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RESUMO 

 

A emergência e prevalência de Staphylococcus aureus resistente à Oxacilina (MRSA) 

vêm contribuindo para o aumento do número de infecções hospitalares refratárias à 

antibioticoterapia usual em distintos centros de saúde nos últimos anos. A 

problemática é maior e persistente quando o quadro clínico é associado à formação 

de biofilmes, que são comunidades microbianas complexas integradas e organizadas 

na superfície de um substrato biótico ou abiótico, com eficácia do seu estabelecimento 

determinada por condições favoráveis do ambiente. No estudo, verificou-se evidente 

correlação in vitro entre distintas concentrações glicose e a produção de biofilme 

bacteriano.  Da mesma forma, um dos objetivos foi examinar o potencial inibitório e 

bactericida de compostos semissintéticos por incremento ou modificação estruturais 

do Trans-cinamaldeído e Citronelal em amostras ATCCs e em isolados clínicos 

caracterizados fenotípica e genotipicamente para os genes blaZ, mecA e icaAD.  Foi 

utilizada Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 13C e de 1H 

para elucidação química e estrutural dos 04 derivados obtidos. O método de 

microdiluição em caldo confirmou que o composto N-(3,7-dimetiloct-6-

enilideno)hidroxilamina (Derivado II) é o principal agente capaz de inibir o crescimento 

de MRSA em concentrações abaixo da CIM exibida para seu precursor, porém, devido 

à multifatoriedade relacionada ao estudo com amostras clínicas, apresentou perfil 

variado de inibição nos testes com as estas. O método in vitro para avaliação do 

potencial de inibição de biofilmes revelou boas propriedades para o  (E)-O-acetil-N-

[(2E)-3-fenilprop-2-enilideno]hidroxilamina (derivado III) proveniente do Trans-

cinamaldeído, mesmo que no geral neste não tenha havido incremento da sua 

CIM/CBM quando modificada sua estrutura química.  

 

Palavras-chave: Staphylococcus aureus. MRSA. Semissíntese. Anti-MRSA. Biofilme. 
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ABSTRACT 

 

The emergence and prevalence of oxacillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 

have been contributing to the increase in hospital infections that have been refractory 

to the usual antibiotic therapy in different health centers in recent years. The problem 

is greater and persistent when the clinical picture is associated with the formation of 

biofilms, which are complex microbial communities integrated and organized on the 

surface of a biotic or abiotic substrate, with the effectiveness of its establishment 

determined by favorable environmental conditions. In the study, the in vitro correlation 

between glucose in different concentrations and the production of biomass was 

verified. Similarly, one of the objectives was to examine the inhibitory and bactericidal 

potential of semisynthetic compounds by structural increase or modification of Trans-

cinnamaldehyde and Citronellal in ATCC samples and in clinical isolates characterized 

phenotypically and genotypically for the blaZ, mecA and icaAD genes. Nuclear 

Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) of 13C and 1H was used for chemical and 

structural elucidation of the four  derivatives obtained. The broth microdilution method 

confirmed that the N-(3,7-dimethyloct-6-enylidene)hydroxylamine (Derivative II) 

compound is the main agent capable of inhibiting the growth of MRSA at 

concentrations below the MIC of its precursor, however, owing to the multifactorial 

related to the study with clinical samples, showed varied inhibition profile in the tests 

with the same ones. The in vitro method for evaluating of biofilm inhibition potential 

revealed good properties for (E)-O-acetyl-N-[(E)-3-phenylprop-2-

enylidene]hydroxylamine (Derivative III) from Trans-cinnamaldehyde, although in 

general there has was not been an increase of its MIC / MBC when its chemical 

structure was modified. 

 

Key-words: Staphylococcus aureus. MRSA. Semisynthetic. Anti-MRSA. Biofilm. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As infecções de origem hospitalar causadas por Staphylococcus aureus, 

atualmente, são uma das principais causas de mortalidade nas unidades hospitalares, 

constituindo graves problemas de saúde pública. Segundo o Center for Food Security 

and Public Health (2009), por serem microrganismos clássicos da microbiota humana 

e comensais da pele, são os principais patógenos envolvidos na sintomatologia clínica 

dos pacientes que desenvolvem pneumonias, bacteremias, infecções de pele e 

tecidos moles, por uso de próteses ou cateteres venosos e meningites sintomáticas 

(SALEM-BEKHIT et al., 2013).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o estabelecimento de 

infecções hospitalares conduzidas por microrganismos resistentes é uma ameaça 

cada vez mais grave para a saúde pública mundial. O S. aureus é o patógeno mais 

frequentemente isolado das infecções hospitalares no Brasil, com predomínio de 

cepas resistentes variando de 40% a 80% em distintos centros regionais de coleta 

(OLIVEIRA et al., 2001). A pressão seletiva sobre as bactérias pelo uso inadequado 

dos antimicrobianos em unidades hospitalares, na prática leiga veterinária e de 

alimentos permite a transferência horizontal dos determinantes genéticos e, a longo 

prazo, originam clones de S. aureus resistentes (BRUNTON et al., 2012; CDC, 2009). 

A triagem fenotípica laboratorial é essencial para subsequente caracterização 

genotípica de isolados de Staphylococcus aureus Resistentes à Oxacilina (MRSA), 

empregando-se metodologia molecular para detecção de genes específicos. Dos 

genes de resistência, os principais são: mecA, codificador de Proteínas de Ligação à 

Penicilina Alterada (PBP2a); blaZ, que codifica enzimas β-lactamases (MOHAJERI, 

2014); e, os genes ica A e D, responsáveis pelo isolamento e virulência de S. aureus 

em superfícies de biomateriais implantados (GUIMARÃES et al., 2012; ATSHAN et 

al., 2012; HOLDEN et al., 2013). 

 Nacionalmente, mantemos uma capacidade limitada quanto à descrição e 

aquisição de moléculas com potencial antimicrobiano, estritamente necessárias 

devido à crescente resistência adquirida aos agentes usuais. Diversos estudos 

relatam as propriedades antimicrobianas de Óleos Essenciais (OEs). Seow e 

colaboradores (2014) relatam que microrganismos gram-positivos são mais sensíveis 

aos efeitos das moléculas componentes dos OEs, esta característica associada às 

propriedades adicionais de incremento de atividade, devido à presença de grupos 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Seow%20YX%22
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substituíntes reacionais, tornam tais compostos opções promissoras à semissintese 

frente aos S. aureus resistentes (HALCÓN; MILKUS, 2004). Desde a antiguidade, 

plantas e seus derivados foram utilizados na medicina popular. Os OEs estão 

presentes como misturas variáveis de terpenoides, especialmente monoterpenos 

(C10) e sesquiterpenos (C15). Também ocorrem numa variedade de outras 

moléculas, tais como ácidos, álcoois, aldeídos, hidrocarbonetos alifáticos, ésteres 

acíclicos ou lactonas; compostos raros contendo nitrogênio e enxofre. Por fim, 

fornecem uma ampla proporção de metabólitos secundários que podem inibir ou 

retardar o crescimento de bactérias (NAZZARO et al., 2017).  

Considerando que a disseminação hospitalar e comunitária por propagação 

clonal, pressão seletiva da resistência aos antimicrobianos e transferência dos fatores 

genéticos de virulência são determinantes do estabelecimento das infecções 

refratárias, o estudo visa avaliar o potencial de derivados sintéticos obtidos por 

semissíntese a partir do Trans-cinamaldeído e Citronelal em cepas padrão ATCC e 

isolados clínicos de MRSA obtidos de amostras de infecções hospitalares do Hospital 

Universitário de Petrolina.  

 Também, por representar um vasto campo a ser explorado, devido ao seu 

potencial farmacológico frente a linhagens bacterianas resistentes à antibioticoterapia 

usual, a obtenção de moléculas bioativas de compostos provenientes de recursos 

naturais constitui alternativa que pode gerar opções para a terapêutica clínica. Da 

mesma forma, a erradicação de MRSA nem sempre é bem-sucedida devido à sua 

capacidade de formar biofilmes, que conforme as evidências atuais, os torna menos 

suscetíveis ao tratamento convencional. Assim, a busca de estratégias alternativas ou 

agentes mais eficazes na atividade contra microrganismos produtores de biofilme são 

de grande interesse e as drogas naturais podem representar uma abordagem 

interessante para limitar o surgimento, a propagação e seu estabelecimento. Os 

componentes majoritários ou não de OEs podem ser agentes potenciais para 

tratamento de infecções, prevenção e erradicação do estabelecimento de biofilmes, 

por serem seguros e passíveis de incremento de sua atividade antimicrobiana por 

distintas metodologias semissintéticas (NOSTRO et al., 2007; NAZARRO et al., 2017).  
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 GERAL 

 
Caracterizar genotipicamente as cepas de Staphylococcus aureus isoladas de 

amostras nosocomiais e avaliar o seu perfil de suscetibilidade a moléculas obtidas por 

semissíntese a partir do Trans-cinamaldeído e Citronelal.  

 
2.2  ESPECÍFICOS 

 

• Planejar e promover possíveis modificações estruturais que incrementem a 

atividade antimicrobiana do Trans-cinamaldeído e Citronelal; 

• Caracterizar genotipicamente os isolados de S. aureus para os genes de 

resistência mecA e blaZ.; 

•  Avaliar a capacidade formadora de biofilme in vitro das amostras de S. aureus 

positivas e correlaciona-las à presença dos genes ica A e ica D; 

• Avaliar a capacidade inibitória e bactericida (CIM e CBM) in vitro do 

Fenilpropanóide, Trans-cinamaldeído, e seus derivados em cepas ATCCs e 

nos isolados de S. aureus resistentes; 

• Avaliar a capacidade inibitória e bactericida (CIM e CBM) in vitro do Terpenóide, 

Citronelal, e seus derivados em cepas ATCCs e nos isolados de S. aureus 

resistentes; 

• Avaliar a capacidade inibitória do Trans-cinamaldeído, Citronelal e seus 

derivados semissintéticos na formação de Biofilmes in vitro em cepas ATCCs. 

• Correlacionar a estrutura química dos derivados obtidos e a sua atividade 

antimicrobiana e antibiofilme. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 INFECÇÕES HOSPITALARES 

 

Infecção hospitalar (IH), conforme a Portaria n° 2616, de 12 de maio de 1998, 

no seu Anexo II, Conceitos e Critérios Diagnósticos das Infecções Hospitalares, é 

aquela que foi adquirida por determinado paciente após sua admissão por motivo 

distinto à infecção adquirida, podendo ser relacionada à internação ou aos 

procedimentos hospitalares, manifestando-se durante a permanência na unidade e 

até mesmo após a alta. Na mesma, foi convencionado que se trata de todas as 

manifestações infecciosas que se apresentem 72 horas após admissão do paciente, 

quando há inexistência de evidência clínica, de dado laboratorial no momento da 

internação ou associação a procedimentos diagnósticos e terapêuticos. 

Uma série de fatores é associada ao risco de aquisição de uma IH. Assim, a 

necessidade de um indivíduo ser submetido a um procedimento de saúde ou 

internação aumentará sua probabilidade de ocorrência. Da mesma forma, 

desequilíbrios na relação entre a situação clínica do paciente; o microrganismo 

infectante e sua virulência; os procedimentos invasivos; as condições do ambiente e 

dos profissionais de saúde frente ao hospedeiro aumentam e condicionam o maior 

risco de ocorrência de infecção (ANVISA, 2007).  

Diversos procedimentos e dispositivos podem ser associados a infecções 

relacionadas à assistência à saúde, uma vez que os atuais cuidados requerem o 

emprego de variadas técnicas invasivas para o tratamento e recuperação dos 

pacientes (LEE et al., 2009). Assim, infecções associadas ao acesso venoso central 

e periférico; do trato urinário devido ao cateter; pneumonia relacionada ao ventilador 

mecânico e infecções no sítio cirúrgico (ISC) representam importantes situações 

clínicas que constituem ameaças importantes para a segurança do indivíduo e que 

contribuem para a morbidade e mortalidade dos pacientes no hospital (CDC, 2009). 

Staphylococcus aureus está entre as espécies mais patogênicas do grupo dos 

estafilococos e vem sendo responsável por causar infecções endêmicas e epidêmicas 

que podem ser adquiridas tanto na comunidade quanto em hospitais (MARTINS H. B. 

et al, 2017). Uma elevada taxa de morbimortalidade associada a este patógeno 

oportunista é descrita na literatura, já que as infecções de origem hospitalar causadas 

pelas espécies do gênero Staphylococcus sp, vem se revelando como importantes 
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problemas de saúde pública atual (SALEM-BEKHIT et al., 2013; GASTMEIER et al., 

2015; YILMAZ et al., 2016). 

 

3.2 O GÊNERO Staphylococcus sp.  

 

O gênero Staphylococcus sp. pertence à família Micrococcacea (SANTOS et 

al.,2007) na qual estão inseridos outros três gêneros: Planococcus; Micrococcus e 

Stomatococcus. Conforme os dados da literatura científica, inexiste consenso quanto 

a totalidade de espécies pertencentes a este gênero. Podem ser obtidas de isolados 

biológicos humanos 17 espécies, sendo S. aureus, S. epidermidis e S. saprophyticus, 

as de maior relevância clínica, comumente envolvida nos processos patogênicos 

nosocomiais. De acordo com o padrão de resposta ao teste de coagulação de plasma, 

são divididos em duas categorias: coagulase-positivos e coagulase-negativos 

(CORDEIRO, 2011; BRASIL, 2013). São cocos gram e catalase-positivos, medindo 

aproximadamente 0,5 a 1,5 μm de diâmetro, são não esporulados, geralmente não 

encapsulados e imóveis. Podem se apresentar em diversas formas, que vão desde 

isolados, aos pares, em cadeias curtas ou agrupados com aspecto semelhante a 

cachos de uvas (SANTOS et al., 2007; ANVISA, 2007).  

Os seres humanos são colonizados por várias espécies estafilocócicas 

distintas, já que de acordo com o Center for Food Security and Public Health (2014), 

são microrganismos pertencentes à microbiota humana e são comensais comuns da 

pele, colonizando especialmente as axilas e períneo, além das narinas e nasofaringe. 

Assim, S. epidermidis ou S. hominis são encontrados em praticamente todas as 

regiões do corpo humano, enquanto outras têm preferências por sítios diferenciados, 

tal como S. auricularis, que se encontra principalmente no canal auditivo. Em geral, 

as maiores densidades de estafilococos são encontradas nas glândulas sudoríparas 

e nas mucosas que cercam o corpo (OTTO, 2010). Dentre todas as espécies, S. 

aureus é o mais importante patógeno humano, podendo causar doenças graves e que 

ameaçam a vida, como sepse grave, pneumonia, síndrome de choque tóxico e 

endocardite (VANDENESCH et al., 2003; CORDEIRO et al., 2011). 

São os principais patógenos envolvidos nas manifestações clínicas dos 

indivíduos que desenvolvem pneumonias, infecções intra-abdominais, infecções de 

pele e tecidos moles, infecções por uso de prótese ou cateteres venosos, infecções 

de tecidos profundos, meningites sintomáticas associadas ao ambiente hospitalar e 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vandenesch%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12967497
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mediastinite, merecendo potencial destaque a espécie Staphylococcus aureus 

(GASTMEIER et al., 2005; SALEM-BEKHIT et al., 2013). 

 

3.2.1 Staphylococcus aureus  

 

Comumente se apresentam como cocos gram-positivos aglomerados 

irregularmente em cachos de uva.  Sua parede celular (peptidoglicano) constitui um 

ambiente intracelular resistente, a mesma cercada por uma microcápsula que 

determina o sorotipo. A espécie é representada por 13 tipos capsulares, sendo os 

sorotipos 5 e 8 encontrados em aproximadamente 85% dos isolados clínicos. Ainda, 

quanto à morfologia observada por microscopia, são também caracterizados como 

dispostos aos pares ou de pequenas cadeias, com diâmetro variando de 0,5 a 1,5 μm, 

são imóveis e não esporulados (CORDEIRO, 2011; EMIDIO, 2014). Produzem uma 

série de proteínas de superfície envolvidas na colonização do hospedeiro, invasão do 

tecido infectado e uma grande quantidade de toxinas. Estes fatores associados fazem 

do microrganismo um dos mais patogênicos em seres humanos (SANTOS et al., 2007; 

VANDECASTEELE; BOELAERT; VRIESE, 2009).  

Da mesma forma, o Center for Food Security and Public Health (2009) aponta 

particularidades bioquímicas adicionais, caracterizando-o como catalase e coagulase 

positivos, detentor de fator clumping, produtor de desoxirribonucleases e consumidor 

do açúcar manitol. A identificação das diferentes espécies do gênero é rotineiramente 

baseada na variedade de distinções fenotípicas frente aos meios específicos e 

seletivos utilizados (MACHADO, 2007; CORDEIRO, 2011). 

O S. aureus é tido como um patógeno oportunista clássico e frequente agente 

causador de infecções hospitalares. Vários mecanismos de virulência estão 

envolvidos: a parede de peptideoglicano, distintas moléculas de adesão ou 

superantigênicas, enzimas e exotoxinas, combinadas a múltiplos mecanismos de 

resistência a antimicrobianos, constituem importantes mecanismos que conferem 

capacidade de evasão do sistema imunológico do hospedeiro e justificam a sua 

patogenicidade (MOORE; LINDSAY, 2001; VIANELLO, 2006; BRUNTON, 2012).  

A espécie apresenta uma variedade de genes acessórios em regiões 

específicas do DNA que codificam fatores de virulência. Estes são frequentemente 

localizados em elementos genéticos horizontalmente transferíveis, tais como fagos e 

ilhas de patogenicidade (MOORE; LINDSAY, 2001; VIANELLO,2006). A Tabela 1 
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contém uma relação e a natureza dos principais fatores de virulência e resistência do 

Staphylococcus aureus. 

 
3.3 EMERGÊNCIA DE CEPAS MRSA 

 

A literatura especifica que a obtenção de isolados clínicos MRSA ocorreu 1 ano 

após a introdução da Meticilina no ano 1960, sintetizada devido ao surgimento de 

microrganismos resistentes à Penicilina já por volta de 1940 (DERESINSKI, 2004; 

SANTOS et al., 2007).  

Vários fatores são responsáveis pelo desenvolvimento de resistência nas 

bactérias. O mais importante é a pressão seletiva devido ao uso irracional de 

antimicrobianos em condições predisponentes, uma vez que doses terapêuticas de 

antimicrobianos conduzem alterações na microbiota normal dos distintos sítios 

anatômicos humanos: tratos intestinal e geniturinário; da população microbiológica 

das vias respiratórias superiores; da epiderme, períneo e axilas. Da mesma forma, as 

evidências clínicas e microbiológicas mostram que o uso não terapêutico de 

antibióticos em animais conduz o aparecimento de cepas resistentes quando em 

ecossistemas favoráveis (BRUNTON et al., 2012; MEHNDIRATTA; BHALLA, 2014). 

 A transferência horizontal de elementos genéticos móveis de um 

microrganismo doador para um receptor pode se dar por transdução, transformação 

ou conjugação (BRUNTON et al, 2012). Tais mecanismos justificam e possibilitam 

uma ampla disseminação e intensa propagação clonal da resistência aos 

antimicrobianos. Resultados apontam para a possibilidade de clones resistentes 

surgirem mais frequentemente por recombinação, já que os elementos genéticos 

transferíveis de S. aureus têm uma estrutura característica de repetições de bases e 

recombinases para excisão e integração, necessária à transferência horizontal 

(ROBINSON; ENRIGHT, 2004). Plasmídeos são descritos também como importante 

elementos envolvidos no surgimento de MRSA (MACHADO, 2007; BRUNTON, et al., 

2012).  
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Tabela 1. Fatores de virulência e patogenicidade do Staphylococcus aureus. 

NATUREZA  CARACTERÍSTICAS GENES Ref. 

TOXINA    

 

BECKER et al., 

2014; 

 

 

BRUNTON, 2012; 

 

EMIDIO, 2013; 

 

 

 

GUIMARÃES et al., 

2012;  

 

LINDSAY; 

MOORE, 2001; 

 

 

 

MURRAY  et al., 

2010; 

 

 

ALMEIDA, 2009. 

 

 

VIANELLO, 2006. 

 

Ativas em membranas   

       Hemolisisnas α, β, δ, ω, γ Citotóxicas, dermonecróticas e auxiliares da capacidade invasiva da bactéria. hla- hlg* 

                    Leucocidina PVL¹ Aumento da concentração intracelular de Ca²+, alterando a permeabilidade celular e induzindo citólise. 

Atividade leucotóxica e ação lisogênica de bacteriófagos. 

LukS-PV e 

Lukf-PV  

Atividade SAG²   

                     Enterotoxinas A-I Pirogênicas, termoestáveis, propriedades eméticas e superantigênicas. sea – sei** 

                     Esfoliativas A e B Conduzem à Síndrome da Pele Escaldada Estafilocócica (SSSS) e Impetigo Bolhoso. eta e etb 

                                   TSST-1³ Febre, rash eritematoso, erupções descamativas cutâneas, choque, vômito, diarréia, hipoalbuminemia e a 

síndrome de disfunção de múltiplos órgãos. Choque séptico*** por ativação excessiva de células T. 

 

tst 

PROTEÍNAS   

Resistência   

            Enzimas β-lactamases  Enzimas secretadas no meio extracelular capazes de inativar o anel β-lactâmico de antimicrobianos 

pertencentes à classe. 

 

blaZ 

                                    PBP2a4 Impossibilita reconhecimento dos fármacos β-lactâmicos aos alvos da bactéria, mantendo a atividade das 

transpeptidases íntegra, sem alteração da produção do peptideoglicano.  

 

mecA 

                                          - Formação de pontes pentaglicina na parede celular dos estafilococos, codificadas por genes do operon 

femABX. 

femA/B/X 

Patogenicidade   

Ligação a imunoglobulinas  Proteína A. Inativa anticorpos IgG e IgM ao interagir com os domínios Fc e Fab, respectivamente. 

Bloqueia a ligação específica na parede da bactéria, com efeitos antifagocitários e colapso clonal de 

linfócitos B. 

spa 

Cápsula tipo 5 Estrutura polissacarídica que promove evasão à fagocitose, aumentando a virulência e capacidade 

invasiva. 

cap5 

Enzima Hialuronidase  Despolimeriza a matriz extracelular, permitindo propagação da bactéria.     - 

Enzima Coagulase Converte fibrinogênio em fibrina, por via distinta à da coagulação sanguínea. Permite evasão à fagocitose 

celular ao envolver o microrganismo. 

coa 

BIOFILME Adesina Intercelular Polissacarídica (PIA) e N-acetilglicosamina (PNAG). Confere isolamento e proteção.  icaA-D 

 

1 – Panton-Valentine Leukocidin (PVL); 2 – Superantígenos (SAG); 3 – Toxina da Síndrome do Choque Tóxico (TSST-1); Reduced-affinity Penicillinbinging Protein (PBP2a). 
* hla, hlb, hld, hle, hlg; 
** sea, seb, sec, sed, see, sef, seg, she, sei; 
*** Distinto daquele por Lipopolissacarídeos (LPS) de gram-negativas. 

