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RESUMO 

  

Bactérias do gênero Staphylococcus estão entre os patógenos que mais ocasionam 

infecções nosocomiais. Isso é resultado da dificuldade do tratamento, em virtude dos 

mecanismos de resistência que estes micro-organismos apresentam. Dentre estes 

mecanismos, a formação do biofilme torna-se a principal forma de defesa desta 

bactéria contra os antimicrobianos. Diante disso, pesquisadores estão 

desenvolvendo terapias alternativas, envolvendo a síntese química, a fim de 

potencializar a atividade biológica de substâncias naturais e auxiliar os 

antimicrobianos no controle de quadros infecciosos. O objetivo deste estudo, foi 

analisar o perfil de susceptibilidade e influência de derivados semissintéticos (β-

lapachona e Oxima do Lapachol) do Lapachol, extraído da Tabebuia avellanedae 

Lor, Bignoniaceae, sobre o controle de biofilme em Staphylococcus aureus. Para 

isso, foi realizada a avaliação da Concentração Bactericida e Inibitória das 

substâncias, ação anti-biofilme e análise microscópica. Foi verificado que os 

derivados semissintéticos apresentaram atividade antimicrobiana contra as cepas 

bacterianas testadas, além da ação anti-biofilme. Na microscopia eletrônica de 

varredura, observou-se uma desestabilização do biofilme formado e a Oxima do 

Lapachol se mostrou um agente que interfere possivelmente na fase de Adesão do 

biofilme, resultado este que pode estar relacionado a um possível mecanismo de 

ação destas substâncias, relacionado a produção de espécies reativas de oxigênio. 

Portanto as substâncias estudadas são uma possível alternativa para utilização 

como futuras drogas com ação antimicrobiana. 

 

Palavras chave: β-lapachona; Oxima do Lapachol; MRSA; antimicrobiano. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Staphylococcus genus of bacteria is among the most pathogens that cause 

nosocomial infections. This is a result of the difficulty of treatment because of 

resistance mechanisms that these microorganisms present. Among these 

mechanisms biofilm formation becomes the main form of defense against 

antimicrobials. Therefore researchers are developing alternative therapies involving 

chemical synthesis in order to enhance the biological activity of natural substances 

and assist antibiotics to control infectious conditions. Aim of this study was to analyze 

the susceptibility profile and influence of semi synthetic derivatives (β-lapachone and 

oxime of Lapachol) of Lapachol extracted from Tabebuia avellanedae Lor 

Bignoniaceae over control biofilm production in Staphylococcus aureus. To this was 

carried out the evaluation of bactericidal and inhibitory concentration of substances, 

anti-biofilm action and microscopy analyze. It was verified that the semi synthetic 

derivatives showed activity against the tested bacterial strains, as well as anti-biofilm 

action. In Scanning Electron Microscopy was observed that there was a 

destabilization of the biofilm and Oxime Lapachol showed an agent that possibly 

interferes in the Adhesion phase of the biofilm result this may be related to a possible 

mechanism of action of these substances related to the production of reactive oxygen 

species. Therefore the studied substances are a possible alternative for future use as 

drugs with antimicrobial activity. 

 

Keywords: β-lapachone; Oxime Lapachol; MRSA; antimicrobial. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As plantas produzem metabólitos secundários durante seu desenvolvimento, 

que podem alterar uma resposta fisiológica. Estas substâncias ativas apresentam 

inúmeras aplicações a exemplo do desenvolvimento de novos fármacos e a 

utilização na indústria de alimentos e cosméticos (BOSCOLO; VALE, 2008). 

Diante disso, os extratos e metabólitos ativos provenientes de plantas, tem 

sido alvo de inúmeras pesquisas, incluindo sua utilização como agente 

antimicrobiano. Essa utilização pode ser resultado da crescente seleção de cepas 

resistentes à antibióticoterapia clássica, o que tem instigado os pesquisadores na 

busca por novas alternativas para o tratamento de infecções (ANTUNES et al., 

2006).  

As cepas de Staphylococcus spp. apresentam vários fatores de virulência, 

que conferem maior potencial patogênico, a exemplo da formação do biofilme, 

agregados bacterianos aderidos a uma superfície e envoltos por uma matriz EPS (do 

inglês - Extracellular Polymeric Substance) (LÓPEZ et al., 2010). Este biofilme pode 

ser resultado da expressão de genes como icaADBC (OTTO, 2008) e Bap (do inglês 

- Biofilm Associated Protein) (CUCARELLA et al., 2001). Como alternativa para o 

tratamento de infecções causadas por estas cepas bacterianas, estudos envolvendo 

plantas medicinais têm sido desenvolvidos no contexto da ação sobre a formação do 

biofilme (LEWIS, 2013).  

O Lapachol [(2-hidroxi-3(3-metil-2-butenil)1,4-naftoquinona)] é uma 

naftoquinona isolada do cerne de árvores pertencentes ao gênero Tabebuia. Essa 

substância que apresenta ação antimicrobiana, inclusive contra cepas do gênero 

Staphylococcus, anti-inflamatória, cicatrizante, antiulcerogênica, anticancerígena, 

antiviral dentre outras (ARAÚJO et al., 2002; BARBOSA e NETO, 2013; FONSECA 

et al., 2003). Diante destas atividades pesquisadores estão desenvolvendo 

mecanismos envolvendo síntese química a fim de potencializar a atividade biológica 

de substâncias naturais (ARAÚJO et al., 2014; BARBOSA e NETO, 2013). 

  A interferência da ação de substâncias com potencial efeito antimicrobiano 

pode ser caracterizada utilizando técnicas a Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV), a Fourier Transform Infra-Red (FTIR), o Tamanho de Partícula e o Potencial 

Zeta. Estas técnicas permitem observações mais detalhadas a respeito da interação 

entre a bactéria e a substância, possibilitando uma análise minuciosa do mecanismo 
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pelo qual o produto natural age quando internalizado pelo micro-organismo 

(DEDAVID 2007; DAVIS e MAUER, 2010). 

Dessa forma, os produtos naturais vêm se mostrando promissores para a 

indústria farmacêutica como fonte de novas moléculas bioativas. As substâncias 

derivadas de produtos naturais são fortes candidatos a serem utilizados na 

terapêutica. Isso só reforça o estímulo aos estudos a fim de proporcionar novos 

tratamentos para inúmeras doenças emergentes e re-emergentes.   
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O gênero Staphylococcus 

 

 As bactérias do gênero Staphylococcus são cocos gram-positivos 

pertencentes à família Staphylococcaceae, apresentando arranjos em formato de 

“cachos de uva”. Possuem um diâmetro de aproximadamente 10μm. São anaeróbios 

facultativos (fermentativos), catalase positiva, coagulase positiva, oxidase negativa, 

não móvel e crescem bem em meio Agar sangue (QUINN et al., 1994, WU et al., 

2016). As espécies mais patogênicas são Staphylococcus aureus, S. intermedius e 

S. hyicus, além de algumas espécies coagulase negativa como o Staphylococcus 

epidermidis e o S. saprophyticus (QUINN et al., 1994). 

 A patogênese deste gênero está associada principalmente a formação de 

abscessos e feridas purulentas. Isso é decorrente, por exemplo, da produção de 

toxinas, cujos mecanismos ainda são pouco conhecidos. Nas bactérias do gênero 

Staphylococcus, as toxinas do tipo A e B são as mais comuns em infecções 

alimentares. Por outro lado, as enterotoxinas estão envolvidas em infecções 

causadas pela ingestão de alimentos contaminados (WU et al., 2016). Estas toxinas 

também são responsáveis pelo agravamento do quadro clínico de pacientes 

hospitalizados e imunossuprimidos. O peptídeo PSM-mec, presente em S. 

epidermidis, por exemplo, confere a resistência a meticilina nestes isolados, além de 

contribuir a sobrevivência da bactéria no sangue, interferindo com fagocitose 

mediada por neutrófilos (QIN et al., 2017). 

 Dentro deste gênero, os MRSA (Staphylococcus aureus Resistentes a 

Meticilina) são considerados um problema de saúde global, principalmente 

relacionadas a infecções nosocomiais. Estes micro-organismos possuem uma alta 

capacidade de adquirir resistência. A Penicilina foi o primeiro antibiótico a ser 

utilizado na terapia contra Staphylococcus spp.. Todavia começou a haver seleção 

de cepas resistentes. Desta maneira surgiram a Meticilina e a Oxacilina a partir de 

modificações moleculares nos β-lactâmicos. Contudo o uso indiscriminado na 

terapêutica profilática humana e veterinária tem favorecido a pressão seletiva, 

resultando em espécies bacterianas cada vez mais resistentes e gerando os 

isolados conhecidos como MRSA. Além dessa característica de multirresistente 
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esses micro-organismos possuem a capacidade de adesão a uma variedade de 

substratos, formando, assim, o biofilme (ALTIERI et al., 2013; ATIQUE et al., 2012).  

A formação do biofilme, uma estrutura formada por uma matriz de 

mucopolissacarídeo, ainda é considerada uma das principais formas de patogênese. 

Isso é importante, principalmente, quando nos referimos à utilização de 

antimicrobianos para o controle e erradicação das infecções causadas por bactérias 

do gênero Staphylococcus (PAHARIK e HORSWILL, 2016; PARK et al., 2012). 

 

2.2 O Biofilme 

 

O Biofilme pode ser definido como uma comunidade de células bacterianas 

envolvidas por uma matriz de exopolissacarídeo aderida a uma superfície. Esta 

estrutura confere proteção e resistência à ação de agentes antimicrobianos, bem 

como contra defesas do hospedeiro (ARCHER et al., 2011; KONG et al., 2006; 

LÓPEZ et al., 2010; RIBEIRO et al., 2016; PAHARIK e HORSWILL, 2016).  

Uma possível relação entre o aumento da resistência e as condições de 

estresse que podem prejudicar as células que formam o biofilme é o aumento da 

concentração de clones celulares dentro do biofilme. Estes clones, apesar de serem 

geneticamente idênticos ao restante da população, são resistentes à maioria dos 

antibióticos, provavelmente devido à expressão de toxinas e antitoxinas, que 

antagonizam os alvos dos antibióticos (LÓPEZ et al., 2010, OTTO 2008). 

