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A tuberculose (TB) caracteriza-se por ser uma doença infectocontagiosa, causada 
principalmente pelo Mycobacterium tuberculosis.  A OMS estimou a ocorrência de 9,6 
milhões casos novos de TB no mundo em 2014 com 1,5 milhão de mortes. O trans-
cinamaldeído (TCin), composto majoritário do óleo essencial da casca de 
Cinnamomum zeylanicum, possui diversas propriedades terapêuticas, como ação 
antimicrobiana, anti-inflamatória, hipoglicemiante, entre outras. O uso associado de 
plantas medicinais ou seus subprodutos concomitantes ao uso de medicamentos 
convencionais pode atuar intensificando os efeitos terapêuticos, inibindo ou não 
interferindo na resposta esperada. O presente estudo avaliou os efeitos da associação 
entre o TCin com os fármacos rifampicina (RIF) e isoniazida (INH) sob a cepa padrão 
M. tuberculosis H37Rv. Utilizou-se a técnica Resazurin Microtiter Assay (REMA) para 
determinação da concentração inibitória mínima (CIM). As associações entre TCin/RIF 
e TCin/INH foram avaliadas através de testes de sinergismo de acordo com método 
Checkerboard, associado com a REMA determinação da viabilidade bacteriana. Foram 
utilizadas as concentrações de CIM,  ½ CIM, ¼ CIM, 1/8 CIM, 1/16 CIM e determinado 
o Índice de Concentração Inibitória Fracionada (IFIC), no qual efeito sinérgico foram 
obtidos com valores de IFIC ≤ 0,5, efeito aditivo com IFIC > 0,5 e ≤ 1 e antagonismo 
com FIC > 1,0. O Tcin foi capaz de inibir o crescimento de M. tuberculosis com CIM de 
19,5 ug/m. A RIF e INH apresentaram CIM de 0,06 ug/mL e 0,125 ug/mL, 
respectivamente. Foi observado efeito sinérgico nas associações TCin/RIF e 
TCin/INH, apresentando valores de IFIC de 0,31, 0,375 e 0,5, com uma redução em 
até 16 vezes na CIM de RIF e INH. As associações também resultaram em efeito 
aditivo com valores de IFIC que variaram entre 0,625 a 1,0. Não foi observado efeito 
antagônico. Os efeitos sinérgicos observados sugerem o aprofundamento das 
pesquisas em busca de novas alternativas para o tratamento da TB. 
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