 
FONTE: Adaptado de SILVA, 2016.  

 
2
1
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Dessa forma, a pressão seletiva dos antibióticos sobre as bactérias em 

unidades hospitalares, de alimentos, na prática leiga veterinária ou na agricultura 

possibilitam a transferência horizontal dos determinantes genéticos adquiridos ou 

expressos e, posteriormente, podem da origem a clones de S. aureus resistentes 

(CDC, 2009; MEHNDIRATTA; BHALLA, 2014; WHO, 2014). 

O gene mecA é o principal fator responsável pela resistência à Meticilina, 

Oxacilina e aos demais antibióticos β - lactâmicos, trata-se de um elemento genético 

transferível carreado pelo Staphylococcal Cassette Chromosome (SCCmec), ilha 

genômica que contém genes responsáveis pela sua excisão e incisão (complexo ccr), 

além de genes que codificam resistência a outros antimicrobianos e metais pesados 

(MARTINS et al., 2014). 

  A epidemia MRSA vem sendo bem-sucedida nos últimos 20 anos, sendo rápida 

e gradualmente transmitida dentro, entre e fora das unidades hospitalares (HA-

MRSA), para diferentes países e até para a própria comunidade (CA-MRSA) (MEJÍTA; 

ZURIA; GUZMÁN-BLANCO, 2010; MEHNDIRATTA; BHALLA, 2014). Da mesma 

forma, a abordagem empírica e descuidada do tratamento das infecções vem 

ocasionando uma constante mudança do perfil epidemiológico do microrganismo, 

originando estirpes com perfis distintos e até mesmo variáveis de resistência 

(HOLDEN, 2013). 

No Brasil, S. aureus é o microrganismo mais frequentemente relacionado às 

IH, dos quais a incidência de cepas resistentes à Meticilina varia de 40 a 80%, ou de 

30-50% a depender da região, como pontua o estudo de Martins e colaboradores 

(2014), com resistência documentada tanto para os agentes antimicrobianos da classe 

dos β-lactâmicos quanto aos agentes das demais classes (GERALDO et al., 2001). 

 

 3.4 RESISTÊNCIA AOS AGENTES ANTIMICROBIANOS 

 

Dois mecanismos principais são atualmente reconhecidos como conferentes 

de resistência às cepas de Staphylococcus aures, são eles: intensa produção de β-

lactamases, mediada pelo gene blaZ, identificada como Borderline Oxacillin-resistant 

S. aureus (BORSA); e, produção de PBP2a, mediada pelo gene mecA, identificada 

por Modified Penicillin-binding Protein S. aureus (MODSA).  

Além de vários fatores de virulência, a espécie apresenta o gene espécie-

específico nuc, codificador da enzima extracelular Termonuclease (TNase), que 
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degrada DNA e RNA (BRAKSTAD; AASBAKK; MAELAND, 1992; MANSON et al., 

2001; EMIDIO, 2014).  

A resistência mediada pelo gene mecA e Cassetes SCCmec merece especial 

destaque, uma vez caracteriza as cepas MRSA. O SCCmec é capaz de fornecer uma 

variedade de diferentes determinantes de resistência ou virulência e se incorpora ao 

cromossomo em um sítio de localização específica (attBscc) e próxima a origem de 

replicação.  A organização genética nas proximidades do gene mecA constitui 

diferentes complexos do gene mec. Em S. aureus, três classes importantes vêm 

sendo descritas: classe A, composta pelos reguladores de mecA (mecI-mecR1-

mecA), integrantes do complexo mec; e classes B e C contendo os genes de 

regulação de mecA interrompidos por sequências de inserção ΨIS1272-ΔmecR1-

mecA e IS431-ΔmecR1-mecA, respectivamente (LENCASTRE; OLIVEIRA; TOMASZ, 

2007). 

 A mobilidade de SCCmec em plasmídeos ou transposons, por outro lado, 

ocorre devido à presença de recombinases totalmente funcionais da família invertase, 

que são codificadas pelo complexo do gene ccr (cassette chromossome 

recombinase). O complexo do gene ccr  é composto pelos genes surrounding open 

reading frames (ORFs, quadros abertos de leitura circundante) e pelos genes ccr 

(CHONGTRAKOOL et al., 2006), este último podendo ser de dois tipos: ccrA-B, com 

quatro alótipos conhecidos; ou de um único gene não inter-relacionados aos demais, 

o ccrC Para transferência horizontal e garantirem a sobrevivência dos estafilococos 

em ambientes distintos, devem ser entendidos como genes codificadores de diversas 

enzimas acessórias e de resistência (DERESINSKI, 2005; MACHADO, 2007; 

CORDEIRO, 2011).  

Uma nova nomenclatura recentemente proposta por Chongtrakool e 

colaboradores (2006) permite classificar e definir os tipos SCCmec quando combinada 

a classe do complexo mec ao alótipo do gene ccr. Os autores propuseram as 

seguintes definições: tipo I - mec classe B e ccrAB alótipo 1 (1B); Tipo II – mec classe 

A e ccrAB2 (2A); Tipo III – mec classe A e ccrAB3 (3A); Tipo IV – mec classe B e 

ccrAB2 (2B); Tipo V – mec classe C e ccrC (5C); E tipo VI – mec classe B e ccrAB4 

(4B). As designações J1, J2 e J3 do SCCmec são as regiões de junkyard (J) e 

constituem componentes não essenciais da ilha, embora seja descrito que em alguns 
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Figura 1. Organização da ilha genética SCCmec tipos I ao VI. 

 

Características das ilhas SCCmec . Conforme a nova nomenclatura proposta, mas mantendo-se a 

mesma classificação, receberiam a nova denominação:  tipo I: 1B; Tipo II:  2A; Tipo III:  3A; Tipo IV:  

2B; Tipo V:  5C; e VI: Tipo 4B. ΨIS1272 – Inserção de uma cópia parcial que silencia o gene mecI; 

IS431  - Parte do complexo que pode estar presente como mais de uma cópia no mesmo SCCmec, 

envolvido na  mobilidade, acúmulo dos genes de resistência e  integração de material exógeno no 

cromossomo; no complexo mecC,cópia inserida que deleta e rearranja parcialmente os genes mecI 

e mecR1; Tn554 -  Confere resistência aos macrolídeos, lincosamidas, streptogaminas e 

spectinomicina; pUB110 – Plasmídeo integrado de resistência aos aminoglicosídeos; pT181 -  

Plasmídeo de resistência à tetraciclina; hsd RM/S – Codificam endonucleases ou DNA-

metiltransferases. 

FONTE: adaptado de Ibrahem (2010); Chongtrakool e colaboradores (2006); 

Lencastre, Oliveira, Tomasz (2007).  

 

casos essas regiões tenham determinantes adicionais de resistência aos antibióticos. 

O J3 é a região entre a junção cromossômica esquerda e o complexo mec; J2 situa-

se entre o complexo mec e o complexo ccr; e, J1 é a região entre o complexo ccr e a 

junção cromossômica direita (LENCASTRE; OLIVEIRA; TOMASZ, 2007).   

Conforme comentado e observado na Figura 1, os reguladores da expressão 

de mecA são: mecI e mecRI. O primeiro regulador codifica a proteína repressora de 

resistência MEci, e o segundo, a proteína transmembrana transdutora de sinal MecR1 
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do gene mecA (MACHADO, 2007). O mecA, por ser altamente homólogo entre as 

espécies de MRSA, expressa a PBP2a para a maioria das penicilinas semissintéticas. 

Determinado antimicrobiano β-lactâmico permite que haja a transdução do sinal ao se 

ligar ao receptor codificado pelo mecRI, evento que permite a remoção proteolítica da 

proteína repressora MEci da região de transcrição da sequência mecA, com sua 

consequente transcrição (DERESINSKI, 2005; SALEM-BEKHIT, 2014). 

A resistência mediada por beta-lactamases é codificada por blaZ e a sua 

transcrição é controlada pelo sistema blaZ-blaR1-blaI. O gene blaZ; bla, repressor de 

DNA; e blaRI, que codifica uma proteína transdutora sensora de sinal 

transmembranar, são agrupados em conjunto em um plasmídeo ou dentro do 

cromossomo bacteriano.  Na ausência de exposição aos β - lactâmicos, blaI  reprime 

blaZ ligando-se à sequência conservada de DNA, do tipo TACA / TGTA, localizada 

numa região promotora próxima ao gene. A transdução de sinais por reconhecimento 

de moléculas de β – lactâmicos pela proteína transmembranar BlaR1 inicia uma 

cascata de sinalização, resultando em expressão de blaZ com sua consequente 

transcrição. Foram caracterizadas e descritas quatro enzimas codificadas por blaZ, 

classificadas em A, B, C e D, determinadas conforme os mecanismos de inativação 

de distintas classes de β-lactâmicos (OLSEN; CHRISTESEN; AARESTRUP, 2006; 

EMIDIO, 2014).  

Os estudos de Llarrull e colaboradores (2011) mostraram que quando o 

antibiótico acila o domínio do receptor transmembranar, sua detecção superficial é 

amplificada pela atividade protease do domínio citoplasmático de BlaR1, uma 

protease de zinco, formando um complexo altamente estável durante o estímulo. 

Sequencialmente, havendo ação de enzimas β - lactamases ou a redução da 

concentração do β – lactâmico, mecanismos intracelulares revertem a mobilização 

dos agentes de resistência uma vez que a intensidade do estímulo decai. Tal processo 

começa com a degradação de BlaR1 em um processo gradual de proteólise. A Figura 

2 contém uma relação simplificada do processo até aqui descrito.    
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Figura 2. Proposta e esquematização do mecanismo de ativação de BlaR1 e do 

processo de transcrição do sistema blaZ-blaRI-blaI. 

 

O reconhecimento de anéis β-lactâmicos na superfície celular por BlaR1 (2) ativa sua atividade 

protease de zinco (Zn2+) no domínio citoplasmático, que resultará na proteólise do repressor de 

genes BlaI (1), induzindo sua própria expressão genética, do receptor blaR1 e posterior transcrição 

do gene blaZ de β - lactamases (3). Finalmente, as enzimas β-lactamases são secretadas no meio 

extracelular, onde conduzirão hidrólises dos anéis β-lactâmicos dos antibióticos da classe. 

FONTE: adaptado de Shearer e colaboradores (2011); Pence e colaboradores 

(2015).  

3.5 BIOFILMES 

 

Os biofilmes permitem que os microrganismos assumam um estilo multicelular 

temporário, no qual o "comportamento grupal" facilita a sobrevivência em ambientes 

adversos. A cooperação entre estas bactérias apresenta vantagens adaptativas no 

meio ambiente, favorecendo a colonização e permanência, já que são comunidades 

microbianas sésseis (DONLAN; COSTERTON, 2002) que se organizam na superfície 

de um substrato de forma ordenada, sendo metabolicamente integrados por 

mecanismos inespecíficos de interação, tais como quorum sensing, produção de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Donlan%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11932229
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polímeros extracelulares e ligações adesivas (JEKINSON; LAMONT, 2005). Ocorre 

em resposta a mudanças ambientais e envolve múltiplas redes reguladoras de 

transição do crescimento planctônico para o estabelecimento do biofilme. Esta 

reprogramação celular altera a expressão de moléculas de superfície, uso de 

nutrientes, fatores de virulência e garante um arsenal de recursos para a 

sobrevivência das bactérias em condições adversas (KOSTAKIOTI; 

HADJIFRANGISKOU; HULTGREN, 2013). 

As bactérias ficam agrupadas numa matriz extracelular autoproduzida 

composta por substâncias poliméricas extracelulares (EPS) que, juntamente com 

proteínas de ligação a carboidratos, pili, flagelo, fibras adesivas e DNA extracelular, 

estabilizam a estrutura tridimensional do biofilme altamente resistente às defesas 

imunológicas do indivíduo e aos antimicrobianos (HOUSTON, et al., 2011; TONG et 

al, 2015).  As enzimas secretadas modificam a composição de EPS em resposta à 

disponibilidade de nutrientes, adaptando a arquitetura do biofilme ao ambiente em que 

se encontra (KOSTAKIOTI; HADJIFRANGISKOU; HULTGREN, 2013). 

S. aureus produz biofilme sobre superfícies bióticas ou abióticas, dificultando  a 

erradicação da infecção sem a remoção cirúrgica do artifício. Na área médica, 

biofilmes presentes em determinadas mucosas ou aderidos a dispositivos, tais como 

cateteres urinários ou endovenosos e próteses (silicone, cerâmica, titânio, aço 

inoxidável, polietileno) representam um sério problema, pois estão associados a 

doenças infecciosas crônicas, sobretudo por causa da sua maior resistência ao 

tratamento antibiótico e aos fatores imunológicos do hospedeiro (COSTERTON et al., 

1999; TONG et al., 2015). Entretanto, os processos fundamentais deste fenômeno 

são pouco compreendidos. Diversos mecanismos parecem estar envolvidos nesta 

resistência: a matriz de polímeros dos biofilmes pode representar uma barreira de 

difusão para os antibióticos; as células do biofilme têm um status fisiológico diferente 

das células planctônicas, ou seja, são mais ativas metabolicamente; ainda, a 

expressão de moléculas protetoras específicas pode estar aumentada em bactérias 

que estão crescendo em biofilmes (MAH e O’TOOLE, 2001).  

Numerosos estudos até o momento indicam que infecções humanas, 

especialmente crônicas, são causadas pela capacidade das bactérias para 

desenvolver biofilmes. Embora existam inúmeros estudos que descrevem a 

capacidade das estirpes clínicas de formar biofilmes in vitro estes têm variado muito 

devido ao design do estudo, do método de caracterização dos isolados, da técnica de 
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ensaio de biofilme e etc. Apesar da grande quantidade de cepas de S. aureus 

encontradas em cateteres e próteses, poucos são os trabalhos avaliando o perfil de 

habilidade de formar biofilmes em estirpes de origem hospitalar (MARQUES et al., 

2007; INDRAWATTANA et al. 2013; SANCHEZ et al., 2013). 

A formação do biofilme por S. aureus ocorre em 4 etapas, conforme relatado 

por Tong e colaboradores (2006) e esquematizado na Figura 3 da página 29, são elas: 

(1) iniciação, (2) colonização, (3) replicação, e (4) dispersão. Na primeira, o biofilme 

formado é de natureza reversível, devido a forças inespecíficas que regem a adesão 

às proteínas, são elas ligações de  hidrogênio, forças de van der Waals e interações 

eletrostáticas. Integram a capacidade de S. aureus a família de Componentes de 

Superfície Microbiana de Reconhecimento de Moléculas da Matriz Adesiva 

(MSCRAMMs - Microbial surface components recognizing adhesive matrix molecules) 

(VAZQUEZ et al., 2011), que permitem que se ligue, por exemplo, à fibronectina por 

meio da proteína FnBPA (Proteína A de ligação à fibronectina). Além disso, o 

ancoramento ao substrato ocorre graças às adesinas bacterianas específicas, tais 

como: fator de aglutinação (clf); proteína extracelular de adesão (Eap); proteína de 

ligação à elastina S (EbpS); proteína de ligação à fibronectina (FnBP); e, proteína 

estafilocócica A (SpA) (ARRECUBIETA et al., 2006).  

Sequenciamente, na etapa de colonização (2), o microrgaismo regula 

positivamente a expressão de genes de síntese de substâncias poliméricas 

extracelulares, que atuarão como barreiras eficazes aos antimicrobianos e às defesas 

do hospedeiro. Na fase de replicação (3), serão originadas microcolônias 

desuniformemente espalhadas ao longo da superfície. Nas originadas pelas estirpes 

da espécie, a adesão de umas às outras se dá por adesinas polissacarídicas 

extracelulares, a poli-N-acetil-β-(1-6) glicosamina (PNAG) e Adesina Polissacarídica 

Intercelular (PIA) sintetizadas por enzimas codificadas pelos genes icaADBC (OTTO, 

2008). Entretanto, a literatura relata que os isolados MRSA também podem formar 

biofilmes com fenótipo menos virulento através de mecanismos independentes de 

genes do lócus ica, por meio da produção de FnBPA e FnBPB, bem como a autolisina 

principal (Atl) (O´NEILL et al., 2008; TONG et al., 2015).  
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A fase de dispersão (4) é crucial para a disseminação e colonização de 

bactérias em outros sítios. Alguns fatores contribuem para o processo: forças 

mecânicas e estresse hemodinâmico; término da expressão dos exopolissacarídeos 

e diminuição da disponibilidade de nutrientes, e ações enzimáticas ou de surfactantes 

que degradam a matriz. Nos Staphylococcus sp, estes mecanismos são controlados 

por quorum-sensing, um processo de comunicação célula-célula que permite que as 

bactérias comuniquem informações sobre seu meio ambiente, como a densidade 

bacteriana, estresse salino e disponibilidade de nutrientes (OTTO, 2008; TONG et al., 

2015).  

Figura 3 – Dinâmica de formação de biofilmes.  

  

Fases do desenvolvimento do biofilme em S. aureus. Os biofilmes se formam por ligação 

inespecífica inicial numa superfície, ocorrendo em tecidos, superfícies abióticas recobertas por 

proteínas e outros elementos da matriz extracelular ou numa superfície abiótica inespecífica. 

Posteriormente, os biofilmes crescem e amadurecem. As moléculas que conectam as células em um 

biofilme são predominantemente exopolissacarídeos poliméricos, ácidos teicoicos e algumas 

proteínas. Finalmente, as microcolônias se destacam, dispersando as bactérias por desprendimento 

devido à expressão de surfactantes e ação enzimática. Esta última etapa é pré-requisito para a 

disseminação de uma infecção.  1 - Proteína A de ligação à fibronectina; 2 - Família Proteína serina-

aspartato-repetida; 3 - Proteína de ligação à sialoproteína óssea; 4 – Adesina de Colágeno (Cna); 5 

- Fator Clumping A; 6 - Fator Clumping B; 7 -  Proteína de superfície regulada pelo ferro; 8 – Proteína 

Associada ao Biofilme.  

 

FONTE: Adaptado de O´Neill e colaboradores (2008); Otto e colaboradores (2008); 

Kostakioti, Hadjifrangiskou, Hultgren, 2013; Tong e colaboradores (2015). 
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Outra questão sobre a vida em comunidade microbiana é a habilidade de 

aquisição de elementos genéticos a uma razão acelerada, sugerindo que a 

transferência horizontal de genes pode ocorrer rapidamente em biofilmes, 

possibilitando a emergência de novos patógenos, através da aquisição de genes de 

resistência a antibióticos, fatores de virulência e capacidade de sobrevivência no 

ambiente. Sendo assim, a capacidade de formar biofilme pode ser considerada um 

fator de virulência importante (JENKINSON e LAMONT, 2005). 

 

3.5.1 Genes do operon icaADBC 

 

O operon icaADBC está presente na maioria dos isolados de S. aureus e parece 

ser necessário para a formação de biofilme, mesmo que estudos evidenciem que nem 

todas as cepas necessitam estritamente da sua presença para tal, refletindo a 

existência de um meio alternativo de produção. A regulação da expressão icaADBC é 

mediada por uma série de fatores reguladores, que incluem proteínas reguladoras 

globais, como SarA e σB (CUE; LEI; LEE, 2012), além de icaR, um regulador de 

transcrição da família TetR.  O gene icaR é transcrito divergentemente de icaADBC e 

é um regulador negativo de expressão (CERCA; BROOKS; JEFFERSON, 2008). A 

família de reguladores TetR (TFRs) está amplamente associada à resistência a 

antibióticos e à regulação de genes que codificam os exportadores de pequenas 

moléculas  (CUTHBERTSON; NODWELL, 2013).  Níveis de CO2, anaerobiose, 

glicose ou stress osmótico em condições in vitro podem influenciar a expressão do 

operon ica, (FITZPATRICK et al., 2005; CRAMTON et al., 1999). Ressalta-se que não 

há evidências de que os genes sejam preferencialmente expressos em condições 

laboratorias in vivo. 

Conforme ilustrado na Figura 4 da página 31, as proteínas transmembranares 

IcaA e IcaD são N-acetilglicosaminiltransferases (1) que funcionam em conjunto na 

síntese de PNAG com menos de 20 resíduos de comprimento, através da 

plimerização de monômeros de N-acetil-D-glicosamina (GlcNAc). Acredita-se que 

IcaC é uma proteína de membrana que transporta os oligômeros sintetizados por 

icaAD através da membrana celular, mas estando também envolvida na formação de 

oligômeros longos de PIA / PNAG. A proteína IcaB pode ser encontrada associada a 

superfície de células bacterianas e desacetila PIA / PNAG ( 2 ) resultando em um polí- 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cue%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lei%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20CY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cuthbertson%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24006471
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mero carregado positivamente que interage com a superfície celular carregada 

negativamente (CUE; LEI; LEE, 2012). 

 

 

 

 

Figura 4. Estrutura organizacional dos genes de expressão e regulaçao icaADBC. 

 

Organização do operon ica em S. aureus. Em A., sequência de produção dos exopolissacarídeos 

PNAG/PIA e envolvimento das proteínas expressas pelos genes icaADBC. B., As linhas sólidas em 

pontas de flecha representam a ativação. A proteína SarA pode funcionar como um ativador ou repressor 

de transcrição,  proteína reguladora global que afeta a expressão de muitos genes em S. aureus, 

caracterizando-se como um importante fator de virulência. O gene icaR é o regulador negativo de 

icaADBC. É relatado que uma pequena seqüência de nucleótidos na região intergênica icaA-icaR pode 

afetar a expressão de icaADBC, com superprodução.  

 

FONTE: Adaptado de: Cramton e colaboradores (1999); Cerca, Brooks, Jefferson (2008); 

Otto (2009);  Cue, Lei, Lee (2012); Cuthbertson, Nodwell (2013) e Foster e colaboradores 

2014). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cue%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lei%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20CY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cue%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lei%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20CY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cuthbertson%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24006471
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3.6 PROPRIEDADES ANTIMICROBIANAS DE PRODUTOS NATURAIS  

 

Por sintetizarem um amplo espectro de moléculas orgânicas biológica e 

quimicamente diversas como agentes de defesa ou auxiliares do seu metabolismo, as 

plantas das florestas tropicais mostram-se excepcionais fontes de compostos 

químicos estruturalmente diversos como promissores agentes bioativos. As plantas 

são talvez a maior e mais valiosa fonte de agentes terapêuticos atuais, com uma gama 

de moléculas que compreendem modelos protótipos da terapêutica farmacológica 

atual (JANTAN et al., 2015; BROWN; POTROZ; CHO, 2016).  

