif. 0,5 

Cccp 0,5 + 
Antif. 0,5 

Cccp 0,25 + 
Antif. 0,5 

Cccp 0,125 + 
Antif. 0.5 

Cccp 0,06 + 
Antif. 0.5 

Cccp 0,03 + 
Antif. 0.5 

meio 

H Cccp 
0..25 

Cccp 16 + 
Antif. 0,25 

Cccp 8 + 
Antif. 0,25 

Cccp 4 + 
Antif. 0,25 

Cccp 2 + 
Antif. 0,25 

Cccp 1 + 
Antif. 0,25 

Cccp 0,5 + 
Antif. 0,25 

Cccp 0,25 + 
Antif. 0,25 

Cccp 0,125 + 
Antif.0,25 

Cccp 0,06 + 
Antif. 0,25 

Cccp 0,03 + 
Antif. 0,25 

meio 

Cccp: carbonilcianeto m-clorofenil-hidrazona; antif: antifúngico. 

Valores de ICIF ≤ 0,5 indica sinergismo. Para o cálculo do ICIF foi utilizado a fórmula: ICIF = (CIM antifúngico combinado / 

CIM do antifúngico sozinho) + (CIM do inibidor combinado / CIM do inibidor sozinho). 
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5. RESULTADOS 

 

O perfil de suscetibilidade para cepas de A. fumigatus foi identificado para os 

antifúngicos e pesticidas azólicos antes da exposição aos pesticidas. Os valores de CIM 

encontrados são expostos na Tabela 2. As cepas de A. fumigatus foram consideradas 

resistentes aos antifúngicos azólicos quando apresentaram valores acima do cutoff 

epidemiológico estabelecido pelo protocolo M59-ED2, sendo: CIM > 1,0 μg/mL para ITZ 

e VCZ e  CIM  > 0,125 μg/mL para POS (CLSI, 2018);  : MIC > 1.0 μg/mL for ITZ and 

VCZ, and for POS > 0.25 μg/mL (Arendrup et al., 2020). 

Tabela 2.  Teste de susceptibilidade in vitro  para determinação da Concentração 

inibitória minima para isolados de A. fumigatus frente aos antifúngicos e pesticidas 

azólicos antes da exposição aos pesticidas. 

  
Concentração Inibitória Mínima 

 (µg/mL) 

A. fumigatus ITZ VCZ POS TEB MET DIF 

ATCC 40014 0,125 0,125 0,0625 1,0 0,25 4,0 

AF 293 0,5 1,0 0,0625 4,0 0,5 0,5 

WT 35 0,125 0,25 0,0625 1,0 0,25 0,25 

CEA 17 0,125 0,25 0,0625 1,0 0,25 0,5 

A. flavus 0,25 0,5 0,0625 1,0 2,0 1,0 

ITZ: itraconazol; VCZ: voriconazol; POS: posaconazol; TEB: tebuconazol; MET: metconazol; DIF: 
difenoconazol; ATCC: American Type Culture Collection 

Todas as cepas A. fumigatus foram consideradas sensíveis frente aos 

antifúngicos azólicos testados. Para os pesticidas azólicos, TEB, MET e DIF, não foi 

estabelecido na literatura, valor de CIM para classificação do perfil de susceptibilidade 

frente a espécie A. fumigatus. Desta forma, foi identificado o valor de CIM antes da 

exposição aos pesticidas e, a partir desses valores, foi verificado possíveis alterações no 

perfil de susceptibilidade após a exposição aos pesticidas (Tabela 2).  
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5.1 EXPOSIÇÃO AO PESTICIDA TEBUCONAZOL 

As cepas foram consideradas resistentes aos antifúngicos azólicos após 28 

dias de exposição ao pesticida TEB (Tabela 3), com exceção para as cepas A. fumigatus 

WT 35 e CEA 17 para VCZ (≤ 1,0 μg/mL). As alterações no valor de CIM correspondem 

a um aumento de até 128x para ITZ, 16x para VCZ e 64x para POS (Tabela 3).  

Alterações no valor de CIM também foram observadas para os pesticidas 

azólicos, com aumento de até 4x para TEB e MET e 16x para DIF. A exposição a TEB 

aumentou a concentração necessária deste pesticida para inibir o crescimento das cepas 

de A. fumigatus estudadas (Tabela 3). Entretanto, a alteração no valor de CIM para TEB, 

para a maioria das cepas, foi inferior às encontradas para os demais pesticidas.  

A exposição ao pesticida TEB induziu a resistência cruzada aos antifúngicos 

azólicos. Além disso, alterou o perfil de susceptibilidade aos pesticidas azólicos 

caracterizado pela necessidade de maior concentração de pesticida TEB necessária 

para inibir o crescimento do fungo estudado (Tabela 3). 
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Tabela 3. Concentração inibitória minima para A. fumigatus antes da exposição (naïve) e após 28 dias de exposição ao pesticida 

tebuconazol (Adaptado). 