O gênero Staphylococcus é composto de micro-organismos que causam 

infecções associadas à formação do biofilme. Isso dificulta a terapêutica com 

antibióticos, devido à dificuldade destes agentes em atuarem sobre as bactérias que 

colonizam o biofilme.  Esta resistência ao tratamento com drogas antimicrobianas 

pode estar relacionada ao fenótipo de bactérias que se encontram inativas, devido 

ao ambiente com pouco oxigênio e nutrientes no interior do biofilme. Isso resulta em 

uma baixa atividade metabólica e taxa de divisão celular destas bactérias, além da 

barreira que o biofilme gera, dificultando a atuação dos antibióticos no interior dessa 

estrutura (ARCHER et al., 2011). Além do mais, existem hipóteses de que outros 

micro-organismos interagem com os estafilococos, gerando uma comunidade 

heterogênea de bactérias, agravando o quadro infeccioso e, consequentemente, o 

tratamento (OTTO 2008; RIBEIRO et al., 2016). 
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Durante a formação do biofilme as bactérias crescem aderidas a uma 

superfície, formando um complexo de células agregadas e intercaladas pela matriz 

extracelular. Esta matriz permite o “sequestro” e a “concentração” de nutrientes, 

como carbono, nitrogênio, fosfato, além da proteção das colônias que compõe o 

biofilme (ARCHER et al., 2011). Uma das consequências da formação desta 

estrutura de resistência são prejuízos tanto no setor da saúde como da indústria, já 

que a formação do biofilme em materiais médico-hospitalares, por exemplo, pode 

resultar em infecções crônicas e, consequentemente, dificuldade no tratamento 

(LÓPEZ et al., 2010; RIBEIRO et al., 2016). 

No laboratório, a fase de formação do biofilme é semelhante à fase 

estacionária de crescimento bacteriano, no qual a bactéria muda seus aspectos 

fisiológicos, aumentando a produção de metabólitos, tal como antibióticos, 

pigmentos e moléculas de baixa massa molecular. Estes metabólitos têm como 

função sinalização celular para iniciar a formação do biofilme (LÓPEZ et al., 2010). 

 

2.2.1 Mecanismos de Formação do Biofilme 

 

Diversos mecanismos e condições ambientais contribuem para a formação e 

desestabilização do biofilme em S. aureus incluindo o sistema quorum-sensing, 

proteases, DNAse, ácido cis-2-decenóico, D-aminoácidos, como D-leucina, D-

metionina, D-tirosina e D-triptofano, peptídeos solúveis em fenol, íons e mudanças 

de pH (RIBEIRO et al., 2016; PARK et al., 2012). 

Na formação do biofilme, em bactérias do gênero Staphylococcus, ocorre uma 

sobreposição de camadas de mucopolissacarídeos e outros componentes. Alguns 

trabalhos reportam que este conteúdo é formado por ácido teicóico e o restante de 

proteínas do hospedeiro e da própria bactéria. O PIA (do inglês - Polysaccharide 

Intercellular Antigen), é o principal componente do biofilme, sendo composto de 

aproximadamente 130 resíduos de N-acetilglicosamina, o que corresponde á 80-

85% dessa estrutura. Alguns fatores contribuem para a expressão do PIA: glicose, 

glucosamina, ácido oleico, concentrações sub-inibitórias de alguns antibióticos, 

ureia, anaerobiose, concentrações de Ferro (Fe+2), osmolaridade, altas temperaturas 

e o etanol (ARCIOLA et al., 2015; GOTZ, 2002; RIBEIRO et al., 2016). 

O processo de formação do biofilme envolve três importantes etapas (Figura 

1): a fase de Ligação ou Adesão a uma superfície, a fase de Crescimento e 
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Maturação e a fase de Disseminação. Na fase inicial a bactéria se adere a uma 

superfície a ser colonizada, depois ocorre à maturação e o estabelecimento de uma 

arquitetura composta de células com diferentes padrões fenotípicos e genotípicos. 

Nesta fase ocorrem processos essenciais que afetam a morfologia, a motilidade, a 

expressão gênica e a sobrevivência das células que formam o biofilme (BÜTTNER et 

al., 2015).  

 

 
Figura 1. Alvos farmacológicos e fases da formação do biofilme: Adesão, 
Desenvolvimento e Desestabilização.   

 

Após a adesão da bactéria na superfície, ocorrem intensa multiplicação e 

acúmulo de componentes, formando uma estrutura arquitetônica, devido à força 

intercelular existente. Neste ponto, a secreção de substâncias como o ácido teicóico, 

que contribui para o aspecto viscoso da colônia, e o PIA, que contribui com a fase de 

agregação, são de extrema importância. A presença do PIA na composição do 

biofilme é essencial para a manutenção das células na matriz polimérica. O cultivo 

em meio Agar Vermelho Congo, por exemplo, permite diferenciar bactérias PIA-

positiva (colônias enegrecidas) e PIA-negativa. O processo de hemaglutinação 

também está envolvido na produção do PIA, sendo, por sua vez, uma análise 

qualitativa para verificar a produção deste polímero (ARCIOLA et al., 2015; 

BÜTTNER et al., 2015; GOTZ, 2002; MACK et al., 2004). 

O último estágio do biofilme é a desestabilização e posterior dispersão das 

bactérias. Microcolônias podem se destacar da matriz polimérica e chegar aos 

fluidos corporais, semelhante ao processo de metástase das células cancerígenas, 

infectando outras regiões do hospedeiro (ARCHER et al., 2011). 

 

2.2.2 A diversidade de células no Biofilme 
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Apesar das células que compõe o biofilme possuírem uma origem clonal, elas 

podem constituir subpopulações fenotipicamente distintas, a exemplo de outras 

bactérias e alguns tipos de fungos. Dentro do biofilme algumas células se 

diferenciam devido à expressão de genes distintos. Esta diferenciação é dependente 

das condições extracelulares, nutrientes, oxigênio, que criam um microambiente 

para o desenvolvimento das células (ARCHER et al., 2011; KONG et al., 2006; 

LÓPEZ et al., 2010; RIBEIRO et al., 2016). 

Em S. aureus o biofilme apresenta uma zona aeróbica na superfície. Quando 

ocorre a ativação metabólica do biofilme, nestas zonas a presença de DNA, 

proteínas tornam-se mais evidentes. Todavia acredita-se que dois terços do biofilme 

de S. aureus é inativo metabolicamente (LÓPEZ et al., 2010; OTTO, 2008; RIBEIRO 

et al., 2016). O estado fisiológico das células que compõe o biofilme pode ser 

monitorado pela análise da expressão de genes específicos a fim de definir as 

subpopulações que compõe o biofilme (ARCHER et al., 2011; LÓPEZ et al., 2010). 

 

2.3 Resistência aos Antimicrobianos e Novas Alternativas Terapêuticas 

 

 As infecções causadas por bactérias do gênero Staphylococcus tem se 

tornado um grande desafio, principalmente, em relação ao aparecimento de cepas 

resistentes á terapia antimicrobiana usual. Em relação a esta terapia merece 

destaque o aparecimento de resistência á Penicilina, á Oxacilina, á Clindamicina e á 

Vancomicina, por serem os principais antibióticos utilizados na prática clínica contra 

infecções causadas por Staphylococcus spp. Isso gera um problema, tanto em 

âmbito hospitalar como na comunidade. Daí a importância de testes adicionais para 

o diagnóstico laboratorial da resistência, a fim de permitir uma terapêutica mais 

efetiva (MIMICA 2012). 

 Em relação ao Staphylococcus spp. a produção do biofilme é o principal fator 

de patogenicidade e resistência no qual as células, devidamente organizadas, ficam 

protegidas por uma matriz polimérica evitando a entrada dos antibióticos para 

exercerem sua ação farmacológica (ARCHER et al., 2011; LÓPEZ et al., 2010). 

 Com a finalidade de combater esta organização celular ou resistência na 

comunidade microbiana altas doses do antibiótico são requeridas. Isso muitas vezes 

é uma alternativa falha, pois acarreta em prejuízos, como o aumento da morbidade e 

da mortalidade de pacientes que apresentam algum quadro infeccioso e, 

consequentemente, aumento dos custos hospitalares. Diante disso, as alternativas 
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para o tratamento de infecções causadas por bactérias formadoras de biofilme estão 

entre as novas perspectivas para o desenvolvimento de fármacos com ação anti-

biofilme. Estas ações estão direcionadas para prevenir, desestabilizar a matriz 

polimérica, enfraquecer o sistema de comunicação bacteriana (quorum-sensing) ou 

mesmo matar a comunidade microbiana formadora do biofilme (Figura 2) (RIBEIRO 

et al., 2016). 

 
Figura 2. Diagrama esquemático mostrando o perfil da matriz do biofilme e as 

possíveis estratégias anti-biofilme (adaptado de RIBEIRO et al., 2016). 
 

Atualmente a utilização de compostos de origem natural ou sintética tem sido 

alternativas para o controle da patogenicidade causada por cepas produtoras de 

biofilme em diferentes situações clínicas. Estes compostos podem ter ação tanto 

antibiótica como imunomodulatória, alem da ação sobre a expressão de genes 

envolvidos na formação do biofilme (COS et al., 2006; RIBEIRO et al., 2016).  

Uma alternativa é a combinação sinérgica entre o produto natural (óleos 

essenciais, metabólitos secundários) e o antibiótico. Muitas vezes este efeito 

sinérgico acontece entre drogas com mecanismos conhecidos de atividade 

antibacteriana e anti-biofilme. As vantagens desta combinação são o aumento do 

espectro de ação do antibiótico, a redução da toxicidade deste, o uso de baixas 
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doses da droga e a prevenção da seleção de bactérias resistentes durante a terapia. 

Isso permite uma interferência em diferentes alvos do biofilme (RIBEIRO et al., 

2016). 

Os produtos naturais, tanto os compostos puros como extratos de plantas 

medicinais padronizados, são novas alternativas para o desenvolvimento de drogas 

antimicrobianas. Todavia a complexidade destes produtos e a falta de garantia de 

um fornecimento renovável gera um desinteresse para a indústria farmacêutica. 