A adaptação ao longo de milhões de anos evoluiu as plantas, que passaram a 

produzir metabólitos secundários únicos e estruturalmente diversos, tornando-as 

resistentes a bactérias, insetos, fungos e ao clima. Os produtos naturais 

desempenham um papel de liderança na pesquisa de protótipos no desenvolvimento 

de fármacos para o tratamento de doenças humanas. Um clássico exemplo que 

justifica o uso de produtos naturais foi a descoberta da penicilina por Alexander 

Fleming em 1928, antibiótico produzido por Penicillium notatum, ao perceber a lise de 

colônias estafilocócicas numa placa de ágar (JANTAN et al., 2015).  

Os protótipos moleculares fornecidos podem ser usados como materiais de 

partida para a síntese de potenciais drogas ou para incremento de atividade como 

modelos sintéticos de novos medicamentos com efeitos terapêuticos melhorados, 

considerando que haja núcleos passíveis de modificação molecular. Isso é possível 

graças ao avanço na área da biotecnologia, fermentação, síntese química e 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN), envolvidos na obtenção e elucidação de 

moléculas (JANTAN et al., 2015). A literatura descreve uma diversidade de compostos 

bioativos com propriedades anti-inflamatórias, cardiovasculares, antimaláricas, 

hipoglicêmicas, antineoplásicas, imunomoduladoras e antimicrobianas (SIDIQUI et al., 

2014; JANTAN et al., 2015; MARTINS et al., 2017). 

Extratos ou compostos de plantas podem ser avaliados não apenas em relação 

aos seus efeitos antimicrobianos diretos, pode-se avaliar o sinergismo quando 

associados a outro agente, além de sua capacidade de modificar a resistência 

microbiana. Vários compostos químicos, sintéticos ou de fontes naturais, evidenciam 

efeito indireto contra muitas espécies de bactérias, incrementam a atividade de um 

determinado antibiótico, revertem a resistência antimicrobiana natural de 

microrganismos específicos, eliminam plasmídeos ou alteram as funções de 



33 
 

  

transporte dos agentes terapêuticos via bombas de efluxo na membrana plasmática 

(EL-KALEK; MOHAMED, 2012). 

Atualmente vem crescendo o interesse da comunidade científica para pesquisa 

dedicada à investigação das propriedades antimicrobianas das plantas medicinais. 

São vários compostos e extratos relatados com promissoras atividades 

antimicrobianas: óleos essenciais, compostos isolados tais como alcalóides, 

flavonóides, lactonas de sesquiterpeno, diterpenos, triterpenos ou naftoquinonas, 

entre outros.  

Os estudos com flavonoides voltaram-se principalmente ao isolamento e 

identificação da estrutura dos agentes com potencial atividade antibacteriana ou 

avaliação da atividade dos flavonoides comercialmente disponíveis. Exemplos de 

algumas estruturas relatadas são Apigenina, Pinocembrina, Ponciretina, 

Soforaflavanona G e seus derivados, Epigalocatequina e seus derivados, Luteolina, 

Quercetina, Genkwanina, Luteolina-7-glicosídeo; 3-O-metilquercetina e Kaempferol e 

seus derivados, entre outros. Outras pesquisas tratam do sinergismo entre flavonoides 

e outros agentes antibacterianos sintéticos frente às cepas resistentes de bactérias, 

dessa forma, sendo citadas Epicatequina e Soforaflavanona G como promissores 

agentes com atividade antibacteriana (CUSHNIE; LAMB, 2005; ARAÚJO et al., 2016).  

Como estratégia inovadora, estudos vêm incrementando a atividade 

antibacteriana de flavonoides naturais modificando sinteticamente sua estrutura 

molecular. Os autores vêm utilizando estratégias que estão demostrando 

potencialização da atividade das moléculas já relatadas como potenciais, nos testes 

nas espécies eu apresentam ou não resistência, são elas: complexação com uma 

série de metais de transição; introdução de substituintes halogenados, tais como 

bromo ou cloro, ou hidroxilação em anéis aromáticos (XU, LEE, 2001; CUSHNIE; 

LAMB, 2005).  

Em relação aos alcaloides, desde 1940 vêm sendo publicados estudos que 

descrevem seu potencial antimicrobiano. Atualmente, vários monômeros de 

alcaloides antibacterianos foram identificados: Aaptamina, Indol, Indolizidina, 

Isoquinolina, Piperazina, Quinolina, Piridoacridina, entre outros. Os dados sobre 

toxicidade in vitro são limitados, mas a Cheleritrina, o Hapalindol e a Prosopilosidina 

são reconhecido antibacterianos em concentrações não hemolíticas ou tóxicas para 

células (CUSHNIE; CUSHNIE; LAMB, 2014). 
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Uma publicação recente reconhece que os esforços de melhoria da atividade 

dos alcaloides através de modificações sintéticas têm sido bem-sucedidos nos 

compostos Indol, Isoquinolina, Pirrol e Tiazol como protótipos. Metodologias  sintéticas 

Incluem técnicas de dimerização e hibridização molecular com grupos complexos, 

modificação ou introdução de substituintes. Os dados de toxicidade para estes 

compostos ainda não estão disponíveis (CUSHNIE; CUSHNIE; LAMB, 2014). 

Assim como as demais classes até agora citadas, as naftoquinonas são 

metabólitos secundários que compreendem uma grande variedade de estruturas 

químicas, devido aos vários substituintes que podem se agrupar formando dímeros 

ou trímeros. As principais isoladas e citadas com propriedades antibacterianas são 5-

metoxi-3,4-deidroxantomegenina, Trigonoeterona, 5,8-dihidroxi-3-metoxi-2- 

metilnaftaleno-1,4-diona, 5-hidroxi-3,6-dimetoxi-2-metilnaftalen-1,4-diona, Lapachol e 

Iso-β-lapachol (HUSSAIN et al., 2007; RAMOS-PERALTA et al., 2015). 

 A possibilidade de serem adicionados grupos funcionais no anel de 1, 4-

naftoquinona permite que, atualmente seja explorada a síntese de compostos 

derivados, uma vez que são protótipos passíveis de alterações moleculares. Os 

resultados indicam potencialização do efeito antibaceriano em situações de atividade 

in vitro até mesmo superiores às drogas comercialmente disponíveis, conforme a 

Tabela 2 da página 35, onde há comparacão entre a CIM dos derivados sintéticos e 

animicrobianos usuais (IBIS et al., 2014; RAMOS-PERALTA et al., 2015). 

 

 



35 
 

  

 

 3.7 CONSIDERAÇÕES SOBRE ÓLEOS ESSENCIAIS 

 

 As espécies produtoras destes óleos são amplamente distribuídas no reino 

vegetal. As plantas aromáticas são quase que uniformemente dispersas dentro das 

angiospermas de clima temperado sendo essenciais na fisiologia e ecologia das 

plantas, com as principais funções de: fornecer proteção contra distintos patógenos; 

sinalização entre plantas; atração de disseminadores e polinizadores; termotolerância; 

e, compostos valiosos para a saúde humana, usados tradicionalmente na medicina 

popular. Quimicamente são caracterizadas como a mistura de compostos de baixo 

peso molecular, que se apresentam no estado líquido à temperatura ambiente, com 

aspecto incolor ou claro. São utilizados há décadas como flavorizantes e 

farmacologicamente com fins medicinais, o que vem estimulando a busca por 

substâncias ativas e eficazes contra uma grande variedade de microrganismos. Os 

constituintes de OEs de plantas são divididos em duas classes químicas inteiramente 

distintas, terpenóides e fenilpropanóides. A atividade dos mesmos engloba ações 

antiviral, antisséptica, nutricional e antifúngica; ações bacteriostática ou bactericida 

são exercidas majoritariamente por compostos terpenóides, também conhecidos 

como isoprenóides (PROBST, 2012). 

 São duas vias distintas capazes de sintetizar os precursores dos 

isoprenóides, a via do Isopentenil difosfato (IPP), gerado pela via do Ácido Mevalônico 

Tabela 2. Derivados sintéticos de naftoquinonas e respectivas atividades 

antimicrobianas comparadas aos controles. 

 

DERIVADO SINTÉTICO CIM* CONTROLE 

- 1,4-Naftoquinona-[3,2]-1H-pirazol. 

- Derivados fenil e metil 1,4-

napftoidroquinonas. 

Streptococcus faecalis, 25 µg/mL. 

Klebsiella pneumoniae e 

Escherichia coli, 6.2 µg/mL. 

Gentamicina, 0.4 µg/mL 

Kanamicina, 16.0-32 µg/mL 

 

Derivados ciano e 4-clorofenil de 2-

hidroxi-1, 4- naftoquinonas. 

 

S. aureus, 16.0-64.0 µg/mL. 

 

Ciprofloxacino e 

gentamicina, 0.25 µg/mL. 

 

Derivados S-, S,S-, N-, and N,S-1,4-

naftoquinonas. 

 

E. coli, 500.0 µg/mL. 

S. aureus, 62.5 µg/mL. 

Mycobacterium luteum, 31.2-

125.0 µg/mL. 

 

 

 

Vancomicina, a14-20 mm. 

Derivados Amida de plumbagina e 

menadiona com aminoácidos.  

 

S. aureus, 3.9-125 µg/mL. 

 

Streptomicina, 3.9 µg/mL. 

*CIM: Concentração Inibitória Mínima 

 
FONTE: Adaptado de Ramos-Peralta e colaboradores (2015).  
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(MVA); e do seu isômero Dimetilalil disfosfato (DMAPP), originado a partir da ação da 

enzima IPP-isomerase. O MVA é sintetizado pela enzima reguladora da via 3-hidroxi-

3-metilglutaril CoA redutase (HMGR); sendo sua conversão em IPP devido uma 

sequência e ações enzimáticas das MVA quinases, fosfomevalonato quinase e 

pirofosfomevalonato descarboxilase (PROBST, 2012). Conforme Jakiemiu (2008), a 

fusão de unidades isoprênicas origina os terpenos, que podem ser classificados de 

acordo com o número de isoprenos (C5) e carbonos que os constituem: 

hemiterpenóides (C5), monoterpenóides (C10), sesquiterpenóides (C15), diterpenóides 

(C20), triterpenóides (C30), tetraterpenóides (C40) e politerpenóides (C>40) (DORMAN; 

DEANS, 2000; JAKIEMIU, 2008). 

 Os fenilpropanóides compreendem um grande grupo de compostos 

orgânicos naturais amplamente distribuídos nos vegetais; estruturalmente, possuem 

um anel aromático unido a uma cadeia carbônica. São formados por dois metabólitos 

de glicose, o fosfoenolpiruvato e a eritrose-4-fosfato. São entendidos como compostos 

fenólicos simples derivados biossinteticamente do Ácido Chiquímico, uma vez que a 

sequência da rota sintética origina aminoácidos aromáticos que, ao sofrerem ação 

enzimática, formarão o Ácido cinâmico, a partir do qual será originada a unidade 

fenilpropanóide (JAKIEMIU, 2008). O processo se completa com a redução do 

substituínte ácido carboxílico do ácido cinâmico, que produz um aldeído, formando, 

por exemplo, o cinamaldeído; reduções senquenciais originam monolignóis 

fenilpropenos, tais como eugenol e safrol. Os fenilpropanoides naturais e sintéticos 

estão sob intensa investiação atualmente devido suas propriedades farmacológicas 

(SÁ et al., 2014). 

 Frequentemente, os componentes de óleos essenciais podem ser 

designados como terpenoides lipofílicos, fenilpropanoides ou derivados de 

hidrocarbonetos alifáticos de cadeia curta e de baixo peso molecular, sendo os 

primeiros os componentes mais frequentes e característicos. Entre estes, os 

sesquiterpenóides de diferentes classes químicas, tais como hidrocarbonetos, 

cetonas, álcoois, óxidos, aldeídos, fenóis ou ésteres, constituem a maior parte dos 

óleos essenciais (DORMAN, DEANS, 2000; TUREK et al., 2013).  

 As diferenças estruturais das paredes celulares das bactérias gram-negativas 

e gram-positivas devem ser consideradas antes de se avaliar os efeitos de OEs. A 

parede celular da bactéria gram-positiva consiste em aproximadamente 90-95% de 

peptidoglicano a qual outras moléculas, como o ácido teicoico e diversas proteínas 
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estão ancoadas.  Esta organizaçao permite que moléculas hidrofóbicas penetrem 

facilmente nas células e interajam tanto na parede celular quanto em elementos do 

citoplasma. Os compostos da classe dos fenilpropanóides geralmente mostram 

atividade antimicrobiana contra bactéria gram-positiva, numa relação concentração-

dependente. Assim, sugere-se que em baixas concentrações, podem interagir com 

enzimas envolvidas na produção de energia; e, em maiores concentrações, podem 

desnaturar proteínas (PROBST, 2012; IBIS et al., 2014; NAZZARO et al., 2017;). 

 No entanto, a parede celular das bactérias gram-negativas é mais complexa. 

Esta possui uma camada de peptidoglicano que é mais fina do que a das gram-

positivas e que compõem aproximadamente 20% do seu peso seco. O peptidoglicano 

é recoberto por uma membrana externa, característica que as diferencia. A membrana 

externa possui várias proteínas, bem como Lipopolissacarídeos (LPS), que é 

estruturalmente composto por duas camadas de açúcar e uma camada lipídica, uma 

região hidrofílica e outra hidrofóbica, respectivamente (CRUZ-MACHADO, 2010). É a 

presença de LPS que permite que as bactérias Gram-negativas sejam mais 

resistentes aos EOs e aos demais extratos com reconhecida atividade antimicrobiana. 

Além disso, abundantes canais transmembranares na membrana externa servem 

como porinas para compostos e solutos hidrofílicos, uma razão pela qual são 

relativamente resistentes a antibióticos hidrofóbicos e drogas tóxicas (HUSSAIN et al., 

2007; IBIS et al., 2014; NAZZARO et al., 2017). 

 De acordo com Nazzaro e colaboradores (2017), o mecanismo de ação dos 

OEs depende da sua composição química ou das especificidades moleculares do 

composto majoritário isolado. Como exemplo, pontuam o diferente mecanismo de 

ação de Timol (1) e Carvacrol (2) contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, 

que possuem efeitos antimicrobianos similares, mas devido à distinta localização dos 

grupos funcionais hidroxilas na molécula têm sua atividade antimicrobiana modificada. 

Também pontuam que um agente pode ser considerado mais eficaz que outro 

dependendo do substituínte que o compõe, tal como acontece entre o Limoneno (3) e 

o p-Cimeno (4), onde em alguns casos o primeiro pode ser considerado mais eficaz 

que o segundo devido à presença de grupo subtituínte alquil. Verificar a semelhança 

estrutural destas moléculas na Figura 5 da página 8. O trans-Cinamaldeído pode inibir 

o crescimento de E. coli e S. typhimirium sem desintegrar a membrana externa ou 

depledar ATP intracelular e, de forma semelhante a 1 e 2, atua em porções mais 

profundas da estrutura bacteriana.  
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 Dessa forma, é de se esperar que a atividade antimicrobiana de determinado 

OE esteja diretamente relacionada: a composição, exercendo fundamental 

importancia a configuração estrutural dos seus componentes; a disposição dos grupos 

funcionais, estruturas químicas e suas interações sinérgicas; ao potencial bactericida 

ou bacteriostático, um processo dependente de concentração; a dissolução em água; 

substituição alquílica em compostos fenólicos, que incrementa sua atividade 

antimicrobiana ou de porção de acetato na estrutura que também parece aumentar a 

atividade do composto original (DORMAN; DEANS, 2000). 

 

3.8 ÓLEOS ESSENCIAS E SEMISSÍNTESE 

 

 Uma diversidade de compostos proveniente de recursos naturais pode ser 

utilizada como protótipos de transformações químicas no processo de semissíntese e 

por distintas metodologias originarem derivados químicos inovadores. O resultado 

muita das vezes é a possibilidade desses compostos semissintéticos obtidos exibirem 

atividade farmacológica incrementada e, portanto, mais vantajosa do que a molécula 

de origem (BEDNARCZYK-CWYNAR; ZAPRUTKO, 2015).  

 O uso de produtos de óleos essenciais como protótipos de partida para a 

síntese orgânica é bastante funcional, já que são produtos de relativa facilidade de 

acesso e obtidos a partir de recursos renováveis. Adicionalmente, exibem 

originalidade de suas estruturas químicas, as quais geralmente despertam interesse 

para rotas semissintéticas ou de síntese total, dessa forma, requerem atenção 

especial porque representam um grupo distinto de novos compostos devido à sua 

 

 

Figura 5. Óleos essenciais e estruturas análogas.  

 

1 – Timol; 2 – Carvacrol; 3 – Limonemo; 4 – p-Cimeno. 

FONTE: Autoria própria.  
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variação química e estrutural que os torna funcionalmente versáteis (YAP et al., 2014; 

CORCINO 2016). 

 Neste contexto, as modificações devem ser orientadas pela relação entre a 

estrutura química e ação biológica, visando incremento da bioatividade de 

determinado composto (SOUZA, 2010). A exploração de óleos essenciais aumentou 

dramaticamente nos últimos anos, já que as investigações recentes exploraram seus 

potenciais efeitos microbiológicos. Com a emergência de bactérias resistentes a 

vários antimicrobianos, vem sendo incessante a busca por outras metodologias 

capazes de combater infecções bacterianas e, considerando que em alguns casos, 

compostos específicos demonstram produzir maior atividade antimicrobiana do que 

alguns antibióticos, tais como penicilina e a ampicilina, algumas pesquisas atuais se 

voltam na perspectiva de potencialização da atividade de óleos essenciais frente 

várias estirpes bacterianas de relevante importância hospitalar (ORELLANA et al., 

2017). 

 

3.8.1 Cinamaldeído 

  

 Cinamaldeído, Trans-cinamaldeído, (E) - Cinamaldeído, 3-Fenil-2-propenal, 

3-Fenilacroleína, 3-fenilpropenal; Aldeído de cinamilo ou Aldeído cinâmico são 

sinônimos e se referem ao composto orgânico que confere sabor e odor 

característicos à canela. Trata-se de um líquido amarelo pálido, viscoso, majoritário, 

ligeiramente solúvel em água e principalmente encontrado nas cascas das espécies 

do gênero Cinnamomum. Possui várias atividades descritas na literatura, dentre as 

quais, antimicrobiana, anticancerígena, antifúngica, citotóxica e anti-inflamatória 

(DUARTE, 2014; SÀ et al., 2014)   

 Quimicamente, consiste num grupo fenil ligado a um aldeído insaturado, 

estruturalmente planar e rígido devido ao grande número de ligações π (pi), a 

organização da molécula na configuração Trans-cinamaldeído é mais pura, 

consistindo de 99% do cinamaldeído insaturado. Sua estrutura está relacionada na 

Figura 6. A. na página 40 (ASHAKIRIN et al., 2015).  

 Tanto a mistura de compostos quanto o Trans-cinamaldeído isolado são 

igualmente eficazes na inibição do crescimento de bactérias gram-positivas, gram-

negativas e fungos. As Concentrações Inibitórias Mínimas (CIM) determinadas pelo 

método de diluição em Caldo Mueller Hinton (MH) variam apenas ligeira e 
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minimamente, com ampla margem de resultados para ambos. A diferença mínima 

entre a CIM determinada para o óleo extraído e o composto isolado sugere que a 

atividade antimicrobiana é principalmente devida ao cinamaldeído (ASHAKIRIN et al., 

2015). 

 

3.8.2 Citronelal 

 

 Citronelal é um monoterpenóide presente no óleo de muitas espécies, 

predominantemente formado pelo metabolismo secundário de plantas, sendo o 

componente majoritário nas misturas de compostos químicos de óleos essenciais de 

plantas produtoras. São sinônimos: 6-Octenal 3,7-dimetil-, (R)-; (R)-(+)-Citronelal; 3,7-

Dimetil-6-octenal, (3R)-; (R)-3,7-dimetiloct-6-enal. Tipicamente é isolado como uma 

mistura não-racêmica por destilação com arraste de vapor ou extração por solventes 

(LENARDÃO et al., 2007).  

 Quimicamente, trata-se de um aldeído insaturado acíclico encontrado em 

vários óleos essenciais, conforme esquematizado na Figura 6. B. Quando isolado, 

apresenta-se como um líquido incolor, de odor refrescante e intenso. Os estudos 

revelam inúmeras atividades, dentre as quais podem ser citadas: ação antimicrobiana, 

alelopática, antioxidante, herbicida, inseticida e repelente (CORCINO, 2016; 

CARNEIRO et al., 2015). 

 

Figura 6. Estruturas químicas do Trans-cinamaldeído e do Citronelal. 

 

A – Trans-cinamaldeído, nomenclatura IUPAC: (E)-3-fenil-2-propenal (C9H8O - 132,16 g.mol-1); B  - 

Citronelal, nomenclatura IUPAC: 3,7-dimethyloct-6-en-1-al (C10H18O). 

FONTE: Autoria própria (2017). 
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3.9 FITOCONSTITUÍNTES COM ATIVIDADE ANTI-MRSA E ANTIBIOFILMES  

 

Apesar das pesquisas evidenciarem vários compostos vegetais com atividade 

anti-MRSA ou sobre a consolidação de biofilmes, há deficiência de dados sobre 

fitoconstituíntes precisos ou sobre o principal agente com tais propriedades, já que os 

resultados das investigações são expressos em termos de análise fitoquímica de 

extratos, sendo meramente correlacionados à presença de metabólitos secundários, 

tais como: alcaloides, terpenóides, flavonoides, fenóis ou esteroides, entre outros.  É 

difícil atribuir o perfil de atividade anti-MRSA para um composto isolado específico, 

estando os resultados condicionados a uma abordagem genérica referente às 

propriedades de uma determina classe de compostos vegetais (KALI, 2014). As 

propriedades antimicrobianas dos OEs vêm sendo investigadas através de várias 

observações e estudos que os propõem como potenciais ferramentas para superar o 

problema de resistência a uma variedade de drogas microbianas (TOHIDPOU et al., 

2010), o que tem aumentado o seu interesse como terapêutica potencial ou sinérgica 

na erradicação da resistência a antimicrobianos, ao mesmo tempo que vem também 

crescendo a preocupação quanto à possibilidade de tolerância bacteriana aos seus 

componentes quando utilizados clinicamente (YAP et al., 2014). 

A cepa MRSA é reconhecida como resistente majoritariamente aos antibióticos 

β-lactâmicos, além de outras drogas pertencentes a vários outros grupos químicos. O 

problema médico das infecções crônicas é que elas estão relacionadas também à 

formação de biofilmes, onde os microrganismos apresentam maior resistência ao 

tratamento antimicrobiano clássico e a sua erradicação não será bem-sucedida 

(NOSTRO et al., 2007; HARBARTH et al., 2010; ISSLER-FISHER et al., 2015). Dessa 

forma, é necessário desenvolver novas estratégias para controlar o estabelecimento 

da infecção e da formação do biofilme. Mesmo que as plantas produzam metabólitos 

que são ativos contra vários microrganismos patogênicos (NAZZARO et al., 2017; 

RAMOS-PERALTA et al., 2015), sucesso relacionado à sua diversidade química e 

complexidade estrutural (REHMAN et al., 2016), pequenos esforços são feitos para 

avaliar seu potencial antibiofilmes em infecções causadas por cepas MRSA (KOT et 

al., 2017). 