A. fumigatus 
ITZ VCZ POS TEB MET DIF 

naïve Adaptado  naïve Adaptado  naïve Adaptado  naïve Adaptado  naïve Adaptado  naïve Adaptado  

ATCC 0,125 ≥ 16 [128x] 0,125 2,0 [16x] 0,0625 1,0 [16x] 1,0 4,0 [4x] 0,25 1,0 [4x] 4,00 8,0 [2x] 

AF 293 0,50 ≥ 16 [32x] 1,0 2,0 [2x] 0,0625 4,0 [64x] 4,0 8,0 [2x] 0,50 2,0 [4x] 0,50 8,0 [16x] 

WT 35 0,125 ≥ 16 [128x] 0,25 1,0 [4x] 0,0625 1,0 [16x] 1,0 2,0 [2x] 0,25 1,0 [4x] 0,25 2,0 [8x] 

CEA 17 0,125 ≥ 16 [128x] 0,25 1,0 [4x] 0,0625 0,5 [8x] 1,0 2,0 [2x] 0,25 1,0 [4x] 0,50 8,0 [16x] 

A. flavus 
            

204304 0,25 0,5 [2x] 0,5 1,0 [2x] 0,0625 0,5 [8x] 1,0 2,0 [2x] 2,0 4,0 [2x] 1,0 4,0 [4x] 

naïve: CIM antes da exposição ao pesticida TEB; Adaptado: CIM após 28 dias de exposição a tebuconazol; Valores entre colchetes  indicam o 

aumento na concentração em relação ao período naïve.
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As alterações no perfil de susceptibilidade foram observadas ao longo do 

tempo de exposição das cepas ao pesticida TEB. Para o antifúngico ITZ, as alterações 

iniciam a partir de 7 dias de exposição (A. fumigatus ATCC 40014 e A. fumigatus WT 35 

e A. fumigatus CEA 17) e a partir de 14 dias para A. fumigatus AF  293. Para VCZ e POS 

as alterações iniciaram a partir de 7 dias de exposição (Figura 2). 

No entanto, o perfil de resistência cruzada para ITZ é identificado para as 

cepas A. fumigatus ATCC 40014 e A. fumigatus AF 293 a partir de 14 dias, e para A. 

fumigatus WT 35 e A. fumigatus CEA 17 a partir de 21 dias de exposição (Figura 2).  

A resistência cruzada a VCZ foi observada a partir de 28 dias de exposição 

(A. fumigatus ATCC 40014) e 7 dias para A. fumigatus AF 293.  As demais cepas 

estudadas não apresentaram perfil de resistência a VCZ após a exposição a TEB (Tabela 

3 e Figura 2). 

 Para POS, a resistência cruzada é observada a partir de 7 dias de exposição 

para todas as cepas estudadas (Figura 2). 

O perfil de sensibilidade das cepas estudadas não sofreu alteração na 

ausência do pesticida, indicando que as alterações nos valores de CIM permanecem 

estáveis por 28 dias após a exposição, mantendo dessa forma o perfil de resistência 

encontrado (Figura 2). 
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Figura 2. Alteração nos valores de concentração inibitória mínima frente aos antifúngicos 

azólicos ao longo do tempo de exposição ao pesticida TEB. 

 

As alterações no perfil de sensibilidade in vitro também foram observadas para 

todos os pesticidas ao longo do tempo de exposição a TEB (Figura 3). As alterações 

foram observadas a partir de 7 dias de exposição para as cepas A. fumigatus ATCC 

40014 e A. fumigatus WT 35, 14 dias para A. fumigatus CEA 17 e 21 dias para A. 

fumigatus AF 293. 

Para MET as alterações foram observadas a partir de 7 dias para a cepa A. 

fumigatus ATCC 40014 e 14 dias para as outras cepas. Para DIF as alterações foram 

percebidas a partir de 7 dias para todas as cepas, exceto a cepa A. fumigatus ATCC 

40014 que apresentou alteração no valor de CIM a partir de 21 dias (Figura 3). 

Após o período de exposição as amostras mantiveram as alterações no perfil 

de susceptibilidade por 28 dias de crescimento na ausência de pesticida (Figura 3). 
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Figura 3. Alteração nos valores de concentração inibitória mínima frente aos pesticidas 

azólicos ao longo do tempo de exposição ao pesticida TEB. 

 

5.2 EXPOSIÇÃO AO PESTICIDA METCONAZOL 

A exposição ao pesticida MET induziu o desenvolvimento de resistência aos 

antifúngicos azólicos para a maioria das cepas estudadas (Tabela 4). O valor de CIM 

para o antifúngico ITZ aumentou até 128x, para VCZ até 16x e para POS até 32x.  

A exposição a MET gerou alterações no perfil de suscetibilidade e 

ocasionaram aumento no valor de CIM de até 8x para TEB, 32x para MET e DIF (Tabela 

4). 
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Tabela 4. Concentração inibitória minima para A. fumigatus antes da exposição (naïve) e após 28 dias de exposição ao pesticida 

metconazol (Adaptado). 