Apesar desta falta de interesse os produtos naturais garantem apoio à pesquisa 

acadêmica e as organizações públicas envolvidas na exploração e preservação dos 

recursos naturais. O uso dos conhecimentos etnofarmacológicos também é uma 

alternativa para reduzir o empirismo e aumentar a probabilidade de sucesso no 

desenvolvimento de novas drogas de origem natural (CRAGG e NEWMAN, 2013; 

COS et al., 2006; TAYLOR, 2013). 

Diante disso, a síntese de novos fármacos conduziu a um aumento do 

interesse na “redescoberta” dos produtos naturais, bem como no melhoramento da 

eficiência do processo de síntese química. A veemente necessidade por novos 

fármacos para o tratamento de doenças infecciosas, câncer, dentre outras, 

aumentou a demanda para descoberta de novas drogas, sendo a utilização de 

produtos naturais a alternativa mais favorável para tal (CRAGG e NEWMAN, 2013; 

TAYLOR, 2013; UPADHYAY et al., 2014). 

Com isso as fontes naturais oferecem possibilidade para descoberta de 

substâncias de interesse terapêutico, além disso, a biodiversidade brasileira 

representa uma enorme importância científica, social, econômica, cultural e 

ambiental. No Brasil, as pesquisas envolvendo a busca de novos fármacos 

proporciona o envolvimento multidisciplinar da pesquisa, bem como o 

desenvolvimento tecnológico nacional. Apesar deste avanço, muitos biomas 

brasileiros ainda são pouco explorados como fontes de substâncias de interesse 

terapêutico (COSTA-LOTUFO et al., 2010; BARREIRO e BOLZANI, 2009). 

 

2.4 O gênero Tabebuia  

 

O bioma Caatinga, considerado único e exclusivo do Brasil, apresenta uma 

vasta biodiversidade e repertório genético de espécies de plantas com potencial 
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fitoquímico para produção e estudo de substâncias com atividade biológica (TRETIN 

et al., 2011).   

As espécies do gênero Tabebuia, pertencente á família Bignoniaceae, 

possuem ampla distribuição no território brasileiro, sendo encontradas nas áreas da 

Caatinga, Cerrado, Floresta Amazônica e Pantanal. É uma árvore muito utilizada 

para fins ornamentais, medicinais e construção civil (OLIVEIRA et al., 2006). 

A espécie Tabebuia avellanedae é conhecida popularmente como ipê-roxo, 

pau-d'arco-roxo, ipê-roxo-da-mata, ipê-preto, ipê-rosa, ipê-comum, ipê-cavatá, ipê-

de-minas, lapacho, peúva, piúva. As sinonímias botânicas existentes são: Tecoma 

ipe Mart. ex K. Shum., Tecoma avellanedae (Lor. ex Griseb.) Speg., Handroanthus 

avellanedae (Lor. ex Griseb.) Mattos, Tabebuia ipe (Mart.) Stand e Tabebuia 

impetiginosa (Martinus Ex. A. P. De Candolle Standley). É muito utilizada no Brasil, 

tanto pela madeira durável e bonita, como pela casca, que possui propriedades 

medicinais, como antimicrobiana e anti-inflamatória (BOTELHO et al., 2008). 

A árvore atinge em média de 8-20 metros de altura, sendo suas folhas 

compostas, opostas distintas, com 5-6 folíolos elípticos e ápice pontiagudo, tronco 

com 60-90 cm de diâmetro. É uma planta decídua ou caducifólia, que geralmente 

nos meses mais frios do ano (outono / inverno) perdem suas folhas; heliófila, que se 

desenvolve normalmente ao sol; característica da floresta pluvial densa. Na ausência 

das folhas apresenta flores que a conferem como excelente árvore para o 

paisagismo. Os frutos amadurecem de outubro a dezembro, apresentando grande 

quantidade de sementes aladas (Figura 3) (NERY 2005; LORENZI, 1998).  

A casca contém quantidades variáveis de Lapachol e outras substâncias 

químicas com propriedades farmacológicas. Além disso, é muito utilizada na 

medicina popular para o tratamento de inflamações, tumores, alergias, cicatrização 

de feridas e ação antibacteriana (BOTELHO et al., 2008; PARK et al., 2006). 
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Figura 3. Aspectos gerais da planta Tabebuia avellanedae (ipê roxo) destacando 
suas principais estruturas: A) Árvore; B) Flores; C) Folhas; D) Frutos e sementes, e 
E) Caule (LORENZI, 1998). 

 

2.5 O Lapachol e seus derivados 

  

O Lapachol (1) é um produto natural, quimicamente identificado como uma 

naftoquinona, extraída do Ipê roxo (Tabebuia avellanedae Lor, Bignoniaceae). Sua 

nomenclatura segundo as normas internacionais é a [2-hidroxi-3(3-metil-2-

butenil)1,4-naftoquinona)] (Figura 4). Possui peso molecular de 242,26 g/mol e 

fórmula química C15H14O3. É solúvel em acetona, metanol, clorofórmio, benzeno, 

ácido acético e pouco solúvel em água a frio. Sua solubilidade é influenciada pelo 

pH, variando de 1,5 μg/mL a pH 4 para 5 mg/mL a pH 10 (ARAÚJO et al., 2002; 

FONSECA et al., 2003). 

As Naftoquinonas pertencem a classe das Quinonas. Estas, por sua vez, são 

compostos orgânicos que interagem com diversas funções nos sistemas biológicos, 
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a exemplo do processo inflamatório, ações antitumorais, indução de toxicidade por 

meio da formação de ligações covalentes e participam da transferência de elétrons 

em reações de óxido-redução. Quimicamente, as Quinonas são grupos carbonílicos 

conjugados em um anel de seis membros com dois elétrons oxidativos, produtos do 

diol aromático. Em geral esta classe química exibe dois tipos de reações com os 

sistemas biológicos: primeiro, agem como transferidores de elétrons, reduzindo o 

NADPH, gerando radicais superóxido e peróxido de hidrogênio; segundo, elas agem 

como eletrófilos, formando ligações covalentes com grupos nucleofílicos funcionais 

em moléculas bioativas. Isso permite reações radicalares com formação de espécies 

reativas de oxigênio (ERO’s). Nesta classe as Naftoquinonas se destacam por causa 

da ocorrência em produtos naturais e em poluentes atmosféricos (KUMAGAI et al., 

2012). 

 Em relação ao Lapachol, este foi primeiramente extraída do lenho de uma 

árvore argentina conhecida como “Lapacho” no ano de 1982. Anos mais tarde 

alguns pesquisadores descobriram que no cerne desta árvore havia a presença de 

um composto amarelado com atividade antimicrobiana, principalmente contra cepas 

do gênero Brucella. Além do Lapachol, outros compostos também foram isolados a 

exemplo dos isômeros  α-lapachona (3) (2,2-dimetil-3,4-diidro-2H-benzocromeno-

5,10-diona e  β-lapachona (2) (2,2-dimetil-3,4-diidro-2H-benzo[h]cromeno-5,6-diona) 

(ARAÚJO et al., 2002; FONSECA et al., 2003). 

 A obtenção deste composto pode ser por vários métodos, levando-se em 

conta a solubilidade em solventes orgânicos e o sal formado em meio alcalino, 

gerando soluções amareladas ou avermelhadas. O Lapachol possui cristais 

prismáticos ou em formato de “folhas”. A extração por meio da serragem do ipê roxo 

se baseia na utilização dos solventes benzeno ou acetona. A α-lapachona e  β-

lapachona podem ser obtidos a partir de uma reação de ciclização do Lapachol 

(Figura 4) (FONSECA et al., 2003; SOUZA et al. 2008). 

Dentre as ações terapêuticas atribuídas ao Lapachol, pode-se citar atividade 

anti-inflamatória e cicatrizante do extrato hidroalcoólico; fotoprotetora; antibiótica; 

antiviral; antiulcerogênica; tripanossomida; quimioprofilático contra infecção por 

cercárias de Schistosoma mansoni. Em relação à atividade antibiótica, observa-se 

sua ação principalmente contra micro-organismos gram-positivo e, em menor 

atuação gram-negativa, como Brucella spp.. Alguns estudos revelam que a pureza 

do Lapachol influencia diretamente na sua atividade, ou seja, quanto mais puro, 

menos ação antimicrobiana é observada. Isso pode ser justificado pelo fato de que 
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outras naftoquinonas atuam sinergicamente contra as cepas testadas (ARAÚJO et 

al., 2014; FONSECA et al., 2003). 

 
Figura 4. Preparação, estruturas e rendimento (%) dos compostos formados a partir 

do Lapachol (1): β-lapachona (2) α-lapachona (3) (adaptado de SOUZA e 
colaboradores (2008)). 
 

 Quando comparada sua atividade com os isômeros, α-lapachona e  β-

lapachona, o Lapachol apresenta maior eficácia na atividade antimicrobiana, 

principalmente contra fungos (FONSECA et al., 2003). Em relação à β-lapachona e 

sua atividade antimicrobiana, observa-se uma maior efetividade contra cepas de 

Staphylococcus aureus, incluindo cepas MRSA. Macedo e colaboradores (2013), por 

exemplo, realizaram um estudo de sinergismo com antibióticos utilizados na prática 

clínica (Ampicilina; Amoxicilina/Ácico clavulânico; Cefoxitina; Gentamicina; 

Ciprofloxacina e Meropenem) contra cepas MRSA. Neste trabalho a β-lapachona 

combinada se mostrou satisfatória em relação à atividade antimicrobiana. 

Diante do exposto, os produtos naturais vêm se mostrando promissores para 

a indústria farmacêutica como fonte de novas moléculas bioativas. Essas ainda 

podem ser importantes do ponto de vista para inspiração de novos fármacos, 

quando nos referimos à química farmacêutica e medicinal. Isso só reforça o estímulo 

aos estudos a fim de proporcionar novos tratamentos para inúmeras doenças 

emergentes e re-emergentes. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Geral 

 

Analisar o perfil de susceptibilidade e influência de derivados semissintéticos 

do Lapachol, extraído da Tabebuia avellanedae Lor, Bignoniaceae, sobre a 

produção de biofilme em Staphylococcus aureus. 