Há trabalhos que relatam o potencial antimicrobiano do Trans-cinamaldeído, 

que se demonstra como um eficaz inibidor do crescimento de bactérias, embora seu 

efeito sobre a formação e consolidação de biofilmes seja raramente relatado. São 
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descritas vantagens quanto ao seu emprego, sendo a baixa toxicidade e menor 

suscetibilidade aos mecanismos de resistência a drogas os mais relatados (DORMAN, 

DEANS, 2000; RAEISI et al., 2015). Outros dados indicam que distintas 

concentrações de cinamaldeído pode desempenhar um eficaz papel na inibição da 

formação de biofilmes de MRSA. Em conclusão, alguns autores propõem a aplicação 

do cinamaldeído como um agente terapêutico adjuvante potencial para a prevenção 

de infecções relacionadas ao biofilme por MRSA (JIA et al., 2010). 

 

3.10 IDENTIFICAÇÃO MICROBIOLÓGICA   

 

A espécie cresce bem nos usuais meios usuais na rotina dos laboratórios de 

microbiologia, como ágar sangue. No meio ágar manitol salgado, as colônias de 

Staphylococcus aureus fermentam o manitol, o que modifica o pH e faz o indicador de 

vermelho de fenol presente tornar o meio amarelo, indicativo de positividade das 

colônias para S. aureus. 

Para a determinação da resistência, as características dos antimicrobianos 

devem ser levadas em consideração quanto à seleção dos discos, havendo 

comprovada eficácia clínica no combate ao microrganismo específico, além do seu 

desempenho in vitro (CLSI, 2007, ANVISA, 2007). Preditivo da sensibilidade de 

bactérias fastidiosas e de crescimento rápido, o teste de sensibilidade pelo método de 

disco-difusão é empregado para triagem de cepas de S. aureus resistentes, por ser 

sensível e confiável: conforme o diâmetro dos halos de inibição, os resultados devem 

ser interpretados como Resistente, Sensível e Intermediário (CLSI, 2007; CORDEIRO, 

2011). 

Ainda sobre o resultado dos testes de suscetibilidade, a categoria sensível (S) 

significa que a infecção instalada é tratável pelas doses recomendadas do 

antimicrobiano de primeira linha; o diâmetro do halo indicando suscetibilidade 

intermediária (I), órgãos e tecidos que concentraram o medicamento e, 

consequentemente aumentam sua dosagem, ampliam a eficácia no tratamento; 

entretanto, quando determinada resistência (R) há aumento da probabilidade 

coexistirem mecanismos de evasão à ação do fármaco, orientando a necessidade de 

metodologia diagnóstica adicional e adequação do antimicrobiano (CLSI, 2007; 

SILVA, 2015).  
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O método fenotípico é o padrão ouro para o diagnostico microbiológico dos S. 

aureus, assim como para avaliação da resistência aos antimicrobianos. A necessidade 

de urgência no diagnóstico e na avaliação de resistência antimicrobiana, 

principalmente em pacientes com suspeita de IH, novas técnicas moleculares 

genotípicas vêm sendo adotadas. Estas técnicas geralmente necessitam de menor 

quantidade de amostras, são mais específicas e sensíveis, e são realizadas num 

menor período de tempo. As metodologias moleculares complementam as fenotípicas 

no diagnóstico de MRSA. Segundo Lange e colaboradores (2011), a Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR) é o método molecular de referência para a identificação 

bacteriana. São numerosas as citações com seu uso para identificação e 

caracterização de isolados MRSA, dirigidos a genes espécie-específicos, tais como o 

nuc, da enzima nuclease, e o clfA, da enzima cofator de aglutinação; dos fatores de 

resistência, femA, blaZ e, principalmente, o gene mecA; além dos que conferem 

potencial de produção de biofilme, genes icaA e icaD (MASON, 2001; MOHAJERI, 

2014; EMIDIO, 2014; SILVA, 2015). 

A PCR é um ensaio enzimático simples e sensível que permite a amplificação 

de um fragmento de DNA específico de um conjunto complexo de DNA. Pode ser 

realizada utilizando uma fonte de DNA proveniente de uma variedade de tecidos e 

microrganismos. Somente “traços” de DNA são necessários para gerar cópias 

suficientes para análise por métodos laboratoriais convencionais. Cada ensaio de 

PCR requer sequências iniciadoras (primers), nucleotídeos e DNA polimerase, enzima 

chave que liga os nucleotídeos isolados para formar a nova cadeia de DNA. Os 

nucleotídeos incluem as quatro bases: Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) e Guanina 

(G), unidades utilizadas pela DNA polimerase para criar o produto de PCR. Os primers 

especificam o produto de DNA exato a ser amplificado, sedo fragmentos de DNA 

curtos com uma sequência definida complementar ao DNA alvo que deve ser 

detectado e amplificado. Estes servem como um ponto de extensão para a DNA 

polimerase.  

Os componentes acima mencionados são misturados num tubo de ensaio ou 

placa de 96 poços e depois colocados num termociclador, que atua por ciclos 

repetidos de amplificação em três etapas básicas. A solução de reação é 

primeiramente aquecida acima do ponto de fusão das duas cadeias de DNA, que 

permite separar as sequências, um processo denominado desnaturação. A 

temperatura é então reduzida para permitir que os primers específicos se liguem aos 
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segmentos de DNA alvo, um processo conhecido como hibridação processo este que 

ocorre apenas se os iniciadores forem complementares em sequência (por exemplo, 

ligação a G) ao DNA molde. A temperatura é aumentada novamente, ponto em que a 

polimerase é capaz de prolongar os iniciadores por adição de nucleotídeos e originar 

uma nova cadeia de DNA. Com cada repetição desses três passos, o número de 

moléculas de DNA copiadas dobra (GARIBYAN; AVASHIA, 2013).  

 

3.11 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA in vitro 

 

Uma variedade de métodos laboratoriais é utilizada para avaliar ou rastrear a 

atividade antimicrobiana in vitro de um extrato ou um composto isolado. Os métodos 

mais conhecidos e básicos são os métodos de disco - difusão, diluições em caldo ou 

em ágar. Os métodos de diluição são os mais apropriados para a determinação da 

CIM, uma vez que permitem a estimativa da concentração do agente antimicrobiano 

testado no ágar, (diluição em ágar) ou em caldo, por macro ou microdiluição. Ambos 

os casos servem para medir quantitativamente a atividade antimicrobiana in vitro de 

distintos microrganismos (BALOUIRI; SADIKI; IBNSOUDA, 2015).  

A CIM é definida como a menor concentração do agente antimicrobiano testado 

capaz de inibir o crescimento de microrganismos. É detectado por visualização 

colorimétrica nos tubos ou poços de microdiluição, com valores geralmente expresso 

em μg/mL ou mg/L (CLSI, 2012).  

A microdiluição em caldo é um dos métodos de teste de susceptibilidade 

antimicrobiana mais básico. O procedimento envolve a preparação de diluições 

seriadas do agente antimicrobiano num meio de crescimento líquido distribuídos em 

placas de microtitulação de 96 poços. A seguir, cada tubo ou poço é inoculado com 

uma suspensão microbiana previamente preparada e na escala de 0,5 McFarland. 

Sequencialmente, a placa é incubada sem agitação e em condições adequadas às 

especificidades do microrganismo estudado. Vários métodos colorimétricos baseados 

no uso de reagentes corantes foram desenvolvidos. Os sais de tetrazólio, tais como 

brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio (MTT), 2,3-bis {2-metoxi-4-

nitro-5-[(sulfenilamino) carbonil]-2H-tetrazólio-hidroxido} (XTT) e Cloreto de 2,3,5-

trifeniltetrazólio (CTT) (MACEDO ET AL., 2016) são frequentemente utilizados na 

determinação da CIM para ensaios de microdiluição antifúngica e antibacteriana 
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(BALOUIRI; SADIKI; IBNSOUDA, 2015). A resazurina também um indicador de 

crescimento efetivo que pode ser utilizado para este propósito (CHUAH et al., 2014). 

 

3.12 ELUCIDAÇÃO DE COMPOSTOS SINTÉTICOS 

 

A Cromatografia em Camada Delgada (CCD) é uma das técnicas de 

cromatografia planar baseada no mecanismo de partição para separações analíticas 

por mecanismos de adsorção (COLLINS, 2010). Trata-se da partição de um soluto 

entre duas fases, uma estacionária (placa de sílica) e uma móvel (sistema de eluição), 

onde o equilíbrio é constantemente deslocado pela fase móvel que separa os 

derivados sintéticos pelas diferenças de mobilidade capilar do sistema de solventes 

na placa. A ascensão da fase móvel promove o arraste dos compostos com menor 

potencial de adsorção na fase estacionária, separando-os dos compostos mais 

facilmente adsorvidos (GOULART, 2012).  

A grande maioria dos compostos orgânicos são incolores, por isso, um 

processo de revelação deve ser realizado afim de que as manchas correspondentes 

aos compostos químicos sejam detectadas. A luz UV é um dos métodos mais 

utilizados, pois substâncias capazes de absorver na região do UV (200 – 400nm) 

emitirão luz numa outra região, o que permite identificação por mudança de coloração.  

Outros agentes, tal como a vanilina sulfúrica, quando reagem com outros compostos 

originam uma variedade de colorações por interação com distintos grupos funcionais 

(MARQUES, 2007).  

A espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) auxilia na 

identificação do esqueleto carbono-hidrogênio de uma determina substância orgânica 

(SOLOMONS, FRYHLE, 2000). Os espectros de RMN 1H e 13C continuam sendo a 

primeira ferramenta utilizada pelos cientistas para a elucidação da estrutura de 

compostos de forma rotineira (PINTO; SANTOS; ARTUR, 2007). A técnica não 

apenas torna possível determinar a funcionalidade de um dado carbono, mas também 

possibilita identificar quais carbonos vizinhos aparecem e sua inter-relação com 

hidrogênios próximos. Tem sido amplamente aplicada à análise de produtos naturais 

e biotecnológicos devido às vantagens inerentes, tais como facilidade no preparo da 

amostra, quantidade empregada, possibilidade de identificação e quantificação de 

uma grande quantidade de substâncias num curto período de tempo (LEITE, 2013).  
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 PROCEDÊNCIA DAS AMOSTRAS 

 

As amostras foram provenientes de pacientes internados na Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), na Sala Amarela da Emergência e na Clínica Ortopédica do 

HU da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Foi apreciado pelo Comitê de 

Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisa – CEDEP/UNIVASF.  

 

4. 2 PROCEDIMENTOS DE SEMISSÍNTESE  

 

A etapa experimental para obtenção dos derivados sintéticos foi desenvolvida 

no Laboratório de Química Analítica, locado no Prédio de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) - Campus Petrolina - 

Centro. O mesmo dispõe de condições necessárias para a condução dos protocolos 

experimentais, dispondo de materiais, reagentes e equipamentos suficientes para as 

sínteses e os testes, sendo o uso do ambiente autorizado pelo coordenador do 

mesmo. 

 

4.2.1 Equipamentos, vidrarias e reagentes  

 

- Agitador magnético com aquecimento NI1103-E (Nova Instruments®); 

- Balança analítica FA-2104N (Celtec®); 

- Banho ultratermostático SL 152/10 (Solab®); 

- Placa CCDA (Alugram® XtraSil G/UV); 

- Rota-evaporador RE52A (Union Laboratories England®); 

- Balão de reação, Erlenmeyer, Funil de separação, Béquer, Suporte universal,    

Bastão de vidro, Garras metálicas, Sistema de refluxo, entre outros; 

- Acetona PA (Proquímios); 

- Acetato de etila 99,5% PA (Neon); 

- Acetato de sódio PA (Proquímios); 

- Ácido acético glacial PA (Proquímios); 

- Ácido clorídrico PA (Dinâmica); 

- Anidrido acético PA (Vetec); 
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- Citronelal (doação da empresa Citratus Ibertech); 

- Cloridrato de hidroxilamina PA (Dinâmica); 

- Hexano PA (Synth); 

- Piridina PA (Synth); 

- Sulfato de sódio anidro PA (Vetec); 

- Trans-cinamaldeído ≥ 98,00% (Sigma-Aldrich); 

- Água deionizada.  

  

4.2.2 Síntese da (E)-N-[(2E)-3-fenilprop-2-enilideno]hidroxilamina (Derivado I) 

 

 Para a síntese do derivado sintético foram misturados em um balão de reação 

sob agitação constante, 1,33 g (10,06 mmol) de Trans-cinamaldeído, 1,44 g (20,72 

mmol) de cloreto de hidroxilamina e 2,8 g (34,13 mmol) de acetato de sódio dissolvido 

em 20 mL de etanol a 50% (v/v). Essa mistura foi deixada sob agitação e aquecimento 

a 80°C em banho-maria. Após 2 horas, o aquecimento foi desligado e o meio reacional 

permaneceu apenas sob constante agitação por 24 h. Tempo suficiente para que 

fosse observada a formação de um precipitado branco cristalino em suspensão. 

Visando otimizar a obtenção do produto, foi acrescentada água deionizada lentamente 

com auxílio de pipeta Pasteur já que a mesma altera a polaridade do meio reacional.  

O sobrenadante contendo o sólido branco foi removido, filtrado, lavado com água 

deionizada e colocado para secar a temperatura ambiente. Após a secagem do sólido 

obtido verificou-se o ponto de fusão e o rendimento do mesmo sem purificação prévia. 

A caracterização foi realizada através de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 

e RMN de 1H e 13C. Esquema reacional resumido na Figura 7.  

 

Figura 7. Esquema reacional para obtenção do derivado do Trans-cinamaldeído. 

 
            Trans-cinamaldeído                   Derivado I   

 

NH2OH.HCl – Cloreto de hidroxilamina; NaOAc – Acetato de sódio; EtOH – Etanol. 

FONTE: Autoria própria (2017).  
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4.2.3 Síntese da N-(3,7-dimetiloct-6-enilideno) hidroxilamina (Derivado II) 

 

Conforme resumido na Figura 8, o derivado semissintético proveniente do 

Citronelal foi obtido após misturados sequencialmente: 0,40g (5,76 mmol) de cloreto 

de hidroxilamina, 1,00 mL de água deionizada, 5,00 mL de metanol, 1,00 mL (5,54 

mmol) de citronelal e 1,00 mL (12,40 mmol) de piridina num balão de reação à 

temperatura ambiente (25ºC), em condições herméticas e sob agitação.  Após 1h sob 

agitação, o meio reacional foi posto em repouso durante 48h. A fase orgânica foi 

extraída com acetato de etila, 3 extrações x 10,00 mL, e lavada com água deionizada 

(3 x 20,00 mL). O sulfato de sódio anidro (Na2SO4) foi utilizado como agente secante 

das fases orgânicas após junção das mesmas. O produto foi concentrado em 

evaporador rotativo, obtendo-se um líquido viscoso de coloração amarelo-parda. A 

caracterização foi realizada através de CCD e de RMN de 1H e 13C. 

 

4.2.4 Síntese da (E)-O-acetil-N-[(2E)-3-fenilprop-2-enilideno]hidroxilamina 
(Derivado III) 

 

Foram misturados em Erlenmeyer, 0,147g (1mmol) do derivado I, 500µL (6.2 

mmol) de piridina e 500µL (5.3 mmol) de anidrido acético. Como agente catalisador 

da reação foi utilizada a 4-dimetilaminopiridina (DMAP). Reação foi interrompida após  

após 48h e o produto foi extraído com acetato de etila (2 x 15,00 mL) e lavado com 

água deionizada (3 x 25 mL) para remoção dos reagentes em excesso e do 

Figura 8. Esquema reacional para obtenção do derivado do Citronelal. 

 

                   Citronelal               Derivado II  

H2O – Água; NH2OH.HCl – Cloreto de hidroxilamina; C5H5N – Piridina. 

FONTE: Autoria própria (2017).  



49 
 

  

catalisador. A caracterização do produto foi realizada através de CCD e de RMN de 

1H e 13C. Observar o esquema reacional da Figura 9. 

 

4.2.5. Síntese da (E)-O-acetil-N-(3,7-dimetiloct-6-en-1-ilideno)hidroxilamina 
(Derivado IV) 
 

Foram misturados em Erlenmeyer, 0,147g (1mmol) do derivado II, 500µL (6.2 

mmol) de piridina e 500µL (5.3 mmol) de anidrido acético. Como agente catalisador 

da reação foi utilizada a 4-dimetilaminopiridina (DMAP). A reação foi interrompida 

após 48h e o produto foi extraído com acetato de etila (2 x 15,00 mL) e lavado com 

água deionizada (3 x 25 mL) para remoção dos reagentes e do catalisador. A 

caracterização do produto foi realizada através de CCD e de RMN de 1H e 13C. 

 

Figura 10. Esquema reacional para acetilação do Derivado II.  

 

Derivado II  Derivado IV 

CH3CO-O-COCH3  - Anidrido acético; C5H5N – Piridina. 

FONTE: Autoria própria (2017). 

Figura 9. Esquema reacional para acetilação do Derivado III. 

 

                Derivado I  Derivado III 

CH3CO-O-COCH3  - Anidrido acético; C5H5N – Piridina.  

FONTE: Autoria própria (2017). 
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4. 3 ENSAIOS MICROBIOLÓGICOS  

 

4.3.1 Procedência e Caracterização Microbiológica dos Isolados  
 

As análises foram procedidas em amostras previamente caracterizadas 

fenotipicamente como S. aureus, tanto por parâmetros bioquímicos quanto de 

resistência, conforme antibiograma e demais dados demonstrados na Tabela 3 da 

página 51.  Estas foram isoladas de diferentes materiais biológicos ou sítios 

anatômicos de pacientes diagnosticados com IH no período de 01 de setembro de 

2015 a 30 de outubro de 2015, conforme os critérios norteadores da Portaria n° 2.616, 

de 12 de maio de 1998 e dos preceitos bioéticos do regulamento e normas técnicas 

do Conselho Nacional de Saúde, resolução CNS Nº 441, de 12 de maio de 2011. 

Foram analisadas conforme as recomendações do CLSI (2012) 15 amostras clínicas 

provenientes de 11 (24,4%) pacientes que foram caracterizados com infecções tendo 

o microrganismo como causador comum nos diferentes sítios de coleta e dos setores: 

UTI, Sala Amarela da Emergência e Setor de Ortopedia e Traumatologia do Hospital 

Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Petrolina 

– PE. Estas foram gentilmente cedidas pelo Laboratório de Microbiologia Campus – 

Centro da mesma Universidade.  

As análises foram possíveis porque todas as amostras fenotipicamente 

sugestivas de S. aureus sensíveis ou MRSA foram armazenadas em tubos contendo 

500μl de solução de congelamento e armazenadas a – 20°C.  A Tabela 3 contém as 

características fenotípicas e o perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos dos 

isolados testados.  
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4.3.2 Caracterização genotípica  

 

            O DNA das cepas para a realização das técnicas genotípicas foi obtido por 

meio da técnica de extração fenol-clorofórmio. As bactérias foram cultivadas por 24 

horas a 37°C em TSB suplementado com Ágar/Ágar. Uma quantidade considerável 

de colônias foi obtida e suspendida em 300μL de tampão de lise (50mM Tris; 5mM 

EDTA pH 8,0; 50mM NaCl) e homogeneizada por 2min. Sequencialmente, a 

suspensão foi inativada em banho seco a 80°C por 10min. A membrana celular foi 

rompida após adição de 70 μL de uma solução de Dodecil Sulfato de Sódio (SDS) a 

10% com sequencial agitação para homogeneização. Para lise e exposição dos 

elementos celulares foram adicionados 100μL de NaCl 5M e 80μL de CTAB/NaCl sob 

subsequente agitação e incubação a 65°C por 10min. Para a remoção das proteínas 

do meio foi realizada a separação de fases com 700μL de Clorofórmio/Álcool 

Isoamílico e homogeneização por inversão (24:1). Essa mistura foi submetida à 

Tabela 3. Características fenotípicas do isolados de S. aureus avaliados. 

FERMENTADORES DO MANITOL ANTIBIOGRAMA 
 

GRAM CATALASE COAGULASE OXA CFO PEN CRO PPT VAN* 

SaI + + + I S S I S S 

SaI.1 + + + R R R R R S 

SaII + + + R R R R S S 

SaIII + + + R R R R R S 

SaIV + + + S S R S S S 

SaV + + + S S S S S S 

SaVI + + + R R R R R S 

SaVI.1 + + + S S R S S S 

SaVII + + + R R R R R S 

SaVII + + + S S S S S S 

SaIX + + + S S R S S S 

SaIX.1 + + + I R R I S S 

SaX + + + R R R R R S 

SaX.1 + + + R R R R R S 

SaXI + + + R R R R R S 

 

SaI-XI – Amostra S. aureus I – XI. OXA – Oxacilina (1μg); CFO – Cefoxitina (30μg); PEN – Penicilina G 

(10μg); CRO – Ceftriaxona (30μg); PPT – Piperacilina/Tazobactam (100/10 µg); VAN – Vancomicina (30 µg).  

R – Resistente; I – Intermediário; S – Sensível. 

*Metodologia inadequada para detectar resistência. 

FONTE: Adaptado de Silva (2015.  
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centrifugação a 11750g por 5min e o sobrenadante foi transferido para outro tubo onde 

foram adicionados 450μL de Isopropanol e armazenado por 2h em congelador. O 

sobrenadante dessa mistura foi desprezado após nova centrifugação a 11750g por 

15min. Ao precipitado foram adicionados 500μL de etanol 70% e novamente 

centrifugado a 11750g por 10min. Após o descarte do sobrenadante, o tubo 

permaneceu aberto em capela de fluxo laminar até evaporação total do etanol e o 

pellet ressuspenso em 80μL de tampão TE e armazenado a -20°C até ser utilizado. 

Os determinantes genéticos que conferem mecanismos de resistência aos 

antimicrobianos β-lactâmicos foram detectados pela amplificação dos genes mecA e 

blaZ. A potencialidade de produção de biofilme foi determinada pela amplificação dos 

genes icaA e icaD. A seleção dos iniciadores para amplificação do segmento do DNA 

relacionado aos genes selecionados, bem como a composição/concentração e ciclo 

de amplificação do PCR foram baseadas em referências anteriores como 

demonstrado na Tabela 4 da página 54. A visualização e documentação dos 

fragmentos genéticos amplificados foram realizados após corrida por eletroforese em 

gel de agarose a 1,5% e confirmação de adequada extração. 