A. fumigatus 
ITZ VCZ POS TEB MET DIF 

naïve Adaptado  naïve Adaptado  naïve Adaptado  naïve Adaptado  naïve Adaptado  naïve Adaptado  

ATCC 0,125 ≥ 16 [128x] 0,125 2,0 [16x] 0,0625 2,0 [32x] 1,0 8,0 [8x] 0,25 2,0 [8x] 4,0 ≥ 16 [4x] 

AF 293 0,50 1,0 [2x] 1,0 4,0 [4x] 0,0625 2,0 [32x] 4,0 8,0 [2x] 0,50 4,0 [32x] 0,50 ≥ 16 [32x] 

WT 35 0,125 4,0 [32x] 0,25 2,0 [8x] 0,0625 1,0 [16x] 1,0 4,0 [4x] 0,25 1,0 [4x] 0,25 8,0 [32x] 

CEA 17 0,125 0,5 [4x] 0,25 1,0 [4x] 0,0625 1,0 [16x] 1,0 4,0 [4x] 0,25 1,0 [4x] 0,50 8,0 [16x] 

A. flavus 
            

204304 0,25 0,5 [2x] 0,5 2,0 [4x] 0,0625 1,0 [16x] 1,0 8,0 [8x] 2,0 4,0 [2x] 1,0 4,0 [4x] 

naïve: CIM antes da exposição ao pesticida metconazol; Adaptado: CIM após 28 dias de exposição a metconazol; Valores entre colchetes  
indicam o aumento na concentração em relação ao período naïve 
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A exposição a MET também alterou o perfil de susceptibilidade para os 

antifúngicos azólicos ao longo do tempo de exposição. Para ITZ, VCZ e POS as 

alterações no valor de CIM são observadas a partir de 7 dias de exposição para todas 

as cepas estudadas, com exceção de A. fumigatus AF 293 que apresentou alteração no 

valor de CIM para ITZ a partir de 21 dias e para VCZ a partir de 14 (Figura 4).  

No entanto, o perfil de resistência cruzada para ITZ é identificado para a cepa 

A. fumigatus ATCC 40014 a partir de 14 dias de exposição, para A. fumigatus WT 35 a 

partir de 28 dias de exposição. A cepa A. fumigatus CEA 17 e A. fumigatus AF 293 não 

desenvolveram resistência para ITZ durante o período do estudo (Figura 4), porém houve 

uma importante alteração no perfil de sensibilidade (aumento de 2x e 4x no valor de CIM) 

(tabela 4). 

A resistência cruzada para VCZ foi observada para A. fumigatus ATCC 40014 

a partir de 21 dias de exposição, 14 dias para A. fumigatus AF 293 e 7 dias para A. 

fumigatus WT 35 (Figura 4).  

Todas as cepas apresentaram resistência cruzada para POS a partir de 7 dias 

de exposição (Figura 4). A cepa A. fumigatus ATCC 40014 desenvolveu resistência a 

partir de 14 dias. 

Após 28 dias de cultivo das cepas na ausência de pesticida, as alterações nos 

valores de CIM para todos os antifúngicos permaneceram constantes e as cepas 

mantiveram o perfil de resistência (Figura 4). 
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Figura 4. Alteração nos valores de concentração inibitória mínima frente aos antifúngicos 

azólicos ao longo do tempo de exposição ao pesticida MET. 

Ao longo do tempo de exposição ao pesticida MET, também ocorreu alteração 

no perfil de susceptibilidade para os pesticidas TEB, MET e DIF (Figura 5). Para TEB as 

alterações foram observadas para A. fumigatus ATCC 40014 e A. fumigatus CEA 17 a 

partir de 14 dias, A. fumigatus AF 293 e A. fumigatus WT 35 partir de 21 dias (Figura 5).  

Além disso, a exposição a MET induziu alteração no perfil de susceptibilidade 

para o próprio pesticida MET para as cepas A. fumigatus ATCC 40014 a partir de 14 

dias, A. fumigatus AF 293 a partir de 21 dias, A. fumigatus WT 35 e A. fumigatus CEA 17 

a partir de 7 dias (Figura 5).   

Para o pesticida DIF as alterações no perfil de susceptibilidade observadas ao 

longo do tempo foram: A. fumigatus ATCC 40014 a partir de 21 dias, A. fumigatus AF 

293 a partir de 14 dias, e A. fumigatus WT 35 e A. fumigatus CEA 17 a partir de 7 dias 
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(Figura 5).  Após o cultivo das cepas na ausência de pesticida as alterações no perfil de 

susceptibilidade permaneceram constantes (Figura 5). 
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Figura 5. Alteração nos valores de concentração inibitória mínima frente aos pesticidas azólicos 

ao longo do tempo de exposição ao pesticida MET. 

 

5.3 EXPOSIÇÃO AO PESTICIDA DIFENOCONAZOL 

A exposição ao pesticida DIF induziu o desenvolvimento de resistência ITZ, exceto 

a cepa A. fumigatus AF 293; para VCZ apenas a cepa A. fumigatus AF 293 e para POS 

todas as cepas estudadas (tabela 5). O valor de CIM para o antifúngico ITZ aumentou 

até 128x, para VCZ até 8x e para POS até 64x. 

