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RESUMO 
 
 
Infecções do trato reprodutivo de ovinos podem ser causadas por micro-

organismos normais da microbiota vaginal, levando a diminuição significativa 

da rentabilidade dos rebanhos. As terapias escolhidas constituem muitas vezes 

do uso indiscriminado de antimicrobianos. Isto favorece o desenvolvimento de 

cepas patogênicas resistentes, instigando pesquisas relativas a novas 

alternativas de tratamentos, como a fitoterapia. Dessa forma, objetivou-se 

avaliar a atividade antimicrobiana das frações do extrato de Hymenaea 

martiana Hayne e da doxiciclina contra bactérias da microbiota cérvico-vaginal 

de ovinos. Foram utilizadas, além de 7 cepas padrão (ATCC) e uma cepa 

MRSA, 31 isolados de bactérias oriundas da mucosa vaginal de ovelhas 

pertencentes aos rebanhos de Petrolina e região. As amostras foram 

submetidas ao teste de microdiluição em caldo para determinar o perfil de 

sensibilidade às frações do extrato de H.martiana e à doxiciclina e, 

posteriormente, o efeito sinérgico da fração com maior atividade antimicrobiana 

frente aos isolados bacterianos. Avaliaram-se o rendimento e os compostos 

químicos presentes nas frações. Os isolados apresentaram sensibilidade às 

frações do extrato de H.martiana e à doxiciclina. A fração de acetato de etila 

sobressaiu das demais frações (hexanica e clorofórmica). O efeito sinérgico foi 

verificado em 80,6% dos isolados testados. Além disso, a análise do HPLC-

DAD revelou a presença de quatro flavonoides: neoastilbina, astilbina, 

isoastilbin na fração de acetato de etila, que obteve maior rendimento. 

Considerando o baixo custo da fitoterapia e a atividade biológica das plantas da 

caatinga, é necessário estudos visando o isolamento dos flavonoides 

encontrados, avaliando a atividade antimicrobiana in vivo destes compostos. 

 

Palavras-chave : Microbiota cérvico-vaginal. Ovinos. H.martiana. Efeito 

sinérgico. Sensibilidade antimicrobiana. 

 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 
Infections of the reproductive tract of sheep can be caused by micro-organisms 

of the normal vaginal microbiota, leading to significant decrease in the 

profitability of livestock. The chosen therapies are often associated to 

indiscriminate use of antimicrobial drugs. This contributes to the development of 

resistant pathogenic strains, prompting searches for new alternative treatments 

such as herbal medicine. Thus, we aimed to evaluate the antimicrobial activity 

of the fractions of the extract of Hymenaea martiana Hayne and doxycycline 

against bacteria from cervicovaginal microbiota of sheep. Were used besides of 

seven standard (ATCC) strains and one MRSA strain , 31 isolates of bacteria 

from the vaginal mucosa of sheep belonging to herds of Petrolina and region. 

The samples were subjected to broth microdilution test to determine the 

sensitivity to the fractions of the extract H.martiana and doxycycline and 

subsequently, the synergistic effect of the fraction with the highest antimicrobial 

activity against bacterial isolates. We evaluated the yield and chemical 

compounds present in the fractions. The isolates were sensitive to the fractions 

of the extract H. martiana and doxycycline. The fraction of ethyl acetate 

excelled the other fractions (hexane and chloroform). The synergistic effect was 

observed in 80.6% of the isolates tested. In addition, HPLC-DAD analysis 

revealed the presence of four flavonoids: neoastilbin, astilbin, isoastilbin the 

fraction of ethyl acetate, which obtained the highest yield. Considering the low 

cost of herbal medicine and biological activity of plants of the caatinga biome, it 

is necessary studies aimed at the isolation of flavonoids found by evaluating the 

antimicrobial activity of these compounds in vivo. 

 

 

Key-words: Cervico vaginal microbiota. Sheep. H.martiana. Synergistic effect. 

Antimicrobial susceptibility 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A ovinocultura tornou-se um setor em potencial no Brasil (FIRETTI et al., 

2010). O rebanho de ovinos no Brasil dispõe de mais de 16 milhões de cabeças, 

sendo que a região Nordeste possui aproximadamente 56% dessa parte 

quantitativa. É valido destacar que o estado de Pernambuco dispõe na ordem de 1,6 

milhões de ovinos, detendo o 3° maior rebanho no Nordeste, onde a microrregião 

semiárida do município de Petrolina e cidades circunvizinhas têm um papel relevante 

nesses dados (IBGE, 2012). 

As características climáticas e geográficas do Nordeste brasileiro o colocam 

como região favorável para produção de ovinos, não só por possuir grande parte do 

rebanho nacional, mas principalmente pela importância socioeconômica que esta 

atividade representa (MEDEIROS, 1998). 