 
4.3.3 Preparo do Inóculo  
 

4.3.3.1 Dissolução dos compostos e seus Derivados sintéticos 

 

 O Trans-cinamaldeído, Citronelal e seus derivados sintéticos com propriedades 

oleosas (Derivados II e IV) foram devidamente pesados ao total de 50mg e 

sequencialmente foram acrescidos de 100µL de Metanol (MeOH). Esta mistura foi 

adicionada a 9,9mL de caldo MH, para que a concentração do MeOH fosse 

equivalente a 1%(v/v). Em tais condições, as concentrações finais determinadas para 

estes compostos foram as seguintes: 2.500; 1.250; 625; 312,5; 156,25; 78,125; 39,062 

µg/mL. Tal metodologia foi uma adaptação do proposto por Pozzo e colaboradores 

(2012) e Raeisi e colaboradores (2015).  

Os derivados sintéticos dos Trans-cinamaldeído apresentaram-se no estado 

sólido cristalino. Por isso, a metodologia de dissolução adotada foi ligeiramente 

distinta. Foram observadas boas propriedades de solubilidade quando 2mg do 

composto foi dissolvido numa solução à base de Dimetilsufóxido (DMSO) a 25% (m/v), 

que nesta concentração não manteve atividade bactericida ou incrementou a ação 
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antimicrobiana do agente testado (nas diluições seriadas a concentração do DMSO 

decai para 12,5% m/v desde o poço inicial). Nestas condições, as concentrações finais 

para os compostos foram as seguintes: 1000; 500; 250; 125; 62,5; 31,25; 15,62; 7,81 

µg/mL. 
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Tabela 4. Relação das sequências iniciadoras específicas para marcadores genéticos da espécie Staphylococcus aureus utilizadas na PCR e 

respectivos ciclos de amplificação.  

 

INICIADORES  

 

CONDIÇÕES PROGRAMADAS NO TERMOCICLADOR 

 

SOLUÇÕES E REAGENTES  

  Desnaturação 

inicial 

Desnaturação Pareamento Extensão Ext. final Tampão 

    1X  

MgCl2 dNTP Taq H2O DNA Iniciador* 

blaZ F AAGAGATTTGCCTATGCTTC³  

94°C 

 

94°C 

 

50,5°C 

 

72°C 

 

72°C 

 

1,5μL 

 

3,3mM 

 

0,4mM 

 

1,5U 

 

6,4μL 

 

4μL 

 

0,4μM 

blaZ R GCTTGACCACTTTTATCAGC 4min 4min 30s 30s 5min        

 517 pb   30 ciclos          

mecAF AAAATCGATGGTAAAGGTTGG4 94°C 94°C 68°C 72°C 72°C 1,5μL 3,3mM 0,6mM 1,5U 6,8μL 4μL 0,6μM 

mecAR AGTTCTGCAGTACCGGATTTG 60s 30s 30s 30s 30s        

 217 pb   15 ciclos          

   94°C 60°C 72°C 72°C        

   30s 30s 30s 2min        

    20 ciclos          

icaA F  CCTAACTAACGAAAGGTAG5 - 92°C 49°C 72°C 72°C 2,5μL 2,5mM 0,3mM 2,5μL 10,05μL 10μL 1μM 

icaA R  AAGATATAGCGATAAGTGC  45s 45s 60s 7min        

 1315 pb   30 ciclos          

icaD F AAGCCCAGACAGAGGCAATAT5 94°C 92°C 49,8°C 72°C 72°C 1,5 μL 3,3mM 0,2mM 1,5U 6,9μL 2μL 1,5μM 

icaD R AGTACAAACAAACTCATCCATC 2min 45s 45s 60s 7min        

 230 pb   30ciclos          

MgCl2 – Cloreto de Magnésio; DNA – Ácido Desoxirribunucléico; dNTP -  desoxirribonucleotídeos fosfatados; pb – pares de bases.  

 

FONTE: 1Adaptado de Aher e colaboradores (2012); Almeida (2009); ² Kateete e colaboradores, 2010; ³Sawant  e colaboradores (2009);  

4Coelho  e colaboradores (2007); 5Vasudevan  e colaboradores (2003).  

 

 

5
4
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4.3.3.2 Controle de Turbidez  
  

Foi preparado controle de turbidez de Sulfato de Bário (BaSO4) equivalente a 

uma solução padrão de McFarland 0,5 para auxiliar na padronização da densidade do 

inóculo. Foi acrescentada uma alíquota de 0,5 mL de Cloreto de Bário (BaCl2) 0.048 

mol/L a 99,5 mL de Ácido Sulfúrico (H2SO4) 0,18 mol/L, em constante 

homogeneização. A absorbância da solução padrão variou de 0,08 a 0,10, sendo sua 

densidade verificada em espectrofotômetro utilizando um comprimento de onda de 

625 nm. A suspensões bacterianas das ATCCs e isolados clínicos foram também 

quantificadas em espectro a 625 nm e, ao serem utilizadas, comparadas ao controle 

de turbidez.  

 

4.3.4 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

  

 As análises foram conduzidas conforme o documento M7-A6 do CLSI (2007), 

que focaliza nas normas de aplicação global nos métodos de referência para a 

determinação das CIMs das bactérias aeróbicas por microdiluição em caldo. Os 

protocolos padronizados pelo laboratório de Microbiologia e Imunologia Animal do 

Campus Ciências Agrárias serviram como base de orientação para as análises.  

 O teste foi realizado em microplacas de fundo chato estéreis de 96 poços, 

empregando-se volumes padronizados de inóculo (10µL), amostra (200µL) e meio de 

cultura (200µL) no sistema de microdiluições seriadas verticais, conforme 

esquematizado na Figura 11 da página 58. As três colunas iniciais da placa foram 

destinadas ao ensaio propriamente dito, já que cada amostra foi analisada em 

triplicata. As colunas A4 e A5 foram utilizadas como controles dos testes, onde foram 

adicionados apenas: 200µL do diluente como controle negativo e 10 µL da suspensão 

bacteriana como controle positivo, respectivamente.  A coluna A6 foi utilizada como 

controle do procedimento, onde apenas caldo MH foi adicionado para verificação de 

possível contaminação. As placas foram incubadas em estufa bacteriológica a 37°C 

por 24 horas, respeitando-se as exigências de atmosfera das cepas utilizadas.  

Inicialmente, para avaliação do potencial de cada agente protótipo e seus 

derivados sintéticos, as suspensões foram preparadas com cepas American Type 

Culture Collection (ATCC) de Staphylococcus aureus (ATCC 12598) e Escherichia coli 

(ATCC DH5α), cedidas pelo Laboratório de Microbiologia e Imunologia Animal da 
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UNIVASF. O perfil de atividade frentes as cepas padrão foi utilizado para continuidade 

dos testes com isolados clínicos sugestivos de S. aureus provenientes de IH.  

Após a incubação, em todos os casos, foram adicionados 10µL de solução 

aquosa a 2% (m/v) de Cloreto de 2,3,5- trifeniltetrazólio (CTT) para verificação de 

microrganismos viáveis por poço. A leitura dos resultados foi procedida visualmente e 

a CIM definida como a menos concentração de amostra na qual não houve alteração 

da tonalidade transparente para rosa, que configura crescimento bacteriano.  

 

4.3.5 Determinação da Concentração Bactericida Mínima (CBM) 

 

 Foi determinada após inoculação do conteúdo de cada poço das microplacas 

do ensaio CIM em placas de Petri com Ágar MH, com auxílio de um replicador para 

placas de 96 poços. Estas foram incubadas a 37°C durante 24h em estufa 

bacteriológica em adequada aerobiose. Os valores foram determinados em termos da 

menor concentração que a amostra estudada foi capaz de causar a morte do inóculo.  

 

4.4 BIOFILMES  

 

4.4.1 Formação do Biofilme Fenotípico  

 

O potencial de formação de biofilme fenotípico por S. aureus foi avaliado 

conforme a metodologia de aderência em microplacas referenciada por Merino e 

colaboradores (2009), com adaptações. A Figura 11 da página 58 contém a 

esquematização das etapas de caracterização. As ATCCs (S. aureus 33591, S. 

aureus 12598, E. coli DH5α, Staphylococcus epidermidis 12228) e amostras 

provenientes dos isolados clínicos foram individualmente inoculadas em 4 tubos 

contendo 5mL de Tryptone Soya Broth (TSB) com distintas concentrações de glicose 

(I - TSB + 1% glicose; II - TSB + 0,5% glicose; III - TSB + 0,25% glicose; IV - TSB sem 

glicose), dessa forma, para cada amostra há 04 tubos com meio em diferentes 

condições de suplementação com glicose. A suspensão foi incubada a 37°C por 24 

horas. Posteriormente, foram adicionados 200µL do cultivo nos poços da microplaca 

em triplicata com subsequente incubação por 24h a 37°C. Passado este período, o 

cultivo foi descartado, sendo procedidas 3 lavagens com água com 200 µL de água 

destilada e secagem a temperatura ambiente. Foram adicionados 100 µL de Cristal 
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Violeta a 0,25%, mantido por 3 minutos nos poços, período após o qual foi descartado 

e realizadas novas 3 lavagens novamente com água destilada. Finalmente foram 

adicionados 200 µL de álcool: acetona (80:20) e realizada a leitura da absorbância em 

leitor de microplacas de Elisa a  620nm.  

 A determinação da produção de biofilme segue a seguinte classificação: sem 

produção de biofilme (DOamostra ≤  DOcontrole negativo), fraca produção de biofilme (DOcontrole 

negativo  <  DOamostra ≤ 2 x DOcontrole negativo), moderada produção de biofilme (DOcontrole negativo < 

DOamostra ≤ 2 x DOcontrole negativo) e forte produção de biofilme (DOamostra  > 4xDOcontrole negativo). 

Para avaliação dos efeitos antibiofilmes dos compostos e derivados sintéticos 

a metodologia utilizada foi a proposta por Nostro e colaboradores (2007). As culturas 

cresceram durante 24 h em 5 ml de TSB com 1,0, 0,5 e 0,25% de glicose e foram 

distribuídos nos poços de placas de microtitulação de fundo plano de poliestireno na 

presença de 100 μl de concentrações sub-inibitórias (sub - CIM) de Cinamaldeído, 

Citronelal e Derivados Sintéticos (1/2 da CIM) ou 100 μl de meio (controle). Após 

incubação durante 24 h a 37 ° C, cada poço foi lavado três vezes com água destilada 

estéril, seco, corado durante 3minutos com 100 μL de Cristal Violeta a 0,25% e 

novamente lavado com água. Os biofilmes foram descorados em 200 μl da mistura 

álcool: acetona (80:20) e a DO a 620nm foi medida por espectrofotometria usando um 

leitor de ELISA. Cada ensaio foi realizado em triplicata. Como medida de eficácia, a 

formação relativa de biofilme foi definida da seguinte forma: (DO média 620nm do 

poço tratado / DO média a 620nm do poço de controle) × 100. 
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Figura 11. Esquematização das metodologias para obtenção da CIM (A) e Biofilme fenotípico (B). 

 

TPH -  Cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazolio, também designado CTT.  

FONTE: Autoria própria (2017). 
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4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Todos os testes estatísticos empregados no presente estudo foram realizados 

pelo programa estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 

20.0 e por meio do programa EPI-INFOTM, versão 7.0, de março de 2015, distribuído 

pela Organização Mundial de Saúde e pelo CDC. Procederam-se à organização dos 

dados e ao cálculo dos testes de Qui quadrado e teste exato de Fisher, ao nível de 

significância estatística estabelecida para todas as análises foi de 5% (p < 0,05). Da 

estatística descritiva, foi utilizada distribuição de frequências absolutas e relativas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERIZAÇAO E ELUCIDAÇÃO DOS DERIVADOS SINTÉTICOS 

 

 A caracterização dos produtos obtidos foi inicialmente realizada através de 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD). As eluições foram efetivadas no sistema 

de solventes Hexano:Acetato de etila na proporção 1:1 v/v e as placas reveladas sob 

luz ultravioleta (UV) de longo e curto comprimentos de onda, 365nm e 254nm, 

respectivamente. Posteriormente, a CCD foi submetida à revelação em solução de 

vanilina sulfúrica.  

A espectroscopia por RMN auxiliou na identificação do esqueleto carbono-

hidrogênio das amostras apenas, não sendo procedidas análises para o Trans-

cinamaldeído e Citronelal por se tratarem de compostos químicos obtidos já isolados 

e estruturalmente elucidados. O sistema de solvente escolhido para análise foi aquele 

no qual o comportamento das moléculas indicou boa solubilidade, fato que possibilitou 

o uso de Dimetilsufóxido (DMSO) ou Clorofórmio deuterado (CDCl3).  

 

5.1.1Elucidação da (E)-N-(2E)-3-fenilprop-2-enilideno]hidroxilamina (Derivado I) 

  

O produto obtido difrenciou-se do reagente de partida pelo estado físico o qual 

se encontrava. O Trans-cinamaldeído é um líquido amarelado de odor cracterístico ao 

da canela e seu derivado sintético um sólido branco inodoro.  A literatura relata 136°C 

como seu ponto de fusão  (YUKAWA; SAKAI; SUZUKI, 1966; CORCINO, 2015). No 

estudo, a faixa de fusão para este sólido foi de 130-132°C; Lenzi e colaboradores 

(2004) relatam que a temperatura de fusão pode variar de 1 a 2°C, onde a presença 

de impurezas na amostra, mesmo em pequenas quantidades, pode aumentar 

consideravelmente o intervalo de variação.  

Conforme o espectro de RMN de 1H (DMSO, 400MHz) da Figura 12 da página 

63, foram observados dois singletos em δH 6,970 e 6,932, ambos com integral para 

um hidrogênio, compatíveis aos hidrogênios ligados aos carbonos C2 e C3 

monoidrogenados do composto sintetizado. A diversidade de acoplamentos possíveis 

justificou o multipleto em δH 7,294 – 7,569, característico do acoplamento de 

hidrogênios aromáticos. Na Figura 13 da página 64 há a expansão do espectro 

apresentado na Figura 12 (pág. 63), na faixa que vai de 6.9 ppm – 7.6 ppm.  
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A Tabela 5 contém a comparação entre os dados obtidos e os descritos em 

outro estudo. A análise do sinal em δH 11,286 foi confirmatório da ocorrência da 

síntese, já que suas características são compatíveis aos de H de grupos hidroxilas 

altamente desprotegidas, neste caso devido à ligação ao N do grupo aldoxima no 

sistema de duplas ligações conjugadas. Da mesma forma que, no espectro, houve 

desaparecimento do sinal de H na região de aldeídos (δH- 9 - 10 ppm). O sinal da 

região desprotegida corresponde ao acoplamento do solvente DMSO.  

 

Tabela 5. Dados espectrais de RMN de 1H (400 MHz) e 13C (100 MHz) do Derivado 

I, em DMSO. Os deslocamentos químicos δH e δC foram devidamente expressos em 

ppm. 

 

 

 

LITERATURA 

 (E)-N-[(2E)-3-fenilprop-2-enilideno]hidroxilamina (AUGUSTINE et al., 2011) 

C δ 
1H δ13C δ1H   δ 

13C 

1 6,932 (s, 1H) 147,29 6,930 (s, 1H) 147,21 

2 6,970 (s, 1H) 127,26 6,968 (s, 1H) 127,20 

3 7,294 (s, 1H) 137,95 7,281 (s, 1H) 137,88 

4 - 135,92 - 135,89 

5 7,569 (m, 1H) 128,94 7,570 (m, 1H)* 128,88 

6 7,362 (m, 1H) 129,1 7,398 (m, 1H) 129,03 

7 7,328 (m, 1H) 116,16 7,344 (m, 1H) 116,12 

8 7,366 (m, 1H) 129,1 7,312 (m, 1H) 129,03 

9 7,551 (m, 1H) 128,94 7,566 (m, 1H) 128,88 

OH 11,286 (s 1H) - 11,239 (s, 1H) - 

*Devido a grande quantidade de sinais, já que desdobram em vários multipleto, os dados para os 

hidrogênios dos C5 – 9, referentes aos H aromáticos foram expressos em termos da média dos valores 

obtidos.  

FONTE: Autoria própria (2017). 
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No espectro de RMN de 13C (DMSO, 100 MHz) da Figura 14 da página 65 ficou 

evidente a inexistência de carbono carbonílico (C=O) característico do grupo aldeído 

do Trans-cinamaldeído, uma vez que foi verificado maior grau de proteção de C1 (δC 

147,29) quando comparado ao seu grupo substituinte de partida. A literatura especifica 

uma faixa de acoplamento para carbonos de aldeídos dentro do intervalo δC (190 – 200 

ppm), não observado no espectro do Derivado I. Está estabelecido que a 

eletronegatividade e os grupos unidos ao carbono são fatores que influenciam na sua 

blindagem eletrônica (SOLOMONS, FRYHLE, 2000). Os dados foram suficientes para 

concluir que houve adição nucleofílica do grupo hidroxilamina na molécula.    
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Figura 12. Espectro de RMN de 1 H da (E)-N-[(2E)-3-fenilprop-2-enilideno]hidroxilamina (Derivado I) 

 

FONTE: Autoria própria (2017).  

      RMN 1H, 400 MHz, DMSO 
      Derivado I 
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Figura 13. Espectro de RMN de 1 H da (E)-N-[(2E)-3-fenilprop-2-enilideno]hidroxilamina (Derivado I) – Expansão. 

 

FONTE: Autoria própria (2017).  
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      RMN 1H, 400 MHz, DMSO 
      Derivado I 
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Figura 14. Espectro de RMN de 13 C da (E)-N-[(2E)-3-fenilprop-2-enilideno]hidroxilamina (Derivado I) 
 

 

FONTE: Autoria própria (2017).  

      RMN 1C, 100 MHz, DMSO 
      Derivado I 
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5.1.2 Elucidação da (E)-O-acetil-N-[(2E)-3-fenilprop-2-enilideno]hidroxilamina 

(Derivado III) 

 

Conforme o espectro de RMN de 1H (CDCl3, 400MHz) da Figura 15 da página 

68, foi observado um singleto em δH 2,485 com integral para três hidrogênios numa 

região protegida, compatíveis aos hidrogênios ligados ao carbono metílico C11 do 

provável composto obtido por acetilação. A diversidade de acoplamentos possíveis 

justificou o multipleto em δH 7,395 – 7,596, característico do acoplamento de 

hidrogênios aromáticos. Da mesma forma, os sinais em δH 7,851 , δH 6,954 e δH  

7,261, justificaram a presença dos H de C1, C2 e C3, respectivamente.  

No espectro de RMN de 13C (DMSO, 100 MHz) da Figura 16 da página 69 o 

sinal em δC 25,57 foi confirmatório para a presença do carbono metílico, uma vez que 

se encontra numa região compatível e protegida do espectro. Da mesma forma, o δC 

em 146,1 confirmou C1 com grau de desproteção sugestivo de manutenção da ligação 

ao N do grupo aldoxima do derivado de partida. A Tabela 6 da página 67 possui a 

comparação entre os dados espectrais do Derivado I e seu produto acetilado 

(Derivado III).     

Entretanto, sinais importantes e confirmatórios da ocorrência da acetilação não 

foram evidenciados no espectro de RMN de 13C (DMSO, 100 MHz) usual. Por isso, foi 

necessária a correlação entre os sinais do RMN de 1H aos de RMN de 13C, confome 

demonstrado no espectro bidimensional de Correlação Heteronuclear de Múltiplas 

Ligações (HMBC) da Figura 17 da página 70. Assim, a verificação da correlação a 

duas ligações entre o sinal dos hidrogênios metílicos em  δH 2,485 e o sinal do carbono 

carbonílico evidenciado em δC 174 ppm foi suficiente para a constatação de acetilação 

do Derivado I.  
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Tabela 6. Dados espectrais de RMN de 1H (400 MHz) e 13C (100 MHz) dos Derivados I e III, em DMSO e CDCl3, respectivamente. 

Os deslocamentos químicos δH e δC são devidamente expressos em ppm. 

 

 
 

(E)-N-[(2E)-3-fenilprop-2-enilideno]hidroxilamina (E)-O-acetil-N-[(2E)-3-fenilprop-2-enilideno] hidroxilamina 

C δ 
1H δ13C δ 

1H δ13C 

1  6,932 (s, 1H) 147,29 7,851 (s, 1H) 146,1 

2 6,970 (s, 1H) 127,26 6,934 (s, 1H) 128,66 

3 7,294 (s, 1H) 137,95 7,261 (s, 1H)  130,98 

4 - 135,92 - 134,33 

5 – 9 7,569  - 7,551 116,16 – 129,1 7, 395 – 7,596* 119,51 – 129,16 

10 - - - 174** 

11 - - 2,485 25,57 

OH 11,286 (s 1H) - - - 

*Devido à grande quantidade de sinais, já que desdobram em vários multipleto, os dados para os hidrogênios dos C5 – 9, referentes aos H aromáticos foram 

expressos pelo intervalo de acoplamento. 

** Evidenciado no espectro de Correlação Heteronuclear de Múltiplas Ligações (HMBC). 

 

FONTE: Autoria própria (2017). 
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Figura 15. Espectro de RMN de 1H da (E)-O-acetil-N-[(2E)-3-fenilprop-2-enilideno]hidroxilamina (Derivado III) 

 

  

FONTE: Autoria própria (2017).  
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RMN 1H, 400 MHz, CDCl3 
Derivado III 

 



69 
 

  

Figura 16. Espectro de RMN de 13C da (E)-O-acetil-N-[(2E)-3-fenilprop-2-enilideno]hidroxilamina (Derivado III) 

  

FONTE: Autoria própria (2017).  
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RMN 1H, 100 MHz, CDCl3 
Derivado III 
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Figura 17. Espectro bidemensional por HMBC da (E)-O-acetil-N-[(2E)-3-fenilprop-2-enilideno]hidroxilamina (Derivado III) 

 

 

FONTE: Autoria própria (2017). 
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5.1.3 Elucidação da N-(3,7-dimetiloct-6-enilideno) hidroxilamina (Derivado II) 

 

O produto obtido a partir do Citronelal se apresentou como um composto líquido 

viscoso de coloração amarelo-parda, distinguindo-se do reagente de partida que é 

incolor. A caracterização inicial em CCD no sistema de solventes Hexano/Acetato de 

etila (1:1) permitiu verificar diferenças entre o produto sintetizado e o reagente, 

distinções essas que se expressaram principalmente no grau de adsorção na placa 

de sílica e absorção da UV incidida.   