 DIF também induziu o aumento de até 8x no valor de CIM para TEB e MET e até 

16x para DIF. Assim, a exposição ao pesticida DIF induziu o desenvolvimento de 

resistência cruzada para os antifúngicos azólicos e alterou o perfil de susceptibilidade 
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para os pesticidas, com importante aumento na concentração do pesticida DIF 

necessária para inibir o crescimento das cepas estudadas (Tabela 5). 
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Tabela 5. Concentração inibitória minima para A. fumigatus antes da exposição (naïve) e após 28 dias de exposição ao pesticida 

difenoconazol (Adaptado). 

A. fumigatus 
ITZ VCZ POS TEB MET DIF 

naïve Adaptado  naïve Adaptado  naïve Adaptado  naïve Adaptado  naïve Adaptado  naïve Adaptado  

ATCC 0,125 ≥ 16 [128x] 0,125 1,0 [8x] 0,0625 2,0 [32x] 1,0 8,0 [8x] 0,25 2,0 [8x] 4,0 8,0 [2x] 

AF 293 0,50 1,0 [2x] 1,0 2,0 [2x] 0,0625 4,0 [64x] 4,0 8,0 [4x] 0,50 4,0 [8x] 0,5 8,0 [16x] 

WT 35 0,125 ≥ 16 [128x] 0,25 1,0 [4x] 0,0625 1,0 [16x] 1,0 4,0 [4x] 0,25 0,5 [2x] 0,25 4,0 [16x] 

CEA 17 0,125 2,0 [16x] 0,25 1,0 [4x] 0,0625 1,0 [16x] 1,0 8,0 [8x] 0,25 2,0 [8x] 0,5 8,0 [16x] 

A. flavus 
            

204304 0,25 0,5 [2x] 0,5 2,0 [4x] 0,0625 1,0 [16x] 1,0 4,0 [4x] 2,0 8,0 [4x] 1,0 4,0 [4x] 

naïve: CIM antes da exposição ao pesticida DIF; Adaptado: CIM após 28 dias de exposição a difenoconazol; Valores entre colchetes  indicam 
o aumento na concentração em relação ao período naïve 
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A exposição a DIF alterou o perfil de susceptibilidade para ITZ, a partir de 7 

dias para A. fumigatus ATCC 40014 e A. fumigatus WT 35, a partir de 14 dias para A. 

fumigatus CEA 17 e 21 dias para A. fumigatus AF 293 (Figura 6). 

Para VCZ, as alterações foram observadas a partir de 7 dias para todas as 

cepas, exceto para A. fumigatus AF 293, que apresentou alteração a partir de 14 dias 

(Figura 6). 

Para POS, todas as cepas apresentaram alteração a partir de 7 dias de 

exposição (Figura 6). 

A exposição a DIF também induziu resistência cruzada para VCZ: A. 

fumigatus AF 293 a partir de 14 dias de exposição. As demais cepas não apresentaram 

perfil de resistência apesar das alterações de CIM encontradas (Figura 6) (Tabela 5).  

Para POS a resistência cruzada é observada a parir de 7 dias de exposição 

para todas as cepas estudadas, com importante aumento no valor de CIM (Figura 6).  

Após 28 dias de cultivo das cepas na ausência de pesticida, as alterações nos 

valores de CIM permaneceram estáveis e mantiveram o perfil de resistência (Figura 6). 
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Figura 6. Alteração nos valores de concentração inibitória mínima frente aos antifúngicos 

azólicos ao longo do tempo de exposição ao pesticida DIF. 

 

Alterações no perfil de susceptibilidade também foram observadas para os 

pesticidas TEB, MET e DIF ao longo do tempo (Figura 7). Para o pesticida TEB as 

alterações foram: A. fumigatus ATCC 40014 e A. fumigatus WT 35 a partir de 7 dias, A. 

fumigatus AF 293 a partir de 21 dias e A. fumigatus CEA 17 a partir de 28 dias (Figura 

7). 

A exposição a DIF alterou o perfil de susceptibilidade ao pesticida MET: A. 

fumigatus ATCC 40014 a partir de 7 dias, A. fumigatus AF 293, A. fumigatus WT 35 e A. 

fumigatus CEA 17 a partir de 21 dias (Figura 7).  

Além disso, pode ser observado alterações no perfil de susceptibilidade frente 

ao próprio pesticida DIF, sendo: A. fumigatus ATCC 40014 e A. fumigatus CEA 17 a partir 

de 21 dias, A. fumigatus AF 293 e A. fumigatus WT 35 a partir de 7 dias (Figura 7). 
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Após o cultivo das cepas na ausência de pesticida as alterações no perfil de 

sensibilidade permaneceram constantes (Figura 7). 
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Figura 7. Alteração nos valores de concentração inibitória mínima frente aos pesticidas 

azólicos ao longo do tempo de exposição ao pesticida difenoconazol. 

 

5.4 EXPOSIÇÃO A TODOS OS PESTICIDAS: POOL (TEB+ME+DIF) 

A exposição ao pool de pesticidas foi realizada com objetivo de avaliar o 

sinergismo na ação entre os pesticidas. A exposição promoveu o desenvolvimento de 

resistência cruzada a todos os antifúngicos azólicos (tabela 6). O valor de CIM para o 

antifúngico ITZ aumentou até 128x, para VCZ até 16x e para POS até 32x.  