 

3.2. Específicos 

 

 Caracterizar e identificar os principais grupos funcionais presentes nos 

derivados semissintéticos (β-lapachona e Oxima do Lapachol) do Lapachol 

por meio da técnica de FTIR. 

 Verificar o perfil de susceptibilidade in vitro de Staphylococcus aureus na 

presença da β-lapachona, Oxima do Lapachol e Oxacilina; 

 Averiguar a interferência com a produção do biofilme nos isolados de 

Staphylococcus spp.; 

 Avaliar o padrão de formação do biofilme a partir da análise por Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) da ATCC 25923 quando confrontada com a β-

lapachona, Oxima do Lapachol e Oxacilina; 

 Analisar o Tamanho de Partícula e o Potencial Zeta da ATCC 25923 quando 

confrontada com a β-lapachona, Oxima do Lapachol e Oxacilina. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Os derivados semissintéticos do Lapachol 

 Nove derivados semissintéticos do Lapachol foram utilizados em uma triagem 

preliminar (ANEXO 1) de avaliação da atividade antimicrobiana e apenas dois deles 

foram selecionados para atividade biológica frente a cepas de Staphylococcus spp. 

Os derivados do Lapachol selecionados foram: a 3,4-dihidro-2,2-dimetil-2H-nafto-

(1,2b)-pirano-5,6-diona (β-lapachona) e a 1,4-naftalenodiona, 2-hidroxi-3-(3-metil-2-

buten-1-il)-1-oxima (Oxima do Lapachol) (Tabela 1). Estes foram disponibilizados 

pelo Grupo de Química Aplicada a Farmácia (GQAF) da Universidade Federal do 

Vale do São Francisco – UNIVASF. As substâncias foram obtidas a partir da 

modificação molecular do produto natural a fim de potencializar a atividade biológica 

das moléculas de origem natural.  

 

Tabela 1. Derivados semissintéticos do Lapachol selecionados para atividade 

antimicrobiana e anti-biofilme contra Staphylococcus aureus. 

Nome da Substância Estrutura Química 

Lapachol 

2-hidroxi-3(3-metil-2-butenil)1,4-
naftoquinona) 

 

β-Lapachona 

(3,4-dihidro-2,2-dimetil-2H-nafto-(1,2b)-
pirano-5,6-diona)* 
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Oxima do Lapachol 

(1,4-naftalenodiona, 2-hidroxi-3-(3-metil-
2-buten-1-il)-1-oxima)* 

 

*Nome e estrutura disponibilizados pelo Grupo de Química Aplicada a Farmácia (GQAF) da 
Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF 

 

4.2 Análise por Fourier Transform Infra-Red (FTIR) 

Para este tipo de análise, 1 mg da amostra foi macerada em um grau 

juntamente com 100 mg de KBr e, posteriormente prensados em um pastilhador a 

uma pressão de 30 N por 5 minutos. A pastilha resultante foi analisada em um FTIR 

Prestige-21 Shimadzu e os espectros consideram a linha de base a resposta de 

pastilhas puras de KBr. Com isso foi possível verificar diferenças e picos 

característicos nos espectros das amostras, caracterizando os grupos funcionais 

mais relevantes. 

 

4.3 Manutenção dos micro-organismos 

 Os isolados clínicos de Staphylococcus aureus (no total de cinco), incluindo a 

ATCC (25923), provenientes de hemoculturas da bacterioteca do laboratório de 

Microbiologia da Universidade de Santa Maria, foram mantidos em ágar nutriente 

(BHI Agar - Brain Heart Infusion) e conservados sob-refrigeração (±4ºC) no 

Laboratório de Imunologia e Microbiologia da UNIVASF, localizado no Campus 

Ciências Agrárias da UNIVASF em Petrolina/PE/Brasil, sendo repicados no intervalo 

de 15-30 dias para manutenção da viabilidade das colônias.  

Todos os isolados foram anteriormente caracterizados fenotipicamente, para 

atividade de formação de biofilme, e genotipicamente, para presença ou ausência do 

gene mecA (cepas 8536, 9606 e I). De antemão eram 21 isolados, mas apenas 

cinco foram utilizados no estudo, pois apresentavam uma formação de biofilme 

favorável à metodologia de interferência com a produção (estado de “forte” produtor 

de biofilme) (LIBÓRIO, 2014). 



30 

 

4.4 Atividade Antimicrobiana 

 Para avaliar a atividade antimicrobiana das substâncias foi realizada a análise 

da Concentração Bactericida Mínima (CBM) e Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

dos derivados semissintéticos do Lapachol e do antibiótico padrão (Oxacilna). O 

teste foi realizado por meio da Técnica de Microdiluição, empregando-se a 

metodologia descrita pelo CLSI (2014) seguindo as descrições do protocolo M07-A9.  

A bactéria foi turvada a partir da leitura da densidade óptica (DO), no 

comprimento de onda de 546 nm, em espectofotômetro para a obtenção do valor da 

DO de 0,036 correspondente a escala de 0,5 de McFarland (1x108 UFC/mL). Em 

seguida 100 μl desta foram transferidos para um tubo contendo 9,9 mL de MH caldo, 

no qual 20 μl desta solução foram utilizados para avaliar o efeito bactericida. 

Para isso, foi preparada uma solução estoque de 2 mg/mL da Oxacilina e das 

substâncias em estudo (β-lapachona e Oxima do Lapachol), o qual foram diluídas 

em dimetilsufóxido (DMSO - Dimethyl sulfoxide) e água destilada autoclavada (1:2). 

Na microplaca de 96 poços foi adicionado 200 μl de caldo Mueller Hinton (MH) mais 

200 μl da solução contendo a substância. Em seguida, foi feita a diluição seriada na 

vertical, obtendo as concentrações de 1000; 500; 250; 125; 62,5; 31,25; 15,62; 7,81 

µg/mL. Ao final foi acrescentado em cada poço da placa de microdiluição 10% do 

volume do poço de inóculo (ex., ≤10µL de inóculo em 0,1mL de solução de agente 

antimicrobiano). Após 24 horas de incubação á 37ºC foi feito o repique para uma 

placa contendo MH ágar com auxílio de um repicador de microplacas e em seguida 

colocada novamente para incubação. Após este passo 20μl do CTT (Cloreto de 

2,3,5-trifeniltetrazólio) foi adicionado nos micropoços para verificar a viabilidade as 

colônias, sendo a coloração avermelhada indicativo de atividade oxidativa da 

bactéria (análise da CIM). Para o antibiótico padrão também foram feitos estes 

testes sendo que o mesmo foi diluído somente em água destilada autoclavada. Os 

ensaios foram feitos em triplicata e os resultados anotados em uma planilha para 

posterior análise. 

 

4.6 Caracterização do biofilme de Staphylococcus aureus  

4.6.1 Quantificação do Biofilme  

 Para avaliar se isolados de Staphylococcus spp. produzem biofilme, seguiu-se 

a metodologia de Merino e colaboradores (2009), com modificações. 
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Primeiramente foi feita a análise da quantificação do biofilme dos isolados. 

Cada isolado foi inoculado em 3 ml de TSB com 0,25% de glicose (TSBg) e 

incubado em estufa a 37 ºC por 24 h. Posteriormente, 195 μl de TSBg foram 

adicionados nas microplacas de 96 poços estéril juntamente com 5 μl da solução 

contendo a bactéria incubada anteriormente. Em seguida a microplaca foi 

novamente incubada a 37 ºC por 24 h. Após este tempo, a microplaca foi lavada 

com 200 μl de água destilada estéril três vezes. Os poços foram corados com 100 μl 

de violeta de genciana 0,25% por 5 minutos. Todos os poços foram novamente 

lavados três vezes com 200 μl de água destilada. Por fim, utilizou-se 200 μl de 

álcool-acetona (80:20) para fazer a análise da absorbância em leitor de microplaca 

modelo EXPERT PLUS-UV e mensurada em 620 nm. Como controle negativo foi 

utilizada o meio TBS, sendo também utilizado como controle do processo a fim de se 

avaliar uma provável contaminação. Os ensaios foram feitos em triplicata e os 

resultados anotados em uma planilha para posterior análise. 

De acordo com os valores de Densidade Ótica (DO) obtidos na leitura, os 

isolados foram classificados como disposto na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Classificação dos isolados de Staphylococcus spp. quanto a sua produção 
de biofilme. 

Classificação Critério 

Negativo DOA < DOCN 

Fraco DOCN < DOA < 2x DOCN 

Moderado 2x DOCN < DOA < 4x DOCN 

Forte DOA > 4x DOCN 

DOA – Densidade ótica da amostra teste; DOCN – Densidade ótica do controle negativo (MERINO et 
al., 2009) 

 

4.6.2 Atividade Anti-biofilme 

 O protocolo de interferência com a formação do Biofilme se baseou na 

metodologia de Nostro e colaboradores (2007) com modificações. Primeiramente, os 

inócuos bacterianos foram cultivados em tubos contendo 3 mL de TSBg 0,25%, por 

24 h a 37 °C. Após este tempo 100 μl deste cultivo foram acrescidos em uma 

microplaca de 96 poços juntamente com 100 μl da solução da substância 

antimicrobiana contendo o equivalente à metade do valor de CBM observado na 
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microdiluição em placa. Após 24 h de incubação a 37 °C, as microplacas foram 

submetidas a lavagem com 200 μl de água destilada três vezes. Em seguida, os 

poços foram corados com 100 μl de violeta de genciana 0,25% por 5 minutos. Todos 

os poços foram novamente lavados três vezes com 200 μl de água destilada. Por 

fim, utilizou-se 200 μl de álcool-acetona (80:20) para fazer a análise da absorbância 

em leitor de microplaca modelo EXPERT PLUS-UV e mensurada em 620 nm. A 

interferência na formação do biofilme foi feita com base nos registros de 

quantificação do biofilme (Tabela 2) antes e após a adição da substância teste. 