Foram sinais confirmatórios da ocorrência de modificação do substituinte, no 

espectro de RMN 1H (400MHz, CDCl3) os desdobramentos δH 7,426 (t, 1H) do C-1; δH  

7,271 (s, 1H) referente ao H da OH; e, δ 6,751(t, 1H) do H6. A análise dos demais 

sinais permite concluir que não houveram modificações estruturais distintas daquelas 

descritas na literatura. Heeres e Van (2001) descreveram desdobramentos 

compatíveis com os encontrados no estudo, mesmo havendo algumas distinções 

quanto a técnica empregada. O mesmo raciocínio se aplica aos dados encontrados 

por Corcino (2015). Os espectros de RMN 1H do Derivado II encontra-se nas Figuras 

18 e 19 (Expansão), das páginas 73 e 74, respectivamente.  

A Tabela 7 possui a correlação entre os resultados obtidos pelos autores e os 

encontrados neste estudo. O sinal em δ 5,084 (s, 1H) não pode ser correlacionado à 

molécula sintetizada, já que nenhum H poderia resultar no desdobramento de sinal 

demonstrado no espectro.  A justificativa, compatível com os dados da literatura é a 

presença de remanescentes do reagente de partida Citronelal, que por ser um aldeído, 

 

Tabela 7. Dados espectrais de RMN de 1H do Derivado II, em CDCl3. Os 

deslocamentos químicos são expressos em ppm. 

 
DERIVADO II (HEERES, VAN, 2001) (CORCINO, 2015) 

RMN de 1H 400MHz, CDCl3 RMN de 1H 400MHz, CDCl3 RMN de 1H 500MHz, CDCl3 

0,944 (d,6H) 0,88 (t, 3H) 0,956 (q, 6H) 

1,022 – 1,386 (m, 6H) 1,11-1,34 (m, 2H) 1,022 – 1,386 (m,  

1,602 (s, 6H) 1,54 (s, 3H) 1,613 (s, 6H) 4H) 

1,682 (s, 6H) 1,62 (s, 3H) 1,694 (s, 6H) 

2,003 – 2,396 (m, 4H) 1,94-2,30 (m, 5H) 1,984 – 2,467 (m, 4H) 

FONTE: Autoria própria (2017). 
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possui H diretamente ligado a uma carbonila que integra na região observada. Da 

mesma forma, o número de H dobrados visualizados na base do espectro serve como 

justificativa para a presença de resquícios do reagente protótipo.  

 Na Tabela 8 é possível observar os sinais espectrais de RMN de 13C (CDCl3, 

100MHz) para o Derivado II e o comparativo com o descrito na literatura. Nela, verifica-

se uma forte semelhança no desdobramento dos sinais. Os deslocamentos são 

conforme os sinais dos espectros das Figuras 20 e 21 das páginas 76 e 75, 

respectivamente.  O sinal de C-1, δc 151,88 ppm é justificado pela ligação ao grupo 

hidroxilamina, que confere maio grau de desproteção no espectro; da mesma forma 

que a manutenção do carbono metínico C-6, δc 124,32 ppm, foi importante para 

invalidar possível ciclização da molécula.  

 

Tabela 8. Dados espectrais de RMN de 13C (100 MHz) do Derivado II, em CDCl3. 

Os deslocamentos químicos são devidamente expressos em ppm.  

 

 

LITERATURA 

N-(3,7-dimetiloct-6-enilideno) hidroxilamina 

  (HEERES, VAN, 2001) (CORCINO, 2015) 

C δ 
13C δ13C   δ 

13C 

1 151,88 148,91 151,53 

2  36,41 33,88 32,09 

3  30,88 29,47 31,04 

4  36,59 34,11 36,54 

5  25,44 22,95 25,58 

6  124,32 121,79 124,41 

7  131,53 128,96 131,62 

8  19,71 17,21 19,80 

9  17,64 15,12 17,80 

10  25,72 23,18 25,81 

 

FONTE: Autoria própria (2017). 
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Figura 18. Espectro de RMN de 1H da N-(3,7-dimetiloct-6-enilideno) hidroxilamina (Derivado II). 

 

FONTE: Autoria própria (2017).  
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Derivado II 
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Figura 19. Espectro de RMN de 1H da N-(3,7-dimetiloct-6-enilideno) hidroxilamina (Derivado II) – Expansão. 

 

FONTE: Autoria própria (2017).  

RMN 1H, 400 MHz, CDCl3  
Derivado II 
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Figura 20. Espectro de RMN de 13C da N-(3,7-dimetiloct-6-enilideno) hidroxilamina (Derivado II). 

 

FONTE: Autoria própria (2017).  

RMN 13C, 100 MHz, CDCl3  
Derivado II 
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Figura 21. Espectro de RMN de 13C da N-(3,7-dimetiloct-6-enilideno) hidroxilamina (Derivado II) – Expansão.  

                                                                            

 

FONTE: Autoria própria (2017).  
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5.1.4. Elucidação da (E)-O-acetil-N-(3,7-dimetiloct-6-en-1-ilideno) hidroxilamina 

(Derivado IV) 

 

O Derivado IV se apresentou como um composto líquido incolor, viscoso e 

translúcido. A caracterização inicial em CCD no sistema de solventes Hexano/Acetato 

de etila (1:1) permitiu verificar diferenças entre o produto sintetizado e o reagente, 

distinções essas que se expressaram majoritariamente no seu grau de adsorção na 

placa de sílica, absorção da UV incidida e reação com a vanilina sulfúrica.  

Foram sinais confirmatórios da ocorrência de modificação estrutural, no 

espectro de RMN 1H (400MHz, CDCl3) os desdobramentos δH 7,707 (t, 1H) do H – 1 

e δH 2,144 (s, 3H) dos hidrogênios metílicos introduzidos no processo de acetilação, 

sendo que a presença do grupo carbonila confere maior desproteção em relação as 

demais metilas presentes na molécula, justificando o seu posicionamento no espectro. 

Os sinais em δH 1,682 (s, 3H) e 1,602 (s, 3H) são referentes aos hidrogênios das 

metilas geminais ligadas a C-7; contudo, δH  0,957 (s, 3H) relaciona-se aos hidrogênios 

metílicos de C-10.  A análise dos demais sinais permite concluir que não houveram 

modificações estruturais distintas daquelas descritas na literatura para os demais 

sítios da molécula. Espectros conforme as Figuras 22 e 23 das páginas 79 e 80, a 

última corresponde à expansão do espectro na faixa compreendida 0,5 a 3.4ppm. 

O espectro de RMN de 13C (100 MHz, CDCl3) representado na Figura 24 da 

página 81 revelou 12 sinais espectrais, que foram classificados 02 carbonos não 

hidrogenados em δC 168,66, mais desprotegido no espectro, e em δC 131,53; 03 

carbonos metínicos (CH), δC 158,61; δC 123,98; e δC 30,70. Também ficaram 

evidentes sinais para carbonos CH2 (δC 36,80; 36,65 e 25,72). Três sinais foram 

entendidos como característicos de metilas (C-10, δC 25,30), sendo dois sugestivos 

de metilas geminais (δC 19,461 e 17,63). A Tabela 9 da página 78 contém uma relação 

comparativa entre os sinais dos carbonos do Derivado IV e os do reagente de partida 

(Derivado II), com dados descritos na literatura e os evidenciados neste estudo. 

Alguns desdobramentos estão localizados em regiões mais desprotegidas do 

espectro, principalmente os carbonos próximos ao grupamento acetil inserido (C-1 e 

C-2), tal efeito é esperado e compatível aos efeitos de desblindagem destes átomos.  
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Tabela 9. Dados espectrais de RMN de 13C (100 MHz) dos Derivados II e IV, em CDCl3.  Os deslocamentos químicos são devidamente 

expressos em ppm. 

  
N-(3,7-dimetiloct-6-enilideno) hidroxilamina (E)-O-acetil-N-(3,7-dimetiloct-6-en-1-ilideno) hidroxilamina 

  (HEERES, VAN, 2001)  

C δ 
13C δ13C δ 

13C 

1  151,88 148,91 158,61 

2  36,41 33,88 36,80 

3  30,88 29,47 30,88 

4  36,59 34,11 36,65 

5 25,44 22,95 25,68 

6 124,32 121,79 123,98 

7 131,53 128,96 131,53 

8  19,71 17,21 19,46 

9  17,64 15,12 17,63 

10 25,72 23,18 25,30 

11 - - 168,66 

12  - - 19,39 

 
FONTE: Autoria própria (2017).  
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Figura 22. Espectro de RMN de 1H (E)-O-acetil-N-(3,7-dimetiloct-6-en-1-ilideno) hidroxilamina (Derivado IV). 

 

FONTE: Autoria própria (2017). 
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Figura 23. Espectro de RMN de 1H da (E)-O-acetil-N-(3,7-dimetiloct-6-en-1-ilideno) hidroxilamina (Derivado IV) – Expansão. 

 

FONTE: Autoria própria (2017).  

RMN 1H, 400 MHz, CDCl3  
Derivado IV 
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Figura 24. Espectro de RMN de 13C da (E)-O-acetil-N-(3,7-dimetiloct-6-en-1-ilideno) hidroxilamina (Derivado IV). 

 

FONTE: Autoria própria (2017).  

RMN 13C, 100 MHz, CDCl3  
Derivado IV 
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5.2 GENOTIPAGEM DOS ISOLADOS CLÍNICOS 

 

5.2.1 Amplificação dos genes de resistência blaZ e mecA 

 

A Tabela 10 resume as características fenotípicas do isolados de S. aureus 

estudados, 80% (12) dos isolados foram caracterizados como resistentes (R) à 

Penicilina e 20% (02) foram classificados como Sensíveis (S) a este antibiótico. Os 

dados obtidos pela metodologia genotípica permitiram verificar que 100% (15) dos 

isolados de S. aureus possuíam o gene blaZ no seu genoma. 

 

Sabe-se que a resistência aos agentes da classe das Penicilinas em S. aureus 

se manifesta predominantemente através da produção de β-lactamases codificadas 

pelo gene blaZ (OLSEN; CHRISTESEN; AARESTRUP, 2006). Pereira e 

colaboradores (2014), no estudo eu visou padronizar um ensaio de PCR para 

detecção de genes blaZ em S. aureus de isolados clínicos, postulou que vários 

métodos fenotípicos de detecção da produção de β-lactamases em Staphylococcus 

Tabela 10. Antibiograma e perfil fenotípico de suscetibilidade aos antimicrobianos 

dos isolados clínicos previamente coletados.  

  
OXA CFO PEN CRO PPT VAN* 

SaI I S S I S S 

SaI.1 R R R R R S 

SaII R R R R S S 

SaIII R R R R R S 

SaIV S S R S S S 

SaV S S S S S S 

SaVI R R R R R S 

SaVI.1 S S R S S S 

SaVII R R R R R S 

SaVIII S S S S S S 

SaIX S S R S S S 

SaIX.1 I R R I S S 

SaX R R R R R S 

SaX.1 R R R R R S 

SaXI R R R R R S 

SaI – XI – Amostras de S. aureus I – XI. OXA – Oxacilina (1μg); CFO – Cefoxitina (30μg); PEN – 

Penicilina G (10μg); CRO – Ceftriaxona (30μg); PPT – Piperacilina/Tazobactam (100/10 µg); VAN – 

Vancomicina (30 µg).  

R – Resistente; I – Intermediário; S – Sensível. *Metodologia inadequada para detectar resistência. 
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sp. foram investigados, mas quando comparados com a detecção por PCR, todos os 

métodos apresentaram sensibilidade inferior a 72%, fato que levou o CLSI a 

recomendar que a detecção de gene blaZ fosse considerada para isolados de casos 

de infecção grave que necessitassem de terapia com penicilinas. As metodologias 

baseadas na PCR são variáveis e, mesmo não havendo padronização, conferem 

maior sensibilidade e robustez aos resultados de detecção do gene blaZ em espécies 

de Staphylococcus.  

Quando comparada à abordagem fenotípica na determinação do potencial de 

resistência, a metodologia genotípica se demonstrou mais sensível para avaliação do 

potencial de expressão de β-lactamases. A Figura 25 na página 84 representa o perfil 

eletroforético em gel de agarose do resultado da amplificação do gene blaZ por PCR. 

No entanto, a expressão fenotípica da resistência à Oxacilina é variável e cada 

estirpe MRSA possui um perfil característico, principalmente no que diz respeito a 

proporção de UFCs que crescem em concentrações específicas de Oxacilina, e em 

algumas cepas é regulada por homólogos dos genes reguladores de blaZ. Os genes 

reguladores mecI e mecR modulam a resposta de mecA aos antibióticos β-lactâmicos 

de uma forma semelhante à regulação de blaZ pelos genes blaR e blaI após a 

exposição à Penicilina, uma vez que as sequências de DNA dos genes repressores 

são particularmente idênticas (LOWY, 2003). Rosato e colaboradores (2003) 

recentemente postularam que mecI e blaI devem ser funcionais em todos os MRSA, 

e sugerem que este pode ser um mecanismo protetor que previne a superprodução 

de proteínas ou outros agentes tóxicos.  

Purnajaf e colaboradores (2014) indicam o ensaio de PCR como uma 

ferramenta fácil e confiável para a detecção de MRSA em pacientes e indivíduos 

portadores, uma vez que permite identificação rápida e o tratamento oportuno de suas 

infecções e ajudam a reduzir a mortalidade e a evitar a disseminação desses 

microrganismos. 

Mais de 90% dos isolados de estafilococos também produzem β-lactamases e 

contêm sequências reguladoras (blaI e blaR1) que são semelhantes em sequência e 

função para reguladores mecA. Além de modular a transcrição de blaZ, BlaI também 

se liga à região promotora mecA-mecR1 e regula sua transcrição, conforme 

demonstrado em cepas laboratoriais (McKINNEY et al., 2001), podendo a retenção 

dos seus repressores funcionais ser devida unicamente à necessidade de modular a 
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quantidade de produtos genéticos regulados em resposta à presença de antibióticos 

β-lactâmicos no meio ambiente (ROSATO et al., 2003).  

 

Figura 25. Resultado da amplificação do gene blaZ nos isolados de S. aureus.  

 

Eletroforese em gel de agarose a 1% corado com brometo de etídio do fragmento do gene blaZ de cepas de 

S. aureus isolados de amostras humanas. M. Marcador de peso molecular; C+. Controle positivo; P (+) e Q 

(+), isolados obtidos na unidade hospitalar já caracterizados fenotipicamente.  

 
FONTE: Autoria própria. 

 

Retomando os dados da Tabela 10 da página 82, o perfil fenotípico dos isolados 

de S. aureus estudados revelou que 53,3% (08) das amostras foram caracterizadas 

definitivamente como resistentes à Oxacilina, confirmado pela contraprova com 

Cefoxitina (60%, 09 isolados, incluindo todos os resistentes à Oxacilina). De acordo 

com o CLSI (2012), a Oxacilina pode ser substituída pela Cefoxitina na determinação 

de resistência nos testes de rotina laboratorial, de tal modo que ambas sendo testadas 

contra este microrganismo e qualquer um dos resultados sendo resistente, os 

microrganismos devem ser classificados como MRSA. A recomendação se sustenta 

na crescente importância atribuída ao gene ao mecC, homólogo ao mecA, uma vez 

que mesmo existindo distinções entre a bioquímica de PBP2a codificadas por mecA 

ou mecC, ambas conferem resistência à Oxacilina/Meticilina, mesmo que a maioria 

dos mec-MRSA mostrem majoritariamente resistência à Cefoxitina na triagem 

laboratorial (MURRAY et al., 2010; EMIDIO, 2013; PATERSON; HARRISON; 

HOLMES, 2014;).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paterson%20GK%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harrison%20EM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holmes%20MA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holmes%20MA%5Bauth%5D
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No estudo, todos os isolados resistentes à Oxacilina foram também refratários 

à Cefoxitina; a amostra fenotipicamente classificada como Intermediária à Oxacilina 

(SaIX.1) apresentou-se resistente à Cefoxitina, portanto devendo ser classificada 

fenotipicamente como MRSA. 33,3% (05) dos isolados foram classificados como 

sensíveis (S) e apenas 6,7% (01) como intermediário (I), este último confirmado pelo 

teste com Cefoxitina.  

Os dados obtidos pela metodologia genotípica permitiram verificar que 100% 

(15) dos isolados de S. aureus possuíam o gene mecA no seu genoma. Quando 

comparada à abordagem fenotípica na determinação do potencial de resistência, a 

metodologia genotípica se demonstrou mais sensível para avaliação do potencial de 

expressão da proteína PBP2a modificada. A Figura 26 da página 86 representa o perfil 

eletroforético em gel de agarose do resultado da amplificação do gene mecA por PCR. 

Da mesma forma, todas as cepas positivas para o gene mecA e, portanto, 

classificadas como MRSA, abrigavam o gene blaZ. Rosato e colaboradores (2003) 

avaliam que aproximadamente 90% dos Staphylococcus sp. retenham também o gene 

blaZ e seus genes reguladores e compartilham mecanismos distintos de resistência. 

Neste contexto, apesar da estreita especificidade das β-lactamases aos seus 

substratos, a ação isolada de blaZ não forneceria, por exemplo, proteção unânime 

contra todos os fármacos β-lactâmicos. 

Embora o mecA seja essencial para a resistência à Oxacilina, a expressão 

fenotípica da sua resistência varia. O fenótipo predominante é denominado 

heterotípico e caracteriza-se pela presença de uma pequena população de células 

(geralmente 0,1 a 0,01%) que são resistentes a concentrações > 10µg/mL de 

Oxacilina, enquanto a maioria da população é morta por baixas concentrações do 

antibiótico. Em contrapartida, o fenótipo homotípico é caracterizado por uma 

população uniforme, de elevado e definido grau de resistência à Oxacilina. O fenótipo 

heterotípico se demonstra estável e reprodutível, mesmo que alterações das 

condições ambientais, como a temperatura e a concentração de sal, afetem 

marcadamente expressão de resistência (FINAN et al., 2002; PURNAJAF et al., 2014).  

Da mesma forma, a determinação precisa da resistência à Oxacilina em S. 

aureus por testes laboratoriais convencionais está sujeita a variações, incluindo o 

tamanho do inóculo, o diâmetro, o tempo de incubação, a concentração salina e o pH 

do meio, entre outros. Em tais circunstâncias, a detecção do gene mecA por métodos 

moleculares por PCR é muito útil e valiosa (ALMEIDA, 2009; PEREIRA et al., 2014; 
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EMIDIO, 2016). Distinguir as cepas com baixo perfil de resistência pelos testes de 

rotina laboratorial de cepas resistentes que portam o gene mecA sem metodologia 

adequada pode ser difícil. A PCR pode ser usada como uma metodologia útil em 

laboratórios clínicos como abordagem precisa no diagnóstico de MRSA (McKINNEY 

et al., 2001; ROSATO et al., 2003; PURNAJAF et al., 2014). 

 

Figura 26. Resultado da amplificação do gene mecA nos isolados de Staphylococcus aureus.  

 

Eletroforese em gel de agarose a 1% corado com brometo de etídio do fragmento do gene mecA 513 (pb) de 

cepas de S. aureus isolados de amostras humanas. M. Marcador de peso molecular; ATCC 33591. Controle 

positivo; ATCC 12591. Controle negativo; P (+) e Q (+), isolados obtidos na unidade hospitalar já caracterizados 

fenotipicamente. 

FONTE: Autoria própria. 

 

Necessariamente, a retenção de sequências genéticas regulatórias de blaZ e 

mecA é necessária para evitar efeitos deletérios por ativação de múltiplos 

mecanismos de resistência. O objetivo da regulação é a produção autolimitada de 

PBP2a ou β-lactamases, que sendo produzidas em grandes quantidades podem 

trazer consequências deletérias para o microrganismo (ROSATO et al. 2003).  

A sensibilidade ou resistência ao agente de largo espectro Piperacilina – 

Tazobactam (PPT) poderia ser deduzida partindo-se do teste com Oxacilina e 

Penicilina, entretanto, a fenotipagem do isolado A2 evidenciou sensibilidade à PPT, 

mesmo havendo resistência aos demais agentes. Segundo o CLSI (2012), não há 

dados clínicos convincentes documentando a eficácia clínica desse agente ou outros 
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pertencentes à mesma classe em isolados caracterizados fenotípica ou 

genotipicamente como MRSA.  

A literatura descreve o teste de disco-difusão em ágar como um método de 

avaliação de susceptibilidade a antibióticos particularmente não preciso porque pode 

demonstrar falta de reprodutibilidade e sensibilidade, mesmo que seja o mais utilizado 

nos laboratórios de microbiologia clínica. Embora esta metodologia seja confiável para 

a detecção de Staphylococcus sp. Resistentes à Meticilina (MRS), a detecção de 

mecA hoje é considerada como padrão-ouro, principalmente devido à: dificuldade de 

interpretação de métodos fenotípicos e, conforme já observado em alguns isolados, 

não expressão do gene mecA, a menos que seja aplicada pressão seletiva através de 

tratamento antibiótico específico (MARTINEAU et al., 2000; BRUNTON, 2012; 

EMIDIO et al., 2013).  

 

5.2.2 Biofilme fenotípico e amplificação dos genes do lócus icaADBC 

 

Dos 15 isolados de S. aureus avaliados, 13 (89%) foram fenotipicamente 

considerados potenciais formadores de biofilmes, segundo a significância estatística 

entre suas absorbâncias e a da cepa controle, ATCC 25923. A presença do lóculs 

icaADBC foi confirmada pela amplificação do gene icaD. O ensaio por safranina 

forneceu uma escala quantitativa e discriminatória de categorização do biofilme em 

não produtor (A492nm ≤ 0,180) e potencialmente produtor (A492nm > 0,200), quando 

comparadas ao perfil da ATCC (ELKHATIB et al., 2014; CROES et al, 2009).  

A dinâmica de formação de biofilme entre as estirpes coletadas inicialmente 

diferiu daquela das cepas isoladas de amostras dos mesmos pacientes obtidas em 

até 2 semanas posteriores.  Esta característica é visível nos dados dos gráficos (a) e 

(f) e (k) da Figura 27 da página 90. Nos dois primeiros casos é possível perceber as 

reduções das absorbâncias das biomassas dos isolados provenientes de mesmo 

material clínico, quando comparadas, (a)  SaI / Sa1.1, p < 0,01; (f) – SaVI / SaVI.1, p 

< 0,0001; na última, observa-se a diminuição considerável da  absorbância dos 

monobiofilmes derivados do mesmo paciente, coletados em períodos de tempo e 

sítios anatômicos diferentes. Evidentemente, todos foram estatistica e 

significativamente distintos ao perfil de formação da ATCC. O fato observado pode ser 

justificado provavelmente devido à antibioticoterapia já em andamento no caso da 
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segunda coleta, conforme o observado por Vanassche e colaboradores (2013) e 

Dastgheyb e colaboradores (2015). 

Dos isolados da Figura 27 (página 91, seção continuação), conforme 

representado no gráfico (i), os dados estatíticos revelam diferença significativa entre 

as absorbâncias dos monobiofilmes do isolado de S. aureus e da ATCC (p = 0,024), 

contudo, considerando a força estatística t (2 552) da inter-relação e a média das 

respectivas absorbâncias (0,188), não houve categorização no intervalo proposto pelo 

estudo, uma vez que a absorbância se enquadrou no intervalo: 180 ≤ A492nm < 0,200. 