As alterações no perfil de susceptibilidade também foram observadas para os 

pesticidas estudados. Houve aumento de até 8x no valor de CIM para TEB e MET e até 

32x para DIF. A exposição ao pool de pesticidas promoveu ação sinérgica na indução de 

resistência para os antifúngicos azólicos. 
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Tabela 6. Concentração inibitória minima para A. fumigatus antes da exposição (naïve) e após 28 dias de exposição ao pool de pesticida 

(Adaptado). 

A. fumigatus 
ITZ VCZ POS TEB MET DIF 

naïve Adaptado  naïve Adaptado  naïve Adaptado  naïve Adaptado  naïve Adaptado  naïve Adaptado  

ATCC 0,125 ≥ 16 [128x] 0,125 2,0 [16x] 0,0625 1,0 [16x] 1,0 8,0 [8x] 0,25 2,0 [8x] 4,0 ≥ 16 [4x] 

AF 293 0,50 1.0 [2x] 1,0 4,0 [4x] 0,0625 2,0 [32x] 4,0 8,0 [2x] 0,50 1,0 [2x] 0,50 4,0 [8x] 

WT 35 0,125 ≥ 16 [128x] 0,25 1,0 [4x] 0,0625 2,0 [32x] 1,0 8,0 [8x] 0,25 2,0 [8x] 0,25 8,0 [32x] 

CEA 17 0,125 ≥ 16 [128x] 0,25 2,0 [8x] 0,0625 1,0 [16x] 1,0 4,0 [4x] 0,25 1,0 [4x] 0,50 4,0 [8x] 

A. flavus 
            

204304 0,25 0,5 [2x] 0,5 1,0 [2x] 0,0625 2,0 [32x]  1,0 8,0 [8x] 0,5 2,0 [4x] 0,25 8,0 [32x] 

naïve: CIM antes da exposição ao pool de pesticida; Adaptado: CIM após 28 dias de exposição a pool de pesticida; Valores entrecolchetes  
indicam o aumento na concentração em relação ao período naïve 
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A exposição ao pool de pesticida promoveu alterações no perfil de 

susceptibilidade que podem ser observadas ao longo do tempo. Para ITZ, VCZ e POS 

as alterações no valor de CIM são observadas a partir de 7 dias de exposição para todas 

as cepas estudadas, com exceção de A. fumigatus AF 293 que apresentou alteração no 

valor de CIM para ITZ, a partir de 21 dias (Figura 8).  

Porém, o perfil de resistência cruzada para ITZ foi identificado para as cepas 

A. fumigatus ATCC 40014 a partir de 14 dias de exposição, 21 dias para A. fumigatus 

WT 35 e 28 dias para A. fumigatus CEA 17. A cepa A. fumigatus AF 293 não apresentou 

perfil de resistência (Figura 8).  

A resistência cruzada para VCZ foi observada para A. fumigatus ATCC 40014 

e A. fumigatus CEA 17, a partir de 14 dias, para A. fumigatus AF 293 a partir de 21 dias 

(Figura 8). 

 Para POS, a resistência cruzada é observada a partir de 7 dias de exposição 

para todas as cepas estudadas (Figura 8).  

Após 28 dias de cultivo das cepas na ausência de pesticida, as alterações nos 

valores de CIM para todos os antifúngicos permaneceram constantes e as cepas 

mantiveram o perfil de resistência (Figura 8). 
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Figura 8. Alteração nos valores de concentração inibitória mínima frente aos antifúngicos 

azólicos ao longo do tempo de exposição ao pool de pesticidas. 

 

Alterações no perfil de susceptibilidade para os pesticidas também foram 

observadas ao longo do tempo de exposição ao pool de pesticidas. Para TEB as 

alterações foram: A. fumigatus ATCC 40014 e A. fumigatus CEA 17 a partir de 7 dias, A. 

fumigatus AF 293 a partir de 21 dias, e para A. fumigatus WT 35 a partir de 14 dias 

(Figura 9). 

O perfil de susceptibilidade ao pesticida MET também sofreu alterações: A. 

fumigatus ATCC 40014 a partir de 7 dias, A. fumigatus AF 293 e A. fumigatus CEA 17 a 

partir de 21 dias, e A. fumigatus WT 35 a partir de 14 dias (Figura 9).  

Além disso, podem ser observadas alterações no perfil de susceptibilidade 

para o pesticida DIF, onde todas as cepas estudadas apresentaram alteração a partir de 

7 dias de exposição, e foram observados os maiores valores de CIM após a exposição 
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ao pool de pesticida (Figura 9). Após o cultivo das cepas na ausência de pesticida as 

alterações no perfil de susceptibilidade permaneceram constantes (Figura 9).  
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Figura 9. Alteração nos valores de concentração inibitória mínima frente aos pesticidas 

azólicos ao longo do tempo de exposição ao pool pesticidas. 