No biofilme Consolidado 100 μL do inoculo bacteriano foram incubados em 

microplacas por 24h a 37ºC, sendo feita uma primeira leitura a 0h após a lavagem 

com 200 μl de água destilada estéril três vezes, a fim de retirar a população de 

células não aderidas. Em seguida 200 μL da solução contendo a substância isolada, 

equivalente à metade do valor de CBM observado na microdiluição em placa, foi 

acrescida e posteriormente incubadas por 24hs, sendo, então, feita a leitura à 24hs. 

Após o registro das DO’s foi feita a média das triplicatas e de posse desse valor 

dividiu-se a DO de 0h pela de 24h e o resultado foi multiplicado por 100 para 

verificação da porcentagem de interferência com o biofilme consolidado. 

Como controle negativo foi utilizada o meio TBSg, sendo também utilizado 

como controle do processo a fim de se avaliar uma provável contaminação. Os 

ensaios foram feitos em triplicata e os resultados anotados em uma planilha para 

posterior análise. 

 

4.6.3 Análise por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Na preparação das amostras que seguem para o MEV, a suspensão de 

Staphylococcus spp. exposto e não exposto aos derivados semissintéticos do 

Lapachol foram fixadas seguindo o protocolo adaptado de Freitas e colaboradores 

(2010). A bactéria foi preparada segundo a metodologia 4.6.2 descrita anteriormente 

até o ponto de incubação com a substância em estudo. Um suporte de inox foi 

colocado juntamente com a suspensão a fim de que a bactéria se aderisse à 

superfície. Em seguida os suportes foram imersos em uma solução de Glutaraldeído 

a 1% por 2 horas e meia. Após este tempo foram submersas em soluções 

crescentes de etanol (50, 70, 80, 90 e 100%) por 20 min. No último estágio ficaram 

em uma solução de Acetona 100% por 5 minutos. Em seguida foram colocadas a 

temperatura ambiente para posterior analise no microscópio. Para esta análise o 
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suporte de inox foi colocado em grades circulantes (stabs) (3,2mm de diâmetro) e 

recobertas por uma fina camada de ouro (suporte mecânico). Na sequência as 

amostras foram inseridas no MEV Tecnai G2. 

 

4.7 Análise do Tamanho de Partícula e Potencial Zeta 

 Este parâmetro é determinado utilizando-se técnicas de eletroforese. O 

Tamanho de Partícula e o Zeta Potential das partículas foram analisados no 

analisador de partículas Malvern Zetasizer Nano ZS90. Este modelo possui a 

capacidade de medir três características fundamentais de partículas ou moléculas 

em suspensão: o tamanho de partícula, utilizando a técnica de Espalhamento 

Dinâmico de Luz (DLS); o Zeta Potential, por meio da combinação de técnicas de 

eletroforese e efeito Doppler; e a massa molecular. Com isso será possível 

estabelecer variações na suspensão da cepa de Staphylococcus aureus (ATCC 

25923) exposta e não exposta relativa ao seu tamanho e potencial superficial. Para 

isso, as amostras foram preparadas de acordo com o protocolo descrito no item 

4.6.2 até o ponto de incubação com a substância. Em seguida 800 μl da suspensão 

foi colocada em uma cubeta para análise no equipamento, obtendo-se os valores 

correspondentes.  

 

4.9 Análise Estatística 

  Todas as análises foram realizadas no programa GraphPad Prism 5®. Os 

dados foram plotados e em seguida foi realizado o teste One-way ANOVA (no-

parametric) com pós-teste de Tukey. As médias foram ditas com diferença 

estatística, utilizando o intervalo de confiança de 95%, com valor de p < 0,05. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A Fourier Transform Infra-Red (FTIR) é um método preferido da Infra-red 

Spectroscopy (IR), no qual a radiação IR pode ser absorvida pela amostra ou passar 

através da mesma (transmitida). O resultado é um espectro de absorção e 

transmissão, criando um “fingerprint” molecular da amostra, correspondente às 

energias envolvidas nas frequências de vibração da maioria das ligações covalentes, 

da ordem de 2-10 kcal/mol. Esta técnica identifica materiais desconhecidos, 

determina a qualidade ou consistência da amostra analisada e os componentes 

(DAVIS e MAUER, 2010; HELM et al., 1991). 

 

 

Figura 5. Análise Fourier Transform Infra-Red da β-Lapachona, mostrando os picos 
característicos dos principais grupos funcionais. 
 

 Como obervado na Figura 5, o gráfico gerado pelo espectrofotômetro de 

infravermelho estabelece uma relação entre a percentagem de transmitância (%T) 

versus o comprimento de onda ou número de onda. Com isso, possibilita a analise 

estrutural da molécula (SKOOG et al., 2006). No gráfico referente a β-Lapachona, 

observa-se a presença dos grupos carbonilas (C=O) na região 1820-1660 cm-1. A 

conjugação resulta na diminuição da frequência de vibração da carbonila (em ± 30 

cm-1 em relação ao valor base) devido à redução do caráter de dupla ligação, 

podendo deslocar a absorção para a direita. O anel de seis membros, por não 
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apresentar uma “tensão angular” pronunciada não afeta a frequência dos grupos 

carbonilas. 

 Além disso, duplas ligações e/ou presença do anel aromático (C=C) estão 

compreendidos na região de 1650-1450 cm-1. Os carbonos aromáticos (C-H) estão 

localizados à esquerda de 3000 cm-1. Os dois grupamentos metila (-CH3) geram um 

pico forte perto de 1375 cm-1. Para o grupamento éter, o estiramento (C-O) costuma 

ser a banda mais proeminente do espectro, 1300-1000 cm-1, mostrando-se como 

duas bandas fortes, uma em cada extremo desta região (PAIVA, LAMPMAN e KRIZ, 

2001). 

 

 

Figura 6. Análise Fourier Transform Infra-Red da Oxima do Lapachol, mostrando os 

picos característicos dos principais grupos funcionais. 
 

 Em relação ao espetro de infravermelho da Oxima do Lapachol, observa-se 

um pico forte perto de 1375 cm-1 referente aos grupos metilas (-CH3). Estiramento 

1666-1640 cm-1 (médio a fraco) referente aos carbonos (C=C). Em grupos 

metilênicos (-CH2-) a absorção corresponde à deformação geralmente em torno de 

1465 cm-1. As duplas ligações e/ou presença do anel aromático (C=C) estão 

compreendidos na região de 1650-1450 cm-1 (PAIVA, LAMPMAN e KRIZ, 2001). 

Com os grupamentos carbonila, observa-se uma análise semelhante ao que se 

observou na Figura 5, uma absorção na região de 1820-1660 cm-1, com influência 

da conjugação gerada pela ressonância no anel de seis membros. Oximas (R-

CH=N-R) apresentam uma absorção na região de 1690-1640 cm-1, como está 

caracterizado na Figura 6. 
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 Nesta análise por FTIR observa-se a caracterização estrutural e funcional das 

substâncias em estudo, permite que se faça uma relação com o seu potencial 

biológico e mecanismo de ação. As Naftoquinonas, classe a qual pertencem á β-

Lapachona e a Oxima do Lapachol, são compostos orgânicos que interagem com 

diversas funções nos sistemas biológicos, a exemplo do processo inflamatório, 

ações antitumorais, indução de toxicidade por meio da formação de ligações 

covalentes e participam da transferência de elétrons em reações de óxido-redução. 

O grupamento carbonila, conjugados em um anel de seis membros com dois 

elétrons oxidativos, confere a estes derivados do Lapachol propriedades oxidativas. 

Em geral eles podem reagir com os sistemas biológicos tanto como transferidores de 

elétrons, gerando radicais superóxido e peróxido de hidrogênio, como agentes 

eletrófilicos, formando ligações covalentes com grupos nucleofílicos funcionais em 

moléculas bioativas (KUMAGAI et al., 2012). 

 A utilização destes como potenciais agentes antimicrobianos faz-se 

necessária, principalmente no contexto do aparecimento de casos de bactérias 

resistentes. As infecções causadas por bactérias do gênero Staphylococcus, por 

exemplo, tem se tornado um grande desafio, principalmente, em relação ao 

aparecimento de cepas resistentes á terapia antimicrobiana usual (MIMICA 2012). 

Estas bactérias são capazes de causar infecções com manifestações clínicas 

variando de lesões de pele a efeitos sistêmicos (PEREZ e D’AZEVEDO, 2008). Elas 

estão associadas a casos de resistência aos antimicrobianos devido a fatores como: 

o uso frequente de antibióticos, longos períodos de hospitalização e práticas de má 

higiene (GRAFFUNDER e STOBBEINGH, 2009). 

 Diante disso, houve o interesse em descobrir o potencial efeito antimicrobiano 

da β-Lapachona e da Oxima do Lapachol. Os valores referentes a Concentração 

Bactericida Mínima (CBM) e Concentração Inibitória Mínima (CIM) para a  β-

Lapachona, Oxima do Lapachol e Oxacilina, Tabela 3 e 4.  

  A CIM é considerada o padrão ouro para determinar a susceptibilidade 

de organismos aos antimicrobianos. Este método laboratorial é utilizado para 

diagnóstico de confirmação de resistência (ANDREWS 2001). Em relação a esta 

técnica, observa-se que as concentrações foram um pouco mais elevadas quando 

comparada a CBM, tanto para a β-lapachona como para a Oxima do Lapachol. Na 

Tabela 3, observam-se valores variando de 31,25 – 62,5 μg/mL para a β-lapachona 

e 31,25 - 125 μg/mL para a Oxima do Lapachol.  
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 Em relação a Oxacilina, as concentrações variaram de 1,95 – 250 μg/mL. 

Considerando que o breakpoint desse antibiótico é de 2 μg/mL, ou seja, uma 

concentração abaixo desse valor, caracterizaria uma cepa sensível. Todavia as 

cepas consideradas resistentes podem não sofrer inibição pelas concentrações 

sistêmicas dos agentes antimicrobianos in vivo ou os valores de CIM podem se 

encontrar no limite para ocorrência de mecanismos específicos de resistência 

(ALTIERI et al., 2013; ATIQUE et al., 2012). Contudo, deve-se considerar que a 

confirmação de cepas MRSA pode exigir testes adicionais, como pesquisa de genes, 

como mecA, e teste de triagem em ágar com sal (2% p/v; 0,34 mol/L) de Oxacilina (6 

μg/mL) (CLSI 2014). 