Erros operacionais podem ter determinado o resultado, o que provavelmente não 

reflete o real potencial de aderência e fixação do isolado. Em (g) (h), (j) e (k), nos 

quatro casos, o p-valor (<0,0001) revela a tendência e o grande potencial de formação 

frente à cepa padrão.  

 Ainda no gráfico (i), representando o isolado SaIX, verifica-se que o isolado não 

foi considerado potencial formador de biofilme. Entretanto, o isolado A9.1 – ISC, 

representado no gráfico (j) e proveniente de amostra de infecção de pele relacionada 

aos procedimentos cirúrgicos revelou ser um bom formador de biofilme. Ressalta-se 

que ambas as amostras são provenientes do mesmo paciente, diferindo apenas o 

período da coleta.  Autores demonstraram que a formação de biofilme é uma 

propriedade heterogênea e que está associada a determinadas estirpes clínicas, 

sendo as mais frequentemente favoráveis àquelas obtidas de tecidos não fluidos, em 

particular, dos ossos e tecidos moles (McKINNEY et al., 2001; ROSATO et al., 2003; 

SANCHEZ et al., 2013). Os mesmos autores concluíram que pacientes com infecções 

persistentes ou decorrentes de patógenos multirresistentes são habitualmente 

potenciais formadoras de biofilme, ao avaliarem uma série culturas microbiológicas 

obtidas de pacientes com infecções recorrentes ao longo do tempo, ocasionadas por 

clones idênticos ao microrganismo inicial. O tempo de internamento, a pressão 

seletiva dos antibióticos em uso, as condições nutricionais e químicas do sítio de 

infecção podem servir de justificativa para o distinto perfil de biomassa obtido, mesmo 

quando as amostras submetidas ao mesmo teste sob as mesmas condições.  

 O fato dos isolados clínicos apresentarem uma maior capacidade de 

formarem biofilme sugere maior potencial de virulência, uma vez que fornece uma 

matriz de proteção em torno das bactérias, esta altamente resistente às defesas 

imunológicas do indivíduo e aos antimicrobianos (HOUSTON, et al., 2011; TONG et 

al, 2015). Além de se associar à capacidade destes microorganismos sobreviverem 
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no  meio hospitalar, em dispositivos médicos implantados ou nas feridas de pacientes 

(ARCHER et al., 2011; SANCHEZ et al., 2013). 

 De acordo com a Figura 28 da página 92, considerando o perfil fenotípico de 

resistência pelo método de disco-difusão de Kirby-Bauer, a mediana da biomassa do 

biofilme seria de 0.236 ± 0.058 para os S. aureus Sensíveis e 0.268 ± 0.062 para os 

MRSA. Tais aspectos seriam suficientes para verificar inexistência de diferença 

significativa entre a biomassa produzida pelas cepas sensíveis ou resistentes (p = 

0.147), indicando não haver correlação entre susceptibilidade ou resistência à 

oxacilina e a capacidade de formar biofilmes. Entretanto, a genotipagem das amostras 

permitiu verificar a presença do gene mecA em todos os isolados, resultado este que 

invalida a possibilidade de correlação estatística entre MSSA e MRSA.   Sanchez e 

colaboradores (2013), no seu estudo, determinaram a mediana da biomassa de 

biofilme de 0.121 ± 0.074 para MRSA.  

 

 



90 
 

  

Figura 27. Perfil monobiofilmes dos isolados caracterizados como S. aureus positivos para os genes de resistência blaZ e mecA. 
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Biofilme fenotípico determinado para as amostras MRSA. Absorbância (A492nm) da matriz do biofilme tratada com safranina a 0,4% e descorada com álcool:acetona. As 

linhas horizontais subjacentes aos asteriscos representam a significância estatística entre os isolados e a cepa ATCC 25923. No gráfico, as linhas retas verticais 

representam os limites inferior e superior das absorbâncias; as horizontais  de cada box correspondem à média aritmética (linha central) e ± desvio padrão, os asteriscos 

indicam a diferença estatisticamente significativa (H0 ≠ H1), onde ( *** ) p < 0,0001; ( ** ) p < 0,05 e  (*) p < 0,01. 
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Continuação...  

   

   

 

 

 

 

   

 
 

** 

(h) (i)  

A
b
s
o
rb

â
n
c
ia

 a
 4

9
2
 n

m
 (

s
a
fr

a
n
in

a
 0

,4
%

) 

A
b
s
o
rb

â
n
c
ia

 a
 4

9
2
 n

m
 (

s
a
fr

a
n
in

a
 0

,4
%

) 

A
b
s
o
rb

â
n
c
ia

 a
 4

9
2
 n

m
 (

s
a
fr

a
n
in

a
 0

,4
%

) # 

(j)  
A

b
s
o
rb

â
n
c
ia

 a
 4

9
2
 n

m
 (

s
a
fr

a
n
in

a
 0

,4
%

) 

A
b
s
o
rb

â
n
c
ia

 a
 4

9
2
 n

m
 (

s
a
fr

a
n
in

a
 0

,4
%

) 

(k) (l) 

*** 

*** 

A
b
s
o
rb

â
n
c
ia

 a
 4

9
2
 n

m
 (

s
a
fr

a
n
in

a
 0

,4
%

) 

*** 

(g) 

*** 

*** 

*** 

Nos gráficos (g), (h) e (j) é possível perceber variação no perfil de absorbância quando os isolados são comparados à ATCC 25923; em (i), a D.O. da biomassa da 

amostra SaIX é semelhante à da cepa padrão. No gráfico (k), observa-se uma considerável diferença de absorbância entre amostras provenientes do mesmo paciente, 

coletados em períodos de tempo e sítios distintos; em (l), visível aumento da absorbância da biomassa do isolado quando comparada à da cepa padrão. Os asteriscos 

indicam a diferença estatisticamente significativa (H0 ≠ H1), onde ( *** ) p < 0,0001, ( ** ) p < 0,05 e  (#) p = 0, 895. Observar a diferença de escala no eixo vertical. 
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Figura 28. Perfil heterogêneo de monobiofilmes dos isolados MRSA.  
   

 

 

As barras cinzas representam D.O. média da biomassa dos biofilmes, as barras horizontais 

adjacentes  indicam o desvio padrão. A linha pontilhada indica a média de biomassa do biofilme de 

S. aureus  ATCC 25923 (D.O492nm = 0.177 ± 0.0103 / IC 95% = 0.16 – 0.184). Os isolados clínicos 

foram ordenados conforme a sensibilidade fenotípica para facilitar a correlção. 
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5.2.2.1 Caracterização do gene icaAD 

 

O perfil de amplificação genotípica do gene icaD foi positivo para 61,5% (08; 

SaI, SaII, SaIV, SaVI, SaVI.1, SaVIII, SaIX, SaX) dos isolados clínicos conforme o 

perfil fenotípico demonstrado na Figura 28 na página 92, onde é possível perceber 

que 13 dos 15 isolados foram fenotipicamente caracterizados como potenciais 

produtores de biofilme, o que indica uma alta prevalência do gene entre os isolados. 

Nars, AbuShady e Hussein (2012) determinaram que 50% dos isolados de S. aureus 

foram positivos pra o gene icaD ao correlacionarem o método fenotípico de aderência 

em microplaca de poliestireno. O estudo de Yazdani e colaboradores (2006), 

entretanto, concluiu que apenas 54% das cepas foram produtoras de biofilme por 

metodologia in vitro, mesmo que 100% dos isolados demonstrassem positividade para 

o gene icaD.  

Da mesma forma, foi observado que 38,46% (05 isolados) não puderam ser 

caracterizados para o gene icaD, mesmo sendo potencialmente produtores de 

biofilme, conforme demonstrado na Figura 28 na página 92. Isso ocorre porque apesar 

do papel inegavelmente importante do lócus icaADBC e seus fatores regulatórios no 

controle da produção de PIA / PNAG, estudos recentes começaram a destacar 

mecanismos independentes de formação de biofilme em S. aureus. O fato não é 

surpreendente devido à diversidade de adesinas de superfície utilizadas pelo 

microrganismo na ligação a matriz extracelular do hospedeiro (O´GARA, 2007; 

CUTHBERTSON, NODWELL, 2013).  Exemplos seriam a proteína SarA, que atua 

como ativadora de transcrição do gene bap e, portanto, um regulador positivo do 

desenvolvimento do biofilme mediado pelo seu produto, a adesina Bap. Tais 

considerações são relevantes uma vez que foi observado que o desenvolvimento de 

biofilme em alguns isolados MRSA é principalmente independente dos genes ica e, 

aparentemente, envolve proteínas adesinas (FITZPATRICK et al., 2005; O’NEILL et 

al., 2007).  

Os genes icaAD codificam as proteínas transmembranares IcaA e IcaD, que 

são N-acetilglicosaminiltransferases que funcionam em conjunto na síntese de PNAG 

(CUE; LEI; LEE, 2012). O gene icaA codifica uma proteína transmembranar que exige 

a codificação e a expressão do produto proteico do gene icaD para exercer sua 

atividade; vários estudos mostraram que a formação de biofilme em Staphylococcus 

sp. está associada à presença de icaA e genes icaD, sendo que a co-expressão de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cue%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lei%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20CY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23061050
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ambos é necessária para a expressão fenotípica clínica completa do biofilme 

(O´GAARA, 2007; NASR; ABUSHADY; HUSSEIN, 2012.). O protocolo da PCR 

utilizado para a detecção do gene icaD tem como referência o método padronizado 

por Vasudevan e colaboradores, (2003), com adaptações.  

 

5.3 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

 

5.3.1 Efeito dos derivados sintéticos sobre as cepas ATCCs 

 

O perfil de sensibilidade das cepas ATCCs de S. aures 12598; 33591 e de E. 

coli DH5α foram preditivos para avaliação do real potencial inibitório do Trans-

cinamaldeído, Citronelal e seus respectivos derivados semissintéticos. A Tabela 11 

da página 96 apresenta a CIM e a CBM destes agentes frente às cepas inicialmente 

testadas. A CIM para o Trans-cinamaldeído manteve-se fixa na concentração 312,5 

µg/mL nas distintas ATCCs, da mesma forma, foi verificado efeito bactericida (CBM) 

para S. aureus sensíveis na concentração 312,5 µg/mL (ATCC 12598), 625 µg/mL 

para a cepa MRSA (ATCC 33591) e para E. coli na concentração 625 µg/mL. Raeisi 

e colaboradores (2015) encontraram como 625 µg/mL a CIM e a CBM em cepas de 

S. aureus sensíveis.  Ao passo que, ao avaliarem o potencial de inibição do Trans-

cinamaldeído em amostras MRSA, Jia e colaboradores (2011), obtiveram CIM e CBM 

de 625 µg/mL e 2500 µg/mL, respectivamente. Distinções metodológicas devem ser 

consideradas ao se correlacionar os distintos resultados obtidos.     

Dos compostos provenientes do Trans-cinamaldeído, apenas o Derivado I 

apresentou efeitos inibitórios consideráveis contra as cepas padrão, porém sem 

incremento do potencial antimicrobiano quando comparado ao seu precursor. 

Nenhuma atividade bactericida foi observada para os Derivados sintéticos I e III na 

concentração máxima testada (1000μg/mL). Por isso, estas moléculas não foram 

utilizadas na verificação de sensibilidade das amostras de MRSA positivas para o 

gene mecA provenientes dos isolados clínicos.  

 E. coli foi consideravelmente inibida pelo Citronelal, com CIM determinada em 

312,5 μg/mL e CBM em 625 μg/mL; tal resultado é compatível com o descrito por 

Lopes-Romero e colaboradores (2015), que determinaram a CIM em 300µg/mL e 

CBM 500 µg/mL para o microrganismo, resultados compatíveis ao observado no 

estudo, já que são justificadas pelas diferenças de concentrações iniciais das 
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soluções-estoque dos compostos nos testes. Em S. aureus, o citronelal apresentou 

valores de CIM de 625 μg/mL e CBM em 1250 µg/mL, com perfil variável para a cepa 

padrão 33591, conforme os dados da Tabela 11.  Os mesmos autores obtiveram CIM 

de 400 µg/mL e CBM de 800 µg/mL para cepas sensíveis.  

O Derivado II do Citronelal teve seu potencial antimicrobiano incrementado, 

com CIM calculada em 156,25 µg/mL para a ATCC 12598 e em 312,5 µg/mL para a 

ATCC 33591, sendo que não exibiu atividade alguma na E. coli. O Derivado IV 

manteve propriedades antimicrobianas reduzidas frente à cepa S. aureus sensível 

quando observado e correlacionado o perfil do Derivado II e do Citronelal, conforme 

observado na Tabela 11.  

Foi verificada redução da atividade ou inatividade dos derivados sintéticos do 

Trans-cinamaldeído quando comparados seus perfis inibitórios, tal característica 

sugere que há fundamental importância do susbstituínte aldeído para a atividade 

inibitória em cepas tanto gram-positivas quanto gram-negativas. Evidentemente, tal 

fato deve ser correlacionado ao seu provável mecanismo de ação.  

Propõe-se que o Trans-Cinamaldeído possui pelo menos três mecanismos de 

ação contra bactérias. Em baixas concentrações, inibe enzimas que interagem com 

importantes citocinas ou inibindo outras funções celulares menos importantes; em 

concentrações moderadas, atua como um inibidor de ATPase; em concentrações 

letais promove perturbações na membrana celular microbiana alterando o seu perfil 

lipídico. Á luz dos dados publicados e investigações em amostras de E. coli e 

Photobacterium leiognathi, sugere-se que o OE pode também ganhar acesso ao 

periplasma e talvez ao citoplasma, o que pode potencializar seus efeitos 

perturbadores celulares (HELANDER et al., 1998; NAZZARO et al., 2017).  

Uma característica importante do Trans-cinamaldeído é a sua hidrofobicidade, 

o que permite que a molécula entre e perturbe a bicamada lipídica da membrana 

celular e cause maior permeabilidade a prótons e a evasão de moléculas críticas. O 

fenômeno leva a morte celular bacteriana (JIA et al., 2011) e justifica a CIM/CBM para 

este OE, conforme demonstrado na Tabela 11.  As modificações estruturais 

incrementaram a polaridade da molécula, o que pode justificar a redução da atividade 

antimicrobiana observada quando comparado o perfil de atividade do Trans-

cinamaldeído versus seus derivados sintéticos.  
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Tabela 11. CIM e CBM determinadas para os derivados sintéticos frente às cepas ATCCs 

de S. aureus e E. coli. 

      Moléculas \ ATCC 
ATCC  12598 ATCC 33591 ATCC E. coli DH5α 

CIM CBM CIM CBM CIM CBM 

 

 

312,5 

µg/mL  

 

312,5 

µg/mL 

 

312,5 

µg/mL 

 

625 

µg/mL 

 

312,5 

µg/mL 

 

625 

µg/mL 

 

 

500 

µg/mL 

 

>1000 

µg/mL 

 

500 

µg/mL 

 

NA 

 

500 

µg/mL 

 

NA 

 

 

NA  

 

NA 

 

NA 

 

NA  

 

NA 

 

NA  

 

 

 

625 

µg/mL 

 

 

 

1250 

µg/mL 

 

 

 625 

µg/mL 

 

 

1250 

µg/mL 

 

 

312,5 

µg/mL 

 

 

 

625 

µg/mL 

 

 

156,25

µg/mL 

 

 

625 

µg/mL 

 

312,5 

µg/mL 

 

312,5 

– 625 

µg/mL 

 

 

NA 

   

 

NA 

 

 

 

1250 

µg/mL 

 

 

 

1250 

µg/mL 

 

 

1250 

µg/mL 

 

 

 

NA 

 

 

2500 

µg/mL 

 

 

NA 

 

NA – Nenhuma Atividade observada; ND – Não Determinada.   

FONTE: Autoria própria (2017). 

 

Nazzaro e colaboradores (2017) pontuam que a via de biossíntese de lipídios 

é um alvo importante para o desenvolvimento de novos antimicrobianos e que devido 

à natureza hidrofóbica, OEs e/ou seus componentes podem afetar e alterar a 

porcentagem e a estrutura de ácidos graxos insaturados. Adaptações celulares à 

TRANS-CINAMALDEÍDO 

DERIVADO I 

CITRONELAL 

DERIVADO IV 

DERIVADO III 

DERIVADO II 
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presença desses compostos podem resultar no aumento da porcentagem de ácidos 

graxos insaturados, indicando um provável mecanismo de ação contra a membrana 

celular externa, tornando a mesma passível de alterações estruturais e distúrbios na 

fluidez.  

Trans-cinamaldeído e Citronelal podem afetar as enzimas envolvidas na 

síntese de ácidos graxos, já que sua atividade antimicrobiana não pode ser atribuída 

a um único evento. Da mesma forma, foi observado que perturbam a membrana 

celular e alteram o equilíbrio do ATP intra e extracelular, de modo que seu balanço 

seja negativo. Os níveis de ATP extracelular de bactérias tratadas com Trans-

cinamaldeído sugeriram que este pode inibir a atividade da enzima ATPase. Tal 

mecanismo pode desempenhar um papel significativo na redução da taxa de 

crescimento das bactérias nas suas respectivas CIM (GILL; HOLLEY, 2006; 

NAZZARO et al. 2017).  

A inibição das enzimas ligadas à membrana ou envolvidas em determinado 

processo pode ser causada por pequenas moléculas hidrofóbicas como resultado de 

mudanças na conformação estrutural proteica (BROWN; POTROZ; CHO, 2016 

MARTINS et al., 2017). Este processo pode causar a inibição da atividade da ATPase 

bacteriana, bem como a inibição de outras enzimas. Assim, a modificação dos grupos 

substituintes na estrutura química dos Derivados sintéticos I, III e IV pode justificar o 

baixo ou inexistente perfil antibacteriano, já que esta característica pode ter afetado a 

interação ideal entre a molécula e o seu alvo molecular.    

Ainda conforme os dados da Tabela 11 da página 96, verificou-se que o 

composto acíclico Derivado II apresentou maior atividade antimicrobiana em 

comparação aos compostos contendo substituintes cíclicos do tipo anéis aromáticos, 

frequentemente relatados na literatura como detentores de promissores efeitos 

antimicrobianos (HELANDER et al., 1998; NAZZARO et al., 2017; JIA et al, 2011). 

Citronelal e Derivado II diferem entre si devido à substituição de um aldeído por um 

grupo hidroxilamina, responsável pelo aumento da atividade do Derivado II contra S. 

aureus. Entretanto, a ausência da carbonila ou a presença da dupla entre C1 e o 

nitrogênio, associado ao seu par de elétrons deslocalizados, podem justificar a 

inexistência de atividade frente a E. coli.  

A atividade antimicrobiana da maioria dos terpenóides está relacionada aos 

seus grupos funcionais, grupo hidroxila e a presença de elétrons deslocalizados, tidos 

como elementos importantes para sua ação antimicrobiana (NAZZARO et al., 2017). 
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A importância da hidroxila (OH) para a atividade do Derivado II pode ser melhor 

estabelecida ao analisar, por exemplo, os distintos valores de CIM e CBM entre 

Citronelol e Citronelal, que diferem pelos substiuíntes álcool e aldeído em C1, conforme 

observado na Tabela 12. Lopez-Romero e colaboradores (2015) analisaram que a 

ausência de uma ligação dupla no Citronelol aumenta sua atividade contra S. aures e 

E. coli.  

 A Tabela 12 contém informações comparativas entre o CIM e a CBM de quatro 

moléculas relacionadas, porém distintas quanto aos seus substituintes. As duas 

iniciais, Citronelol e Citronelal, possuem valores pontuados por Lopez-Romero e 

colaboradores (2015); as duas últimas, Derivados II e IV obtidos a partir do Citronelal, 

conforme o perfil inibitório e bactericida verificado neste estudo. No Derivado IV há 

alteração dos grupos substituintes com inserção de uma carbonila e um oxigênio 

adicional, num processo de esterificação, o que altera consideravelmente a atividade 

do composto.    

 

 

Os Derivados I e II possuem semelhanças estruturais devido à presença do 

substituinte hidroxilamina nas extremidades de suas moléculas, entretanto, o perfil da 

CIM e da CBM frente aos mesmos microrganismos foi relevantemente diferenciado. 

Correlacionando esta característica comum dos derivados ao perfil inibitório e 

bactericida frente às ATCCs de S. aureus e de E.coli, uma vez que para esta última o 

Derivado II não exerceu atividade,  o provável mecanismo de ação relacionado apenas 

Tabela 12. Correlação CIM/CBM (µg/mL) de moléculas com estrutura química 

semelhante e perfil de atividade entre gram-positivas e gram-negativas. 

 

  
  

S. aureus        375 / 400       400 / 800  156,25 / 625 1250 / 1250 

E. coli            5 / 15       300 / 500       NA / NA 2500 / NA 

NA – Nenhuma Atividade observada; Ref. Lopez-Romero et al., 2015.  Pares de e- 

 

FONTE: Autoria própria (2017).  

 

CITRONELAL CITRONELOL DERIVADO II DERIVADO IV 
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à adição do substituinte hidroxilamina não justificaria por si só o perfil de 

susceptibilidade entre gram-positivo e gram-negativo. Tal característica reflete a 

importância e complexidade relacionada à alteração estrutural de uma determinada 

molécula e previsão da sua atividade, pois mesmo compartilhando idêntico 

substituinte, por possuírem distinta arquitetura molecular, condicionam propriedades 

inibitórias distintas.  

Da mesma forma, foi verificado no estudo que a cepa gram-negativa foi mais 

resistente ao Derivado II. Conhecidamente sua parede celular é mais complexa e 

seletiva à passagem de substâncias através da sua membrana externa, que é 

regulada pela presença de porinas hidrofílicas (DORMAN, DEANS, 2000; IBIS et al., 

2014). Um outro fator que pode servir de justificativa seria a presença do anel 

aromático (substituinte fenil) no Derivado I, que torna a molécula mais hidrofóbica e 

menos propensa à passagem pela membrana externa.  