 

5.5 QUANTIFICAÇÃO DE ERGOSTEROL  

A quantificação do ergosterol foi realizada inicialmente em cepas de A. 

fumigatus antes da exposição aos pesticidas. Não foi encontrada diferença significativa 

nos níveis de ergosterol entre as cepas estudadas.  
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Durante a exposição aos pesticidas, as cepas estudadas não apresentaram 

diferença significativa nos níveis de ergosterol quando comparado ao período anterior à 

exposição (controle) (Figura 10).  
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Figura 10: Quantificação de ergosterol produzido por cepas de A. fumigatus antes 
(controle) e durante a exposição aos pesticidas (resistente). 

Esses resultados indicam que, após o desenvolvimento de resistência, a via 

de produção de ergosterol não está sofrendo interferência da ação dos pesticidas, como 

consequência a quantidade de ergosterol nas células fúngicas durante a exposição aos 

pesticidas é equivalente ao encontrado antes da exposição. Isso sugere que outros 

mecanismos de resistência estão ativos. 
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5.6 DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA FRACIONADA 

(ICIF) 

A combinação dos antifúngicos azólicos com o inibidor CCCP diminuiu a 

concentração necessária para inibir o crescimento das cepas que foram expostas aos 

pesticidas. Além disso, foram observados valores de ICIF ≤ 0,5, classificando a 

combinação dos antifúngicos azólicos com inibidor de bomba de efluxo (CCCP) como 

sinérgica (Tabelas 7 - 10).  

Porém, apesar da importante redução no valor de CIM, algumas cepas 

permaneceram com o status de resistência. As cepas que apresentaram perfil de 

resistência para VCZ inicialmente, após a adição do inibidor de bomba de efluxo foram 

classificadas como sensíveis ao VCZ (CIM ≤ 1 µg/mL VCZ), esse resultado indica que o 

perfil de resistência pode estar associado a maior atividade de bomba de efluxo, 

caracterizando um perfil de resistência temporário (apenas durante a exposição ao 

pesticida). 
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Tabela 7. Índice de concentração inibitória fracionada (ICIF) após a exposição ao TEB. 

A. fumigatus ITZ CCCP ITZ / CCCP ICIF Interpretação 

ATCC40014 16,0 16,0 2,0 / 0,25 0,1 Sinérgico 

AF 293 16,0 16,0 8,0 / 0,5 0,5 Sinérgico 

WT35 16,0 8,0 0,125 / 2,0 0,2 Sinérgico 

CEA 17 16,0 16,0 4,0 / 0,25 0,3 Sinérgico 

A. fumigatus VCZ CCCP VCZ / CCCP ICIF Interpretação 

ATCC40014 2,0 4,0 0,5 / 1,0 0,5 Sinérgico 

AF 293 2,0 4,0 0,5 / 1,0 0,5 Sinérgico 

WT35 1,0 1,0 0,125/0,25 0,4 Sinérgico 

CEA 17 1,0 1,0 0,0625 / 0,125 0,2 Sinérgico 

A. fumigatus POS CCCP POS / CCCP ICIF Interpretação 

ATCC40014 1,0 8,0 0,25 / 2,0 0,5 Sinérgico 

AF 293 2,0 2,0 0,5 / 0,5 0,5 Sinérgico 

WT35 0,5 4,0 0,125 / 1,0 0,5 Sinérgico 

CEA 17 1,0 4,0 0,25 / 0,5 0,4 Sinérgico 
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Tabela 8. Índice de concentração inibitória fracionada (ICIF) após a exposição ao MET. 

A. fumigatus ITZ CCCP ITZ / CCCP ICIF Interpretação 

ATCC40014 16,0 16,0 1,0 / 4,0 0,3 Sinérgico 

AF 293 1,0 16,0 0,5 / 0,25 0,5 Sinérgico 

WT35 4,0 8,0 0,125 / 0,5 0,5 Sinérgico 

CEA 17 0,5 16,0 0,25 / 0,25 0,5 Sinérgico 

A. fumigatus VCZ CCCP VCZ / CCCP ICIF Interpretação 

ATCC40014 2,0 4,0 0,5/0,25 0,3 Sinérgico 

AF 293 4,0 4,0 0,5/1,0 0,4 Sinérgico 

WT35 2,0 1,0 0,25/0,25 0,4 Sinérgico 

CEA 17 1,0 4,0 0,125 / 1,0 0,4 Sinérgico 

A. fumigatus POS CCCP POS / CCCP ICIF Interpretação 

ATCC40014 2,0 16,0 0,5 / 4,0 0,5 Sinérgico 

AF 293 1,0 8,0 0,25 / 2,0 0,5 Sinérgico 

WT35 1,0 8,0 0,25 / 2,0 0,5 Sinérgico 

CEA 17 1,0 8,0 0,25 / 2,0 0,5 Sinérgico 
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Tabela 9. Índice de concentração inibitória fracionada (ICIF) após a exposição ao DIF. 