A produção de ovelhas se apresenta como uma excelente alternativa lucrativa 

frente ao agronegócio nacional, com capacidade de aumentar a rentabilidade das 

propriedades rurais em diversas regiões do país, sendo que o Brasil ainda não 

consegue atender uma demanda de qualidade satisfatória para o mercado interno, 

nem para o mercado internacional. Embora tenha potencial para ampliar a atividade, 

tais como ampla extensão territorial, mão-de-obra a baixo custo e rebanho bastante 

expressivo (MADRUGA et al., 2005).  

Infecções do trato reprodutivo podem ser causadas por micro-organismos 

constituintes da microbiota normal da região vaginal e estas diminuem de forma 

significativa a rentabilidade dos rebanhos (CARVALHO et al., 2005). Os tratamentos 

comumente utilizados constituem muitas vezes do uso indiscriminado de 

antimicrobianos com dosagens e aplicações inadequadas, favorecendo o 

desenvolvimento de cepas patogênicas resistentes. Isto tem incitado pesquisas 

relativas a novas alternativas de tratamentos, como a fitoterapia. 

O território brasileiro possui um dos mais elevados níveis mundiais de 

biodiversidade, destacando-se o bioma Caatinga que se estende em uma boa parte 

do semiárido nordestino (ALBUQUERQUE et al., 2007; BRASIL, 2008). Entretanto 

seja pouco estudada dentre as outras regiões, é valido salientar que a Caatinga é 

um bioma exclusivo do Brasil. Além disso, possui uma demanda diversificada de 

vegetais, comumente explorada pela população local por suas inúmeras 
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propriedades terapêuticas, tornando-se assim, uma importante fonte de recursos 

naturais (LEAL et al., 2005).  

Sabendo-se que a diversidade de moléculas bioativas dos produtos naturais é 

superior àquela derivada dos processos de síntese química, os vegetais são 

importantes fontes de matéria-prima no descobrimento de novas drogas. A enorme 

variedade e complexidade de metabólitos secundários biossintetizados pelas plantas 

sofrem a influência dos estímulos ambientais, bastante variáveis, de natureza 

química, fisiológica e biológica, sobre sua composição química, sintetizando 

moléculas de estruturas bastante complexas e com grande diversidade de grupos 

químicos funcionais (ALVES et al., 2001; RISSATO; ALMEIDA; SILVA, 2004). 

Os extratos vegetais são importantes fontes de compostos orgânicos com 

atividade antimicrobiana, demonstrando ser uma alternativa viável devido a sua ação 

terapêutica rápida (VIEIRA; SILVA; TOLEDO, 2005). 

Com o intuito de enriquecer o conhecimento científico em relação ao bioma 

Caatinga, foi realizado um estudo da espécie Hymenaea martiana Hayne, estudando 

seus compostos químicos nas suas frações de extrato vegetal, além do seu efeito 

antimicrobiano frente às bactérias proveniente da mucosa vaginal de ovelhas e 

cepas de referências. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL  

 

Avaliar a atividade antimicrobiana in vitro das frações do extrato vegetal da 

Hymenaea martiana Hayne e do antimicrobiano doxiciclina, contra bactérias da 

microbiota cérvico-vaginal de ovinos. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Determinar o potencial antimicrobiano das frações do extrato da H. martiana 

frente aos isolados de bactérias proveniente da mucosa vaginal de ovelhas; 

 

• Determinar a sensibilidade das bactérias isoladas diante da droga 

antimicrobiana doxiciclina; 

 

• Determinar a sensibilidade de cepas de referências diante das frações do 

extrato da H. martiana e da doxiciclina; 

 

• Caracterizar quimicamente os compostos presentes nas frações do extrato 

etanólico bruto de H. martiana; 

 

• Avaliar o efeito sinérgico da fração do extrato vegetal da H. martiana de maior 

sensibilidade com a doxiciclina contra as bactérias da microbiota cérvico-

vaginal de ovinos. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO  TEÓRICA 

  

3.1. INFECÇÕES BACTERIANAS NO APARELHO REPRODUTOR DE OVIN OS 

 
Um importante fator associado ao insucesso da produção de ovinos, que se 

reflete na rentabilidade da propriedade está relacionado às perdas devido às falhas 

no manejo sanitário do rebanho. Uma orientação técnica inadequada e empecilhos 

para realização de diagnostico laboratorial são as possíveis causas da alta 

frequência de doenças nos rebanhos de ovelhas (OLIVEIRA; ALBUQUERQUE, 

2008). 