 Isso resalta o potencial de seleção de cepas resistentes aos antimicrobianos. 

Verifica-se, então, que há a necessidade de cuidados com o uso empírico dos 

antimicrobianos, daí a importância, quando se trabalha com bactérias resistentes, de 

testes sensíveis e reprodutíveis para se determinar o antibiótico mais adequado para 

o tratamento da infecção (ATIQUE et al., 2012). 

  

Tabela 3. Valores da Concentração Inibitória Mínima (CIM) frente a isolados. 

Identificação do 
isolado de 

Staphylococcus spp. 

Concentração Inibitória Mínima (μg/mL) 

β-Lapachona Oxima do Lapachol Oxacilina  

8536a 31,25 125 125 
I a 62,5 125 3,905 
9606 a 31,25 62,5 125 
8689 31,25 31,25 250 
ATCC 25923 31,25 31,25 1,95 
a
Cepas MRSA (LIBÓRIO 2014). 

  

 Todavia, as cepas ainda apresentaram sensibilidade às substâncias testadas. 

Isso só reforça a importância destas substâncias para a terapêutica contra bactérias 

resistentes aos antibióticos utilizados na prática clínica, principalmente, quando se 

avalia sua atividade frente a cepas derivadas de hemoculturas, já que estas podem 

se apresentar mais patogênicas quando se avalia o grau de infecções em âmbito 

hospitalar (MIMICA 2012). 

 Em nosso trabalho a β-Lapachona apresentou uma CBM variando de 31,25 – 

62,5 μg/mL. Antunes e colaboradores (2006) realizaram um estudo da atividade 

antimicrobiana in vitro de fitoconstituintes e produtos sintéticos sobre bactérias, 

incluindo o gênero Staphylococcus e fungos leveduriformes. Nesse trabalho o 

Lapachol e seus análogos, incluindo a β-Lapachona, foram ativos contra as cepas 
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de Staphylococcus aureus ATCC 25923, mesma cepa utilizada em nosso 

experimento, nas concentrações de 200, 100 e 50 μg/mL. Concentrações maiores 

que as encontradas em nosso estudo. Esse trabalho só demonstra a importância do 

aprofundamento a respeito dos estudos envolvendo o Lapachol e seus análogos em 

relação a atividade antmicrobiana, além da problemática envolvendo o aparecimento 

de bactérias resistentes. 

 Em relação a CBM a β-Lapachona apresentou concentrações variando de 

15,62-62,5 μg/mL, com média de 37,498 μg/mL, enquanto a Oxima do Lapachol 

alternou sua concentração de 62,5-31,25 μg/mL, com média de 56,25 μg/mL. A 

Oxacilina serviu como controle positivo do processo com média da CBM de 10,54 

μg/mL, sendo que este antibiótico está na concentração de 1 μg no disco de 

antimicrobiano.  

 

Tabela 4. Valores da Concentração Bactericida Mínima (CBM) frente a isolados. 

Identificação do 
isolado de 

Staphylococcus spp. 

Concentração Bactericida Mínima (μg/mL) 

β-Lapachona Oxima do Lapachol Oxacilina 

8536a 62,5 62,5 15,62 
I a 62,5 62,5 3,905 
9606 a 31,25 62,5 15,62 
8689 15,62 31,25 15,62 
ATCC 25923 15,62 62,5 1,95 
a
Cepas MRSA (LIBÓRIO 2014). 

 

 A CBM é definida como a menor concentração necessária para matar 99,9% 

das bactérias planctônicas em crescimento e é uma alternativa laboratorial para 

verificar o possível efeito antimicrobiano dos compostos que estão sendo estudados 

(FLETCHER et al., 2014). Nossos resultados corroboram os de Macedo e 

colaboradores (2013), que avaliaram a atividade antimicrobiana do Lapachol, α-

Lapachona, β-lapachona e seis antibióticos (Ampicilina, Amoxicilina/Ácido 

Clavulânico, Cefoxitina, Gentamicina, Ciprofloxacino e Meropenen), contra 20 cepas 

de Staphylococcus aureus que apresentaram resistência fenotípica quando 

submetidos ao método disco difusão. A β-Lapachona, comparada às outras 

substâncias (Lapachol e α-Lapachona) apresentou um efeito antibacteriano contra 

cepas MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) considerável com valores 

de 8-32 μg/mL na CIM. Isso só reforça o potencial antimicrobiano dessas 

substâncias. 
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 A determinação dessas concentrações in vitro de atividade antimicrobiana 

implica em agentes capazes de inibir o crescimento e a densidade populacional de 

bactérias e, consequentemente, reduzir o número micro-organismos viáveis. Neste 

contexto as substâncias com esse tipo de atividade podem interferir com a taxa de 

crescimento bacteriano (efeito Bacteriostático) ou eliminar a população de bactérias 

(efeito Bactericida). Estes efeitos podem ser determinados a partir dos valores de 

CIM e CBM, sendo que, para alguns autores, o efeito bacteriostático pode ser 

determinado pela razão entre o valor de CBM e da CIM maior que quatro 

(CBM/CIM>4), cálculo este que não foi observado para nenhuma das substâncias 

utilizadas neste trabalho (PANKEY e SABATH, 2004) 

 Todavia diversos fatores podem justificar esta interpretação, a exemplo das 

condições do teste de CBM, como a quantidade de antibiótico transferido de uma 

cultura para outra, a oxigenação, a duração da incubação, a temperatura, a 

osmolaridade e as condições do meio de cultura utilizado. Apesar destas condições 

a baixa concentração de agentes bactericidas pode apresentar uma atividade 

bacteriostática, o que justifica sua utilização em outros testes microbiológicos como 

atividade anti-biofilme (PANKEY e SABATH, 2004). 

 Diante destes resultados, observa-se que os produtos de origem natural, tanto 

os compostos puros, como extratos de plantas medicinais padronizados, possuem 

potencial para controle do crescimento de patógenos de interesse clínico, como o 

Staphylococcus spp., o que possibilita a descoberta de novas alternativas 

terapêuticas para o desenvolvimento de drogas antimicrobianas (CRAGG e 

NEWMAN, 2013; COS et al., 2006; TAYLOR, 2013). 

Uma alternativa para melhorar a atividade antimicrobiana de produtos naturais 

e que está recebendo, cada vez mais, destaque na pesquisa é a combinação 

sinérgica entre um produto natural (óleos essenciais, metabólitos secundários) e o 

antibiótico. (MACEDO et al., 2013). Diversos trabalhos abordam essa técnica e a 

importância dela para experimentos futuros. A ação combinada destes compostos 

permite reduzir a concentração do antibiótico e, com isso, dificultam a seleção de 

cepas resistentes aos antimicrobianos utilizados na prática clínica, reduzindo a 

pressão seletiva, o que reforça a busca de novas formulações para terapia de 

bactérias multirresistentes. Isso possibilita uma alternativa experimental para 

melhorar ou reforçar a atividade das substâncias analisadas neste trabalho (MUN et 

al., 2013; REUK-Ngam et al., 2014; RONDEVALDOVA et al., 2015). 
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As vantagens deste efeito sinérgico são: a redução da toxicidade deste; o uso 

de baixas doses da droga, a prevenção da seleção de bactérias resistentes durante 

a terapia e o aparecimento do fenômeno de Sensibilidade Colateral. Isso permite 

uma terapia mais direcionada e efetiva, já que ocorre uma interferência em 

diferentes alvos da formação do biofilme (RIBEIRO et al., 2016). A sensibilidade 

colateral, neste caso, é um processo no qual um micro-organismo resistente a uma 

droga exibe, concomitantemente, uma diminuição da sensibilidade a um segundo 

fármaco. Esta abordagem no desenvolvimento de novos fármacos está cada vez 

mais presente nos estudos, em virtude do aparecimento de antibióticos e da 

velocidade com que os micro-organismos patogênicos resistentes emergem, 

havendo a necessidade de buscar novas estratégias para o desenvolvimento de 

novos agentes antimicrobianos (MUNK et al., 2014; PÁL; PAPP e LÁZÁR 2015). 

 Observa-se que a análise de efeito sinérgico pode melhorar o tratamento de 

infecções causadas por bactérias. Todavia, apesar da ação antibacteriana de alguns 

compostos de origem natural, o fenômeno da resistência ainda é um problema 

quando se avaliam casos de infecções nosocomiais (MIMICA 2012).  

 A produção de biofilme em bactérias do gênero Staphylococcus constitui um 

dos principais fatores de patogenicidade e resistência aos antimicrobianos utilizados 

na prática clínica. Isso é consequência da organização celular dos micro-

organismos, evitando a entrada dos antibióticos para exercerem sua ação 

farmacológica (ARCHER et al., 2011; LÓPEZ et al., 2010).  

 A problemática do biofilme é a sua formação em cateteres ou implantes 

médicos, o que pode dificultar o tratamento de infecções crônicas. Muitos pacientes 

com infecções crônicas associadas a bactérias do gênero Staphylococcus são 

tratados com vários antibióticos, todavia sem sucesso (GOTZ 2002; LÓPEZ et al., 

2010; OTTO 2008). A quantificação da produção do biofilme, além de permitir uma 

classificação fenotípica, possibilita uma seleção de cepas para análise da 

interferência na produção desta estrutura, frente a compostos com potencial ação 

antibacteriana. 

 De todos os isolados estudados apenas um (ATCC 25923) foi classificado 

como forte, média de densidade óptica de 0,463 ± 0,020, produtor de biofilme. Os 

outros isolados foram classificados como moderados (Tabela 5). 
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Tabela 5. Classificação dos isolados de Staphylococcus spp. quanto a análise de 
Quantificação do Biofilme. 

Identificação do isolado 
de Staphylococcus spp. 

Média da DO (620 nm) 
Classificação quanto à 
produção do Biofilme* 

8536 0,148 ± 0,005 Moderado 
I 0,208 ± 0,017 Moderado 
9606 0,206 ± 0,015 Moderado 
8689 0,131 ±0,011 Moderado 
ATCC 25923 0,463 ±0,020 Forte 

DO – Densidade óptica; *DO do meio: 0,058; Os dados foram plotados como Média ± e.p.m. 
(MERINO et al., 2009) 

 

 No Figura 7 podemos observar a relação entre os isolados e a produção do 

biofilme. Segundo o gráfico houve diferença significativa entre os isolados 

identificados como “I”, “8536”, “8689” e “9606” quando comparados a ATCC 25923. 