A. fumigatus ITZ CCCP ITZ / CCCP ICIF Interpretação 

ATCC40014 16,0 8,0 0,25 / 4,0 0,5 Sinérgico 

AF 293 1,0 4,0 0,25 / 0,25 0,3 Sinérgico 

WT35 16,0 8,0 4,0 / 0,25 0,3 Sinérgico 

CEA 17 2,0 8,0 0,0625 / 4,0 0,5  Sinérgico 

A. fumigatus VCZ CCCP VCZ / CCCP ICIF Interpretação 

ATCC40014 1,0 4,0 0,5/0,125 0,5 Sinérgico 

AF 293 2,0 4,0 0,5/1,0 0,5 Sinérgico 

WT35 1,0 2,0 0,25/0,5 0,5 Sinérgico 

CEA 17 1,0 1,0 0,0625 / 0,25 0,3 Sinérgico 

A. fumigatus POS CCCP POS / CCCP ICIF Interpretação 

ATCC40014 1,0 16,0 0,125 / 4,0 0,4 Sinérgico 

AF 293 1,0 8,0 0,25 / 2,0 0,5 Sinérgico 

WT35 1,0 4,0 0,25 / 1,0 0,5 Sinérgico 

CEA 17 1,0 8,0 0,25 / 1,0 0,4 Sinérgico 
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Tabela 10. Índice de concentração inibitória fracionada (ICIF) após a exposição ao pool de 

pesticidas. 

A. fumigatus ITZ CCCP ITZ / CCCP ICIF Interpretação 

ATCC40014 16,0 8,0 1,0 / 1,0 0,2 Sinérgico 

AF 293 1,0 4,0 0,25 / 0,25 0,3 Sinérgico 

WT35 16,0 4,0 4,0 / 0,25 0,3 Sinérgico 

CEA 17 16,0 8,0 2,0 / 2,0 0,4 Sinérgico 

A. fumigatus VCZ CCCP VCZ / CCCP ICIF Interpretação 

ATCC40014 2,0 4,0 0,5/0,25 0,3 Sinérgico 

AF 293 4,0 4,0 0,5/1,0 0,4 Sinérgico 

WT35 1,0 2,0 0,125/0,5 0,4 Sinérgico 

CEA 17 2,0 1,0 0,06 / 0,25 0,3 Sinérgico 

A. fumigatus POS CCCP POS / CCCP ICIF Interpretação 

ATCC40014 2,0 4,0 0,5/1,0 0,5 Sinérgico 

AF 293 1,0 8,0 0,25/2,0 0,5 Sinérgico 

WT35 2,0 8,0 0,5/2,0 0,5 Sinérgico 

CEA 17 1,0 4,0 0,25 / 1,0 0,5 Sinérgico 
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6. DISCUSSÃO 

Os antifúngicos ITZ, VCZ e POS são eficazes contra Aspergillus e comumente 

utilizado no manejo terapêutico da Aspergilose (Pham et al., 2014; Van Der Linden et al., 

2013). No entanto, a exposição a pesticidas ou até mesmo o uso profilático de derivados 

azólicos na clínica médica, por longos periodos, podem favorecer o desenvolvimento de 

resistência in vitro a esses antifúngicos, como foi observado nesse estudo.  

Dependendo do tipo de cultura, solo e clima, os pesticidas podem ser 

aplicados até seis vezes por ano. Embora os pesticidas não sejam aplicados na 

agricultura para o combate a Aspergillus, pois esse fungo não é considerado 

fitopatógeno, os pesticidas azólicos apresentam atividade contra esse fungo em 

diferentes níveis. Além disso, é comum a aplicação de misturas de pesticidas no 

ambiente (Bowyer and Denning, 2014). 

 O tempo de exposição aos pesticidas neste estudo (28 dias) foi suficiente 

para identificar o desenvolvimento de resistência, e esse período é compatível com o 

tempo em que os pesticidas permanecem ativos no meio ambiente. Entre os pesticidas 

utilizados nesse estudo, a indicação de uso envolve 2 a 4 aplicações, com intervalo de 7 

a 15 dias. A meia-vida desses pesticidas varia de 19 a 28 dias para TEB, 3 a 14 dias 

para MET e 23 dias para DIF. A seleção do pesticida que será utilizado na cultura deve 

levar em consideração essas características, incluindo sua eficácia para que o controle 

das pragas seja realizado de forma eficiente e minimize os riscos ambientais da 

aplicação desses compostos (Chen et al., 2016). 

 A semelhança estrutural entre os compostos azólicos (agrícolas e clínicos) foi 

relatada em estudos prévios, assim como a semelhança de ligação dos compostos com 

a enzima lanosterol 14-α-desmetilase (Chowdhary et al., 2013; Snelders et al., 2012).  