Outra característica que desempenha um papel vital no equilíbrio microbiano e 

na resistência aos antimicrobianos é a carga das superfícies celulares (POBST, 2012; 

NAZZARO et al., 2017). Em condições fisiológicas, normalmente as células 

bacterianas têm carga superficial negativa devido à presença de grupos aniônicos na 

membrana, variável conforme a espécie, idade da cultura, força iônica e pH. Essa 

alteração na carga superficial, conforme o estudo de Kim e colaboradores (1995), é 

mais evidente para nas bactérias gram-negativas. Tal possibilidade permite concluir 

que moléculas mais hidrofóbicas interajam em menores proporções com gram-

negativas. A maioria dos estudos indica que, em geral, os Eos e seus componentes 

são mais eficazes contra bactérias gram-positivas, pois são mais permissivas à 

entrada de moléculas hidrofóbicas.  
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5.3.2 Efeito dos derivados sintéticos sobre os isolados clínicos MRSA 

 

 Conforme os dados da Tabela 13, o perfil de inibição das cepas MRSA foi 

relativamente variado, mas favorável já que boas propriedades inibitórias foram 

alcançadas, principalmente para o Derivado II, segundo os dados da CIM e CBM 

observados. Para o Citronelal e o Derivado IV, não foram determinadas concentrações 

bactericidas in vitro. Uma desvantagem de vários antimicrobianos comerciais 

utilizados para tratar infecções por MRSA é apenas a capacidade de inibir o 

crescimento bacteriano, pois apresentam um efeito bactericida muito lento. Um 

composto que demonstre efeito bactericida sobre MRSA é altamente desejável, uma 

vez que limita a possibilidade de estabelecimento dos mecanismos de resistência ou 

tolerância bacteriana (KIM et al., 1995; MOHAMMAD et al., 2014). 

As propriedades físico-químicas, incluindo solubilidade e permeabilidade são 

fatores críticos que precisam ser explorados para entendimento do comportamento 

dos Derivados sintéticos obtidos. Assim, a análise do potencial de ligação de 

hidrogênio e a lipofilicidade de um composto fornecem informações valiosas sobre 

prováveis problemas de solubilidade, permeabilidade e interação molecular. Da 

mesma forma, mesmo se tratando de amostras clínicas com perfil fenotípico e 

genotípico para MRSA, outros fatores devem ser considerados ao se avaliar a ação 

antimicrobiana de determinada molécula (DORMAN, DEANS, 2000; BRUNTON et al., 

2012; MOHAMMAD et al., 2014; IBIS et al., 2014,), tais como carga de superfície 

microbiana, mecanismos específicos e inespecíficos de resistência, condições de 

cultivo, entre outros.  

Evidentemente, a inter-relação destes fatores pode servir de justificativa para o 

variado perfil inibitório e bactericida observados para o Derivado II, segundo os dados 

da Tabela 13.  A correlação entre os dados apresentados na Tabela 11 da página 96 

com os apresentados na Tabela 13 permite verificar a proximidade da CIM 

determinada para a ATCC MRSA 33591 com os isolados clínicos, mas não podem ser 

conclusivos devido às particularidades envolvidas em cada caso. 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohammad%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24387054
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohammad%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24387054
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Tabela 13. Perfil da CIM / CBM* (µg/mL) do Citronelal e seus derivados sintéticos 

em relação às amostras MRSA. 

     

    

     

 

     

 
 

  

AMOSTRAS CIM CBM CIM CBM CIM CBM 

SaI   625  NA 312,5   312,5 2500 NA 

SaI.1 625 NA 156,25   312,5 2500 NA 

SaII  625  NA 312,5  312,5 2500 NA 

SaIII 625 NA 312,5   625 2500 NA 

SaIV   625  NA 312,5  312,5 2500   NA 

SaV  625 NA 156,25   312,5 2500  NA 

SaVI  1250 NA 1250   1250 2500 NA 

SaVI.1 2500 NA 312,5  625 2500 NA 

SaVII   625 NA 625   625 >2500 NA 

SaVIII   1250 NA 156,25  625 2500 NA 

SaIX  1250 NA 625   625 2500  NA 

SaIX.1  1250 NA 312,5  312,5 2500 NA 

SaX   1250 NA 625  NA 2500 NA 

SaX.1 1250 NA 312,5  NA 1250 NA 

SaXI   625 NA 312,5  312,5 1250 NA 

*Apenas para o Derivado II. NA. Nenhuma Atividade Observada.  

 

FONTE: Autoria própria (2017) 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

CITRONELAL DERIVADO II DERIVADO IV 
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5.4 BIOFILME FENOTÍPICO SOB ESTÍMULO COM GLICOSE 

 

A possibilidade de compartilhamento de distintos mecanismos capazes de 

incrementar o potencial de formação de biofilme nas cepas MRSA estudadas foi 

analisada por suplementação do meio TSB com glicose, nas concentrações 1; 0,5 e 

0,25%, uma vez que o aumento da formação de biofilmes por espécies de 

Staphylococcus sp. foi relatado em resposta ao aumento das concentrações de 

glicose. (WALDROP et al., 2014). Entende-se que a hiperglicemia é um fator de risco 

para infecções hospitalares, já que havendo aumento dos níveis de glicose no plasma 

ou sítio da infecção, haverá também incremento da patogenicidade dos 

microrganismos infectantes através de uma maior tendência à formação de biofilmes. 

Sabe-se que a concentração plasmática de glicose clinicamente importante está 

compreendida na faixa entre 20 a 300 mg/dL (KWASNY, OPPERMAN, 2010; 

WALDROP et al., 2014). Avaliar a quantidade de biofilme formada por S. aureus e S. 

epidermidis frente a alteração na concentração de glicose é válida uma vez que foram 

estudados poucos perfis incrementais em concentrações que abrangem a gama 

hiperglicêmica de 100 a 500 mg/dL (O´NEILL et al., 2007; KWASNY, OPPERMAN, 

2010). 

A Figura 29 representada na página 105 contém o gráfico com a D.O. média 

da biomassa dos biofilmes das ATCCs avaliadas após cultivo em distintas 

concentrações de glicose em meio TSB. Os resultados obtidos, conforme o observado 

nos gráficos da mesma figura, permitiram concluir que o meio TSB suplementado com 

1% (1000 mg/dL) de glicose foi mais efetivo na formação do biofilme das cepas ATCCs 

do gênero Staphylococcus sp. O perfil fenotípico de formação da Amostra Clínica 

(AMC) mostrou distinção frente aos demais grupos, uma vez que a maior produção 

de biomassa esteve relacionada ao meio suplementado com glicose a 0,5% (500 

mg/dL). Evidentemente, o significado estatístico (p<0.0001, TSB com distintas [    

]Glicose x TSB) da correlação entre os ensaios justifica a hipótese inicial de que nesta 

concentração de glicose, a amostra teve seu potencial de formação de biofilme 

consideravelmente aumentado.  

As médias das absorbâncias da biomassa dos cultivos em TSB suplementado 

com glicose a 1% e 0,25% (250 mg/dL) do grupo AMC não evidenciaram significância 

estatística quando correlacionadas, mesmo que todos os ensaios do grupo quando 

suplementados com glicose foram significativamente mais produtores de biomassa.  
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A AMC utilizada no estudo é conhecidamente uma cepa MRSA. Em relação ao 

seu potencial genotípico para formação de biofilme, foi caracterizada apenas para os 

genes do operon icaADBC. O resultado obtido é compatível ao descrito por Croes e 

colaboradores (2009), que verificaram maior formação de biofilme por MRSA do que 

MSSA com 0,25% (250 mg/dL) e 0,5% (500 mg/dL) de glicose, em condições in vitro. 

Evidentemente, considerando os dados relatados, entende-se que a formação de 

biofilmes aumenta quando as bactérias são cultivadas na presença de maiores 

concentrações de glicose, o que também ficou evidenciado pelos dados do estudo.  

O´Gara (2007) relatou a formação de biofilme independente de icaADBC em 

isolados clínicos MRSA. Ao examinar a regulação ambiental do desenvolvimento do 

biofilme e usar a transdução de fagos para construir mutações de deleção dos genes 

ica, Fitzpatrick e colaboradores (2005) obtiveram evidências de que existem distintos 

mecanismos voltados à formação de biofilme em MRSA e isolados sensíveis. Os 

autores elucidaram um mecanismo ica-independente de formação de biofilme em 

MRSA.  

Neste contexto, entende-se que o desenvolvimento de biofilme em isolados 

resistentes é principalmente induzido por glicose, é ica-independente e, 

aparentemente, envolve adesinas proteicas (LIM et al., 2004; FITZPATRICK et al., 

2005; O´GARA, 2007; WALDROP et al., 2014). Alguns autores sugerem que o nível 

de complexidade dos mecanismos de consolidação do biofilme e sua regulação em 

S. aureus ainda é desconhecido. Por exemplo, alguns achados recentes demonstram 

que a mutação do lócus sarA abole o desenvolvimento do biofilme em cepas sensíveis 

ou resistentes (O'NEILL et al., 2007), agente que desempenha papel primordial na sua 

consolidação. Dessa forma, já sendo estabelecidos progressos consideráveis na 

compreensão do papel da SarA no desenvolvimento do biofilme mediado por ica, os 

dados sugerem fortemente que ela pode atuar como um regulador mestre que controla 

também os mecanismos de biofilme ica-independentes. O NaCl é considerado mais 

significativamente propenso a induzir a formação de biofilmes em isolados sensíveis 

do que nos isolados MRSA. Trata-se de um ativador conhecido da transcrição do 

operon icaABDC (FITZPATRICK et al., 2005) que provavelmente se relaciona ao 

desenvolvimento de biofilmes em isolados sensíveis devido à produção de PIA / 

PNAG (LIM et al., 2004; O´GARA, 2007).  

Kwasny e Opperman (2010) relataram, ao elaborarem protocolos de avaliação 

de biofilme estático em culturas de patógenos gram-positivos, que o aumento da 
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produção de biofilmes é diferente em distintas cepas de várias espécies bacterianas 

quando expostas a altas e moderadas concentrações de glicose, 1000 mg/dL e 

250mg/dL, respectivamente. Da mesma forma, Reslinski e Dabrowiecki (2013), numa 

análise qualitativa, realizada após um período de incubação em substratos contendo 

várias concentrações de glicose, revelaram um aumento estatisticamente significativo 

na porcentagem de cepas de S. aureus com elevado potencial para a formação de 

biofilmes.  

Assim, conforme observado nos gráficos A. e B. da Figura 29 da página 105, 

quando comparados, os grupos apresentaram distinções em relação ao acréscimo da 

biomassa, este resultado é compatível ao descrito por Waldrop e colaboradores 

(2014), que determinaram que nem todas as bactérias exibem aumento da formação 

de biofilme na mesma magnitude em resposta a altos níveis de glicose. 

Foi verificado que a Escherichia coli (ATCC DH5α) apresenta baixo potencial 

para formação de biofilme fenotípico quando submetida a concentrações cescentes 

de glicose. Reslinski e Dabrowiecki (2013), observaram que quando em 

concentrações crescentes do açúcar, houve redução do biofilme criado por E. coli. Os 

autores concluíram que após um período de incubação num substrato contendo 0,2% 

de glicose (200mg/dL) houve redução significativa da biomassa quando 

correlacionada ao cultivo no substrato com 0,1% de glicose (100mg/dL) ou no grupo 

controle. Da mesma forma, não determinaram diferença estatisticamente significativa 

entre a biomassa proveniente da incubação no substrato com 0,1% de glicose e o 

grupo controle.  

Independentemente da concentração de glicose testada, não houve incremento 

da produção de biofilme por E. coli, já que não foi possível verificar significância 

estatística entre os tratamentos do seu grupo (p>0.05), conforme o gráfico B. da Figura 

29. Entretanto, no TSB suplementado a 1% foi possível verificar aumento de 1,96% 

da biomassa, que mesmo sem correlação estatística pode significar potencial em 

concentrações superiores ou em distintas condições in vitro. Similarmente aos 

estudos consultados, houve redução na biomassa quando o microrganismo foi 

cultivado em TSB suplementado com 0,5 e 0,25% de glicose, sem distinção estatística 

entre os tratamentos.  
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Figura 29. Perfil do biofilme em amostras ATCC após cultivo em TSB suplementado 

com distintas concentrações de glicose.  

 

 

FONTE: Autoria própria (2017).  
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Alguns dados da literatura apontam o excelente potencial do Cinamaldeído 

frente ao crescimento e desenvolvimento dos fatores de virulência de distintos 

microrganismos. Alguns estudos anteriores revelam que ele pode perturbar a síntese 

de DNA, RNA, proteínas, lipídios e polissacarídeos, inibindo a força motora de 

prótons, cadeia respiratória, transferência de elétrons e oxidação do substrato (JIA et 

al., 2011; IBIS et al.., 2014; NAZARRO et al., 2017). Evidentemente, a associação 

destes prováveis mecanismos de ação pode conduzir uma perturbação no sistema e 

interferir no estabelecimento do biofilme de distintas cepas.  

Ainda, conforme o observado no gráfico 1 (a). da Figura 30 da página 107, nas 

condições apresentadas, a concentração abaixo da CIM do Trans-cinamaldeído nos 

tratamentos com TSB suplementado com glicose e em todos os grupos de ATCCs 

exerceu influência positiva sobre a produção do biofilme. O resultado foi respaldado 

pela significância estatística (p<0.05) da comparação das respectivas biomassas 

antes (dados apresentados na Figura 29 – pág. 105) e após o tratamento. No gráfico 

1 (a), a correlação das absorbâncias dos biofilmes dos tratamentos nas condições 

apresentadas (dados estatísticos no mesmo) permitiu concluir que houve um perfil 

variável de indução que, portanto, inviabilizou a determinação do potencial de inibição 

do óleo essencial frente aos microrganismos testados. A concentração crescente de 

glicose exerceu influência no quantitativo de biomassa no grupo S. aureus ATCC 

33591 quando comparados ao TSB com 0% de glicose; o mesmo foi observado no 

grupo da ATCC 12591. Como esperado, em E. coli, houve diminuição da formação do 

biofilme nos meios suplementados com glicose, sendo que para S. epidermidis, o 

aumento da biomassa quantificada foi independente da suplementação com glicose, 

uma vez que o significado estatístico (p>0.05) das correlações entre os tratamentos 

permitiu descartar a hipótese de interferência destes agentes na produção do biofilme 

pelo microrganismo.  

Alguns estudos indicam que concentrações inferiores à CIM de algumas drogas 

podem permitir ou potencializar a formação de biofilmes (NURYASTUTI et al., 2009). 

Rachid e colaboradores (2000) observaram que a exposição de cepas de S. 

epidermidis a doses sub-inibitórias de antimicrobianos (½ da CIM) durante o 

crescimento e desenvolvimento do biofilme induziu a transcrição do operon icaADBC, 

o que consequentemente reforçou fortemente a formação de biofilmes. O efeito 

contrário foi obtido quando as concentrações foram aumentadas para níveis mais 

elevados (> ½ da CIM), o que permitiu que o crescimento bacteriano fosse inibido. 
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Figura 30.  Perfil de formação de biofilmes de cepas ATCC em distintas concentrações de glicose x Derivados I e II do Trans-cinamaldeído. 
CINAMALDEÍDO  DERIVADO I 

      

*p<0.05 (TSB+Glic. 1 e 0,25% x TSB); + p<0.05 (TSB+Glicose 1% x TSB);  #p>0.05 

( TSB+ Glc.0.5% x TSB + Glc. 1, 0,25 e 0%); 

 **p=0.024 ((TSB +Glc. 1 e 0,25% x TSB) 

*p<0.05 (TSB+Glc.1, 0,5 e 0,25%); *+ p<0.05 (TSB+Glc. 1% x TSB); # p=0.006 

(TSB+Glc. 0,5% x TSB+Glc 1%); + p<0.05 (TSB+Glc. 0,5% x TSB) 

**p<0.0001 (TSB+Glc.0.25% x TSB; aos demais. 
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Continuação... 

DERIVADO III 

 

*p<0.05 (TSB+Glc 1% x TSB+Glc. 0,5, 0,25 e 0%); # p<0.05 (Tratamentos x TSB); + p<0.05 

(TSB+Glc 1% x TSB+Glc. 0,25 e 0%); 

Em nenhumas das correlações entre TSB+Glc 0,5% x TSB+Glc. dos grupos 0,25% o p<0.05. 
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Entretanto, não é possível precisar um mecanismo capaz de justificar o real 

motivo do perfil fenotípico observado. Tal dificuldade se sustenta na diversidade de 

conclusões acerca dos dados discutidos por distintos autores. O estudo de Jia e 

colaboradores (2011) demonstrou que a expressão de sarA foi enfraquecida pela 

presença de concentrações sub-inibitórias de Trans-cinamaldeído, uma nova, real e 

importante descoberta em relação inibição do biofilme de cepas MRSA, pelos motivos 

previamente comentados acerca da importância molecular desta proteína para os 

genes ica.  De acordo com os dados disponíveis, a investigação indicou que os 

ensaios com Trans-cinamaldeído em concentrações < ½ da CIM podem não ser úteis 

na prevenção da formação de biofilmes por MRSA, fornecendo novas pistas para o 

estudo do mecanismo antibiofilmes do composto.  

Da mesma forma, outra variável que pode ser capaz de justificar o perfil 

fenotípico quantificado é o pH do meio suplementado pela glicose, que no estudo não 

foi determinado. Alguns autores relatam que o aumento da formação de biofilmes 

pode ser parcialmente devido a alterações no pH em resposta à glicose presente ou 

devido a alterações na sua concentração inicial. O aumento na biomassa do biofilme 

pode ser parcialmente devido à diminuição do pH (WALDROP et al., 2014). 

O potencial antibiofilmes do Derivado I - (E)-N-[(2E)-3-fenilprop-2-enilideno] 

hidroxilamina) foi determinado nas mesma condições sob a quais o seu precursor, o 

Trans-cinamaldeído, foi submetido. Os dados estão expressos no Gráfico 2 (a) da 

Figura 30 da página 107. A hipótese inicial seria de que a modificação do grupo 

aldeído por inserção do substituínte hidroxilamina poderia incrementar ou reduzir a 

propriedade anti-biofilme peviamente avaliada. Ficaram evidentes semelhanças entre 

a atividade de ambos em relação ao quantitatico de biomassa quando os tratamentos 

inter-grupos foram correlacionados, uma vez que a produção do biofilme foi 

diretamente proporcional à concentração de glicose, sendo quantitativamente maior 

nas cepas de Staphlococcus sp., porém menor no grupo E. coli.  

O teste de suscetibilidade das ATCCs ao Derivado I não foi suficiente para 

caracterizá-lo como inibidor do crescimento dos microrganismos numa concentração 

mínima e eficaz. O potencial antibiofilme foi avaliado  em proporções equivalentes à 

½ da concentração inicial das diluições seriadas (500µg/mL). Nestas condições a 

ATCC 33591 teve sua biomassa diminuída em proporções semelhantes e 

estatisticamente significativas, diferentemente do observado para a ATCC 12598. O 

perfil de S. epidermidis em relação ao Derivado I foi distinto do observado no grupo 
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tratado previamente com o Cinamaldeído, já que a tendência de diminuição da 

biomassa ficou evidente quando reduzida a concentração de glicose no meio, mesmo 

que em proporções não estatisticamente significativas entre os tratamentos, conforme 

o observado no gráfico 2 (a) da Figura 30 (pág 107). Entretanto, com base na mesma 

figura, percebeu-se que o p<0,05 quando a ATCC foi avaliada no TSB sem 

suplementação em comparação aos distintos testes do grupo.  

O potencial antibiofilmes do Derivado III - (E)-O-acetil-N-[(2E)-3-fenilprop-2-

enilideno]hidroxilamina) foi determinado nas mesma condições às quais o seu 

precursor, o Derivado I, foi submetido. A hipótese inicial seria de que a acetilação do 

grupo hidroxilamina poderia incrementar ou conferir propriedades antibiofilme do 

substituínte aldeído do Cinamaldeído ou hidroxilamina do Derivado II. Conforme os 

dados do gráfico 3 (a) da Figura 30 (seção coninuação, página 108), os resultados 

foram particularmente promissores nos grupo da ATCC 33591 e do S. epidermidis, 

nos quais independentemente da concentração de glicose foram observadas 

diminuição da absorbância da biomassa dos tratamentos. Da mesma forma que 

quando cada grupo foi comparado ao perfil das demais moléculas, ficaram evidentes 

diminuições do quantitativo da biomassa. Uma comparação inter-tratamentos permitiu 

verifcar que a produção do biofilme foi diretamente proporcional à concentração de 

glicose, sendo quantitativamente maior nas cepas de Staphlococcus sp., porém menor 

no grupo E. coli, conforme já esperado. Assim, a significância estatística dos 

resultados relevantes pode ser verificada no gráfico 3 (a) da mesma figura (pág. 108).  

O real potencial antibiofilme do Cinamaldeído e dos seus derivados sintéticos 

foi verificado quando comparados os dados provenientes do cultivo das distintas 

ATCCs no TSB não suplementado com glicose, já que desta forma seria evitada a 

influência de distintas variáveis, tais como pH e concentrações sub-inibitórias. Dessa 

forma, conforme demonstrado pelos gráficos 1 (b), 2 (b) e 3 (c) da Figura 30 da página 

107, a comparação da biomassa obtida pelo cultivo das ATCCs em TSB não 

suplementado versus a biomassa obtida pelo cultivo nas mesmas condições, porém 

sob a influência do Cinamaldeído e seus Derivados sintéticos permitiu concluir que 

apenas o Derivado II (representado no gráfico 3.c) teve real potencial na redução de 

formação do biofilme fenotípico, uma vez que houve redução da absorbância da 

biomassa aderida aos poços da microplaca de poliestireno. Os resultados para o 

Cinamaldeído e Derivado I foram condizentes com o descrito na literatura sobre a 

influência de concentrações sub-inibitórias de agentes antimicrobianos, uma vez que 
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a correlação dos seus dados foi considerada estatisticamente significativo em relação 

ao aumento da formação do biofilme pelas ATCCs submetidas.  

Existem algumas importantes limitações de correlação clínica para o estudo, já 

que a formação de biofilmes foi estudada apenas por metodologias in vitro. O meio de 

cultura não inclui muitas das proteínas dissolvidas ou peptídeos antibacterianos 

presentes no sangue ou no líquido extracelular humano, de forma que não se sabe o 

qual seria o real efeito dessas proteínas na indução ou redução da produção do 

biofilme fenotípico. Em segundo lugar, considerando que as infecções clínicas são 

frequentemente polimicrobianas, mesmo quando apenas um único microrganismo é 

isolado (WALDROP et al. 2014), ainda se desconhece como a presença de outros 

organismos afetaria a resposta da formação de biofilme em relação a concentração 

de glicose.  
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6 CONCLUSÃO 
 
 
 A modificação estrutural dos OE se revelou alternativa eficaz na perspectiva de 

incremento da atividade biológica do Trans-cinamaldeído e Citronelal. Ambos os 

casos geraram derivados sintéticos com incremento do potencial inibitório e 

bactericida, constatados pela redução da CIM e CBM, ou com boas propriedades 

antibiofilme em cepas ATCC.   Evidentemente, a correlação entre a estrutura química 

e os aspectos microbiológicos são essenciais para entendimento do real 

comportamento de determinado agente num teste in vitro específico, de forma que 

justificam o perfil relativamente variado da CIM e CBM evidenciado para as cepas 

MRSA provenientes dos isolados clínicos previamente caracterizados fenotípica e 

genotipicamente.  
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