Observa-se que a cepa padrão se sobressaiu na produção de biofilme nas 

condições testadas. Além deste resultado houve uma diferença (p < 0,05) entre a 

produção de biofilme quando comparamos as cepas “9606” e “8689”. 
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Figura 7. Relação entre a produção e a capacidade de formar o biofilme nos 

isolados clínicos de Staphylococcus spp. As colunas e barras verticais representam 
a média ± e.p.m., respectivamente, *p < 0,05. ** p< 0,01, *** p < 0,001. 

 

 Estes resultados só reforçam a busca por novas alternativas para o 

tratamento de infecções causadas por bactérias formadoras de biofilme e isso está 

entre as novas perspectivas para o desenvolvimento de fármacos com ação anti-
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biofilme. Essas ações estão direcionadas para prevenir, desestabilizar a matriz 

polimérica, enfraquecer o sistema de comunicação bacteriana (quorum-sensing) ou 

mesmo matar a comunidade microbiana formadora do biofilme (RIBEIRO et al., 

2016). 

Atualmente a utilização de compostos de origem natural ou sintética tem sido 

alternativas para o controle da patogenicidade causada por cepas produtoras de 

biofilme em diferentes situações clínicas. Estes compostos apresentam tanto ação 

antibiótica como imunomodulatória, alem da ação sobre a expressão de genes 

envolvidos na formação do biofilme (COS et al., 2006; RIBEIRO et al., 2016).  

 Quando os isolados são colocados na presença das substâncias em estudo 

(β-Lapachona e Oxima do Lapachol), observa-se que as moléculas interferiram na 

formação do biofilme de Staphylococcus spp. Em relação a β-Lapachona, verifica-se 

que houve uma redução na produção do biofilme da ATCC, saindo de forte produtor 

para moderado. Na análise estatística dos resultados foi observado que esta 

redução na formação do biofilme foi mais evidente quando comparamos a ATCC 

com todos os isolados (Tabela 6).  

  

Tabela 6. Classificação dos isolados de Staphylococcus spp. quanto a sua formação 
de biofilme na presença da β-Lapachona. 

Identificação do isolado 
de Staphylococcus spp. 

Média da DO na 
presença β-Lapachona 

(620 nm) 

Classificação quanto à 
produção do Biofilme* 

8536 0,072 ± 0,000 Sem Biofilme 
I 0,091 ± 0,003 Fraco 
9606 0,082 ± 0,000 Fraco 
8689 0,088 ± 0,004 Fraco 
ATCC 25923 0,222 ± 0,004 Moderado 

DO – Densidade óptica; *DO do meio: 0,058; Os dados foram plotados como Média ± e.p.m. 

 

 Nosso trabalho corrobora com os resultados encontrados por Andréa (2012), 

que avaliou os efeitos da β-Lapachona frente a cepas de Staphylococcus aureus 

meticilina resistente (MRSA), no qual a substância em estudo reduziu o biofilme 

formado em uma concentração inibitória mínima de aproximadamente 8-32 μg/mL, o 

que permite resaltar sua ação contra esta estrutura de resistência. 

 A Oxima do Lapachol também interferiu na formação do biofilme dos isolados 

(Tabela 7). Todos os isolados avaliados reduziram a produção do biofilme o que 

sugere a ação desta substância inovadora contra esta estrutura de resistência. Mais 

uma vez houve diferença significativa entre a ATCC e os outros isolados. Diante 
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disso, observa-se o promissor potencial anti-biofilme e antibacteriano desta 

substância, justificando a importância dos produtos naturais como agentes de 

inspiração para síntese de novos compostos com atividade biológica. Os trabalhos 

preliminares em relação a essa substância ainda estão sendo desenvolvidos, mas já 

se verifica a importância farmacológica e inovadora no contexto do desenvolvimento 

de novas terapias para controle e erradicação de doenças emergentes e re-

emergentes (Araújo et al., 2014). 

 

Tabela 7. Classificação dos isolados de Staphylococcus spp. quanto a sua formação 
de biofilme na presença da Oxima do Lapachol. 

Identificação do isolado 
de Staphylococcus spp. 

Média da DO na 
presença Oxima do 
Lapachol  (620 nm) 

Classificação quanto à 
produção do Biofilme* 

8536 0,075 ± 0,002 Fraco 
I 0,074 ± 0,003  Sem Biofilme 
9606 0,081 ± 0,002 Fraco 
8689 0,086 ± 0,002 Fraco 
ATCC 25923 0,213 ± 0,006 Moderado 

DO – Densidade óptica; *DO do meio: 0,058; Os dados foram plotados como Média ± e.p.m. 

  

 A Oxaclina também mostrou uma ação anti-biofilme significativa. Essa ação 

fez com que todos os isolados saíssem do estado de moderado para fraco produtor 

de biofilme (Tabela 8). Seu potencial de ação contra esta estrutura foi semelhante às 

substâncias testadas. Observações clínicas sugerem uma completa desestabilização 

do biofilme na presença de substâncias antimicrobianas, incluindo combinações 

desses. Różalski e colaboradores (2013) avaliaram a atividade anti-biofilme e 

antimicrobiana das plaquetas na presença de Oxacilina e Vancomicina, sugerindo 

que houve uma contribuição no mecanismo antimicrobiano dos antibióticos bem 

como aumento da sensibilidade. 

 

Tabela 8. Classificação dos isolados de Staphylococcus spp. quanto a sua formação 

de biofilme na presença Oxacilina. 

Identificação do isolado 
de Staphylococcus spp. 

Média da DO na 
presença do Antibiótico 

(620 nm) 

Classificação quanto à 
produção do Biofilme* 

8536 0,080 ± 0,003 Fraco 
I 0,120 ± 0,013  Fraco 
9606 0,112 ± 0,013 Fraco 
8689 0,109 ± 0,005 Fraco 
ATCC 25923 0,174 ± 0,003 Moderado 
DO – Densidade óptica; *DO do meio: 0,058; Os dados foram plotados como Média ± e.p.m. 
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 No Figura 8 podemos observar que as substâncias interferiram com a 

formação do biofilme em todos os isolados. Ao analisarmos este gráfico verificamos 

uma redução significativa na produção do biofilme. Tanto na presença dos derivados 

semissintéticos do Lapachol (β-Lapachona e Oxima do Lapachol) como o antibiótico 

padrão (Oxacilina). As substâncias testadas conseguiram reduzir a produção do 

biofilme. Essa redução fica mais evidente quando analisamos os gráficos referentes 

a ATCC 25923. 
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Figura 8. Interferência com a formação do biofilme entre os isolados na presença da 

β-Lapachona, da Oxima do Lapachol e da Oxacilina. As colunas e barras verticais 
representam a média ± e.p.m., respectivamente, *p < 0,05. ** p< 0,01, *** p < 0,001. 
  

 Quando comparamos as três substâncias (Figura 9) observa-se que tanto a 

β-Lapachona como a Oxima do Lapachol apresentaram resultados semelhantes. 

Além delas, a Oxacilina se mostrou efetiva no controle da formação do biofilme. Nos 

gráficos (B, C e D) podemos observar a semelhança entre o grau de interferência na 

formação do biofilme. Quando colocamos as três substâncias em comparação (A) 

com as médias de DO para cada isolado obtido na quantificação e as médias para 

cada tratamento, observamos que não houve diferença significativa (p=0,08) entre 

eles. Isso permite inferir que estas substâncias possuem potencial semelhante de 

interferência com a formação do biofilme, mas, provavelmente, por mecanismos 

diferentes. Isso só reforça a importância destas substâncias como fontes potenciais 
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para o controle de bactérias multirresistentes, principalmente quando tratamos do 

biofilme. 
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Figura 9. Comparação (A) entre a interferência com a produção do biofilme dos 
isolados e os tratamentos (β-Lapachona (B), Oxima do Lapachol (C) e Oxacilina (D)) 

propostos. As colunas e barras verticais representam a média ± e.p.m., 
respectivamente, p < 0,05. *** p < 0,001. 
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 Considerando a interferência no biofilme consolidado, todas as substâncias 

apresentaram ação em pelo menos dois isolados (Tabela 9). A Oxima do Lapachol 

foi a substância que apresentou menor ação sobre o biofilme já formado. A ação da 

Oxacilina sobre o biofilme formado pela cepa 9606 foi a mais expressiva. Todavia de 

uma forma geral as substâncias não foram satisfatórias sobre o biofilme consolidado.  

 Este estudo é importante, pois reforça o mecanismo de resistência das 

bactérias, já que as células que compõe o biofilme são mais resistentes á ação de 

compostos antimicrobianos quando comparadas ás células planctônicas. Peixoto e 

colaboradores (2015), avaliando a ação de desinfetantes (Clorexidine 2% e Iodo 

0,7%) sobre a adesão e biofilme consolidado de Staphylococcus spp. verificaram 

que os isolados de leite apresentaram forte resistência. Isso pode ser associada 

tanto a pouca ação dos compostos antimicrobianos, quanto pela proteção do 

biofilme conferida pela presença de proteínas e carboidratos. 

 

Tabela 9. Interferência com o biofilme consolidado de Staphylococcus spp. na 

presença da β-Lapachona, Oxima do Lapachol e Oxacilina. 

Identificação 
do isolado de 
Staphylococcus 

spp. 

Substâncias Teste 

 
β-Lapachona Oxima do Lapachol Oxacilina 

0 hora 24 horas 0 hora 24 horas 0 hora 24 horas 

8536a 0,049 0,054 0,049 0,055 0,061 0,063 
I a 0,056 0,080 0,057 0,078 0,067 0,085 
9606 a 0,048 0,049 0,045 0,046 0,046* 0,044* 
8689 0,045* 0,045* 0,043* 0,043* 0,043 0,046 
ATCC 25923 0,058* 0,057* 0,048 0,051 0,059* 0,058* 
* Amostras nas quais houve interferência com o biofilme consolidado. 