Estudo realizado por Snelders e colaboradores (2012) também identificou que os 

pesticidas se ligam a molécula de água no sítio ativo da enzima, assim como os 

antifúngicos testados. Além disso, a semelhança de acoplamento com a enzima alvo dos 

azólicos está relacionada a presença de um anel aromático halogenado próximo ao anel 

triazólico. Sendo assim, é possível sugerir que a utilização desses pesticidas atuem 

ativamente para promover a seleção de micro-organismos resistentes. Essas evidências 

favorecem o desenvolvimento de resistencia cruzada (Meireles et al., 2019).  
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Adicionalmente, após a exposição aos pesticidas, foi realizado o ensaio de 

quantificação de ergosterol. Esse teste possibilita avaliar a sensibilidade da via de 

produção deste esterol quando o micro-organismo é exposto a um composto 

antifúngico/pesticida. O ergosterol é o principal esterol presente na membrana celular 

dos fungos. Pesticidas e antifúngicos azólicos atuam inibindo a via de biossíntese do 

ergosterol, por meio da ligação com a enzima lanosterol 14α-desmetilase. Dessa 

forma, a via de produção do ergosterol é interrompida e um composto considerado 

tóxico (14α-metil-3,6-diol) é acumulado na membrana celular. Como consequência, a 

membrana celular perde estabilidade e tem sua permeabilidade aumentada, 

prejudicando o crescimento e a replicação do micro-organismo (Verweij et al., 2016).  

Não foi encontrada diferença significativa nos níveis de ergosterol entre as 

cepas resistentes. Também não foi encontrada diferença entre as cepas resistentes e 

as cepas controle. Esses resultados indicam que, após o desenvolvimento da 

resistência, a via de produção de ergosterol não está sofrendo interferência da ação 

dos pesticidas. Portanto, esses resultados sugerem que mecanismos de resistência 

estão ativos nas células fúngicas, contornando o efeito da inibição da enzima 

lanosterol 14-α-desmetilase. A resistência pode estar relacionada a mecanismos já 

descritos na literatura. Dentre eles: alteração estrutural na enzima alvo dos compostos 

azólicos devido a ocorrência de mutações, alterações na expressão da enzima alvo, 

aumento do efluxo dos compostos azólicos, devido a atividade de bombas de efluxo 

(BE), e deficiência da enzima C5 esterol desaturase, que diminui o acúmulo de 

esteróis intermediários considerados tóxicos a membrana celular dos fungos 

(Dereumeaux et al., 2020).  

Natesan e colaboradores (2013) encontraram isolados resistentes que não 

apresentam mutações no gene CYP51A, além de ausência de superexpressão da 

enzima alvo dos azólicos. Neste contexto, têm sido observadas alterações na 

expressão de bombas de efluxo multidroga resistente que também contribuem para 

resistência aos azólicos, aumentando a eficiência na eliminação do azólico. No 

presente estudo, como mostrado anteriormente, foi identificada diminuição do valor 

de CIM para todos os antifúngicos quando combinados com o inibidor CCCP,  

evidenciando dessa forma, que esse mecanismo proavelmente é responsável pela 

resistência encontrada. Entretanto, outros mecanismos também podem estar ativos, 

sendo assim, mais estudos devem ser realizados. 
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A emergência de resistência aos antifúngicos azólicos compromete de 

forma importante a terapia (Fairlamb et al., 2016; Moye-Rowley, 2015). Uma vez que 

o número de drogas efetivas contra fungos patogênicos é limitado o risco de efeitos 

prejudiciais às células do hospedeiro, além de interações com outros medicamentos 

(os antifúngicos azólicos são metabolizados no fígado também por enzimas P450 

humana), tornam a questão do desenvolvimento de resistência ainda mais 

preocupante.  

Medidas de prevenção ao desenvolvimento de resistência, que envolvem o 

controle no uso de pesticidas azólicos no ambiente, devem ser tomadas de forma efetiva. 

Dentre elas i) o uso de pesticidas azólicos apenas no tratamento de sementes, que 

evitaria a pulverização dos pesticidas nas culturas, diminuindo de forma importante o uso 

e disseminação ambiental desses compostos; ii) O uso de outros compostos com 

atividade pesticida para preservação de madeira; ii) A utilização de doses adequadas 

para tratamento e profilaxia de infecções por Aspergillus e o iii) desenvolvimento de 

novos compostos com atividade antifúngica que possam ser utilizados na clínica e que 

envolvam outros alvos específicos na célula fúngica. 
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7. CONCLUSÃO 

Os resultados encontrados neste trabalho, indicam que a exposição de 

fungos da espécie A. fumigatus a pesticidas azólicos pode promover o 

desenvolvimento de resistência cruzada a antifúngicos clínicos azólicos, e também 

alterar o perfil de sensibilidade desses fungos aos pesticidas. Mecanismos de 

resistência podem estar ativos nas células fúngicas após 28 dias ainda que não ocorra 

contato com compostos inibidores de crescimento.  

A exposição ao pool de pesticidas, também promoveu alterações 

importantes no perfil de susceptibilidade dos fungos aos antifúngicos clínicos, 

resultando em desenvolvimento de resistência. As investigações dos possíveis 

mecanismos envolvidos na resistência indicam que a via de produção de ergosterol 

continua ativa mesmo durante a exposição aos pesticidas, resultando em níveis 

equivalentes de ergosterol antes e após a exposição aos pesticidas. 

 Além disso, os resultados também indicam que um dos mecanismos 

envolvidos no desenvolvimento da resistência pode estar relacionado a atividade das 

bombas de efluxo. 
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