 

 Em relação às bactérias do gênero Staphylococcus spp. a produção do 

biofilme é o principal fator de patogenicidade, já que impede entrada dos antibióticos 

para exercerem sua ação farmacológica (ARCHER et al., 2011; LÓPEZ et al., 2010). 

Diante disso, as alternativas para o tratamento de infecções causadas por este tipo 

de bactéria estão entre as novas perspectivas para o desenvolvimento de fármacos 

com ação anti-biofilme. A intenção dos pesquisadores é prevenir, desestabilizar a 

matriz polimérica, enfraquecer o sistema de comunicação bacteriana (quorum-

sensing) ou mesmo matar a comunidade microbiana formadora do biofilme 

(RIBEIRO et al., 2016). Em nosso estudo, observa-se que as substâncias testadas 
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se mostraram efetivas tanto em relação à atividade antimicrobiana como anti-

biofilme.  

 Com o objetivo de visualizar a atividade biológica destas substâncias, foi 

realizada a análise por Microscopia Eletrônica de Varredura. Essa utiliza um feixe de 

elétrons que possibilita o aumento na resolução se comparado com a fonte de luz 

(DEDAVID et al., 2007).  Como resultado tem-se um aumento na ordem de 300.000 

vezes, para maior parte de materiais sólidos, conservando a profundidade de campo 

compatível com a observação de superfícies, além da aparência tridimensional da 

imagem das amostras. No MEV os elétrons são acelerados com uma energia 

potencial e ocorre interação com a superfície da amostra em estudo, que pode 

dispersar de forma elástica ou inelástica, ou produzir interações ou fonte de sinais 

diferentes, acarretando na geração de imagens de projeção na tela fluorescente do 

microscópio (ARAÚJO, 2009). 

 As bactérias do gênero Staphylococcus consistem em cocos gram positivos, 

que ao microscópio apresentam-se em forma de “cachos” (QUINN et al., 1994; WU 

et al., 2016) (Figura 10).  
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Figura 10. MEV do isolado de Staphylococcus aureus ATCC 25923. Detalhe para a 
formação em “cachos”, característica deste grupo de bactérias. 
 
 As imagens que seguem mostram uma densa e uniforme massa de células 

que formam o biofilme. Estas bactérias se organizam em torno de uma matriz 

polimérica composta por exopolissacarídeos, proteínas e até mesmo DNA (LÓPEZ 

et al., 2010; OTTO 2008). Observa-se que entre as células existe uma espécie de 

“cola”, que nada mais é do que a matriz de mucopolissacarídeo, que garante que as 

células que compõe a comunidade bacteriana fiquem unidas. Esta adaptação 

permite que a estrutura do biofilme se mantenha íntegra até o momento de 
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desestabilização e disseminação das células para outros órgãos e tecidos (Figura 

11).  

 

 
Figura 11. MEV do Biofilme formado em Staphylococcus aureus ATCC 25923. Seta 
mostrando uma estrutura mucóide entre as células bacterianas, indicando a 
produção de uma matriz de exopolissacarídeo, característica do biofilme neste 
micro-organismo. 
 

 As Figuras 12, 13 e 14 foram obtidas pelo MEV nas condições de produção 

do Biofilme na presença das substâncias em estudo, β-Lapachona, Oxima do 

Lapachol e Oxacilina, respectivamente. De acordo com os resultados obtidos no 

presente trabalho não houve diferença entre os tratamentos quanto a interferência 
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na síntese desta estrutura. De forma qualitativa a bactéria em análise saiu de um 

estado de “forte” produtor, para “moderado” produtor de biofilme. 

 

 

Figura 12. MEV do isolado de Staphylococcus aureus ATCC 25923 na presença da 
β-Lapachona. Detalhe para a quantidade de células bacterianas, quando comparada 
ao controle (Figura 11) e visualização de cepas isoladas. 
 

 O que se observa nas Figuras 12 e 13 é um processo de desestabilização da 

formação do biofilme. As células, que antes estavam unidas em aglomerados de 

bactérias, agora estão mais dispersas. O detalhe é a visualização do suporte 

metálico, diferente do encontrado na Figura 11. Nosso trabalho corrobora com Tretin 
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e colaboradores (2011) que utilizaram extratos ativos contra o biofilme formado de S 

aureus. Nesse estudo o tratamento com o extrato reduziu o número de bactérias 

aderentes e agregadas, tornando visíveis as células em arranjos simples, bem como 

impediu a aderência da bactéria na superfície. Um fato interessante é que nas 

imagens, assim como foi visualizado no presente trabalho, o biofilme tratado com os 

extratos causou uma redução na presença da matriz do exopolissacarídeo. 

 Na Figura 13 ficou evidente que houve uma redução na população de células 

bacterianas, quando comparamos com os outros tratamentos e com o grupo 

controle. Em nossos resultados todos os tratamentos foram semelhantes. A oxima, 

assim como a β-lapachona e a Oxacilina, reduziram qualitativamente a produção do 

biofilme da ATCC 25923 de “forte” para “moderada”. Todavia, o que se observa na 

microscopia é que, além disso, a quantidade de bactérias aderidas à superfície de 

inox é menor. Isso sugere que a Oxima do Lapachol pode agir sobre o mecanismo 

de adesão bacteriana. 

Na fase de adesão ocorrem processos essenciais que afetam a morfologia, a 

motilidade, a expressão gênica e a sobrevivência das células que formam o biofilme. 

Após essa fase a bactéria inicia uma intensa multiplicação e acúmulo de 

componentes, formando o biofilme propriamente dito, devido à força intercelular 

existente. Neste ponto, a secreção de substâncias como o ácido teicóico, que 

contribui para o aspecto viscoso da colônia, e o PIA, que contribui com a fase de 

agregação, são de extrema importância (ARCIOLA et al., 2015; BÜTTNER et al., 

2015; GOTZ, 2002; MACK et al., 2004). 

Segundo Hertiani e colaboradores (2010) a presença do grupamento “Oxima” 

(R-CH=N-OH) inibe a formação do biofilme e o crescimento da bactéria. Nesse 

trabalho os autores observaram que a substituição deste grupamento funcional fez 

com que os derivados estudados perdessem a atividade anti-incrustante e anti-

biofilme. Isso só sugere que a presença deste grupamento é importante para a 

atividade. Além disso, o possível mecanismo de ação da Oxima do Lapachol pode 

ser relacionado à fase de Adesão na formação do biofilme e esta atividade é 

decorrente da presença do grupo “Oxima” na molécula. 
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Figura 13. MEV do isolado de Staphylococcus aureus ATCC 25923 na presença a 

Oxima do Lapachol. Detalhe para a quantidade de células bacterianas, bem como a 
inexistência de aglomerados formando o biofilme. 
 

 Em relação ao antimicrobiano padrão utilizado, Oxacilina, (Figura 14) não 

houve mudança aparente na morfologia do biofilme. As bactérias continuaram a 

multiplicar e formar a estrutura de resistência em questão. A superfície das células 

não sofreu mudança. Essas características citadas são consequências do 

mecanismo de ação dos β-lactâmicos (Oxacilina) (TAYLOR 2013). Contudo a 

bactéria se mostrou resistente à presença do antimicrobiano, o que pode ter 

favorecido seu crescimento, quando comparado ao controle (Figura 11). 
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Figura 14. MEV do isolado de Staphylococcus aureus ATCC 25923 na presença da 
Oxacilina. Manutenção das estruturas bacterianas, bactérias isoladas e biofilme, sem 
alteração morfológica, quando comparamos com o controle (Figura 11). 
 

 A fim de verificar se as substâncias em estudo interferem com a superfície da 

bactéria e, assim, correlacionar com o mecanismo de ação característico dos β-

lactâmicos foi feita análise do potencial de superfície. Essa seria uma forma de 

confirmar que não houve mudança na superfície da bactéria em virtude de alguma 

alteração na parede celular. O Potencial Zeta reflete este potencial de superfície das 

partículas, o qual é influenciado pelas mudanças na interface com o meio 
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dispersante, em razão da presença de grupos funcionais ou da adsorção de 

espécies iônicas presentes no meio aquoso (SCHAFFAZICK et al., 2003). Baseado 

neste conceito observa-se que, para nenhum tratamento, não redução na 

estabilidade da suspensão quando comparado com o grupo controle (somente a 

ATCC).  

 

Tabela 10. Análise do Potencial Zeta e Tamanho de Partícula da suspensão 

bacteriana (ATCC 25923). 

Identificação do isolado de 
Staphylococcus spp. 

ZT (mV) 
Tamanho de Partícula 

(nm) 

ATCC 25923 23,7 499,6 
ATCC + β-Lapachona 21,5 449,1 
ATCC + Oxima do Lapachol 23,2 449,9 
ATCC + Oxacilina 23,7 461,3 

ZT – Potencial Zeta; mV – miliVolts; nm – nanômetros 

 

 Em relação ao tamanho de partícula, para todos os tratamentos houve 

diferença significativa, quando comparado ao controle. Esse resultado pode ser 

consequência do mecanismo de ação destas substâncias, tanto em relação à 

geração de espécies reativas de oxigênio, que podem danificam a membrana, bem 

como para interferência na síntese da parede celular o que pode ter prejudicado a 

superfície das células bacterianas (KUMAGAI et al., 2012; TAYLOR 2013). 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Verifica-se, portanto que os derivados do Lapachol (β-Lapachona e Oxima do 

Lapachol) apresentaram atividade antimicrobiana, bem como conseguiram reduzir a 

produção do biofilme dos isolados clínicos de Staphylococcus aureus, como pode 

ser observado na análise por MEV. A Oxima do Lapachol, nesse caso, pode está 

interferindo com a fase de Adesão do biofilme. Além disso, a análise por FTIR 

permitiu uma melhor identificação dos grupos funcionais das substâncias em estudo, 

bem como permitiu a compreensão do possível de um mecanismo de ação destas 

substâncias. Em relação ao Potencial Zeta, não houve mudança significativa no 

potencial de superfície da bactéria, já em relação ao Tamanho de Partícula todos os 

tratamentos apresentaram uma mudança. 
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