Entre as doenças que apresenta maiores prejuízos a produtividade nos 

rebanhos estão as doenças do sistema reprodutor, com índices de perda econômica 

variando de 0,4% a 10,6% (FORAR et al., 1995). Na maioria das vezes, os 

problemas de ordem reprodutivos como abortamentos, natimortalidade e infertilidade 

são os únicos sinais de expressão de doença no rebanho. A suspeita diagnóstica 

para qualquer doença reprodutiva recai na observação do desenvoltura da 

produtividade do rebanho, juntamente com as informações clínicas (AIELLO, 2001).  

A microbiota vaginal, sob condições normais, apresenta composição e 

número variável, e os microrganismos encontrados estão presentes também na pele 

e fezes, com propriedades invasivas, podendo estar em pouca quantidade no útero 

de animais sadios. As bactérias da microbiota vaginal pode invadir o útero 

decorrente da ação dos hormônios liberados durante o parto. Uma fatia das 

bactérias isoladas da mucosa vaginal constitui-se de bastonetes gram-negativos 

provenientes do trato gastrintestinal, destacando-se a Escherichia coli e os cocos 

gram-positivos, como Streptococcus spp. (RAMASWAMY et al.,1991; SHARDA et 

al.,1991; BALASSU et al.,1992; CAMPERO et al., 1992; ARTHUR et al., 1996; KUNZ 

et al., 2002). 

Embora algumas barreiras físicas impeçam que patógenos oportunistas 

colonizem o trato genital, as fêmeas podem se tornar susceptíveis aos micro-

organismos que passam pela cérvix e alcançam o útero. Estudos de Elliot et al. 

(1968) afirmam que durante o período pós-parto ocorre a migração dos micro-

organismos presentes na vulva e vagina para a cérvix e útero. Os micro-organismos 

habituais da vagina tornam-se patogênicos quando os animais apresentam o 
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sistema imunológico comprometido, em decorrência do estresse causado por 

inúmeros fatores tais como súbitas mudanças de temperatura, nutrição deficiente, 

final de gestação e parto (VERMA et al., 1994; LIANJUAN et al.,1995; KUNTZE; 

AURICH, 1995). 

Rocha et al. (2004) isolaram Escherichia coli (27,72%), Staphylococcus 

coagulase negativa (21,78%), Streptococcus spp. (19,80%), Corynebacterium spp 

(7,92%), Bacillus spp. (6,98%), Pseudomonas spp. (3,96%), Corynebacterium bovis 

(3,98%), Staphylococcus coagulase positiva (1,98%), Enterobacter aerogenes 

(1,98%), Actinomyces pyogenes (1,98%), Citrobacter freundii (0,99%) e Citrobacter 

amalonaticus (0,99%) de amostras de conteúdo cérvico-vaginal de vacas sadias. 

Silva et al. (2011) pesquisaram os micro-organismos da microbiota cérvico 

vaginal de ovinos do semiárido nordestino, sendo observadas as seguintes 

frequências de microrganismos: Staphylococcus spp. (32,97%), Escherichia coli 

(14,90%), Micrococcus spp. (12,8%), Acinetobacter spp. (10,6%), Enterobacter spp. 

(10,64%), Klebsiella spp. (9,6%), Streptococcus spp. (7,5%) e Shigella spp. (1,1%). 

Segundo Mavrogianni et al. (2007) o Staphylococcus spp. é o principal agente 

isolado da vaginite de ovinos, estando associado à secreção purulenta e grande 

quantidade de leucócitos na vagina. Martins et al.(2009) elucidaram a prevalência de 

bactérias vaginais de ovelhas após o uso de esponjas intravaginais, que tem sido 

relatado como um fator predisponente para vaginites (PADULA et al., 2006). Dos 22 

isolados 72,7% foram identificados como Escherichia coli, 18,2% Klebsiella 

pneumoniae e 9,2% Staphylococcus aureus. 

A importância dos coliformes, como a E.coli, Klebsiella spp. e Shigella spp., 

na etiologia das vaginites foram verificadas em diversas pesquisas, demonstrando o 

potencial oportunista desses agentes (SARGISON et al., 2007; VASCONCELOS, 

2009;).                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

3.2 ANTIMICROBIANOTERAPIA CONVENCIONAL  

 

Embora os animais apresentem uma certa proteção imunológica, a presença 

de micro-organismos no trato genital é normal. Alguns animais, no entanto, 

apresentam uma alteração no sistema de defesa, facilitando a disseminação destes 
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e possibilitando a instalação de infecções oportunistas que podem se apresentar sob 

forma clínica (CARVALHO et al., 2005).  

A função de bactérias e fungos no desenvolvimento de doenças reprodutivas 

em animais ainda não está totalmente desvendada. Como consequência disso, as 

fêmeas com distúrbios reprodutivos são tratadas com antimicrobianos, 

especialmente quando estes micro-organismos são encontrados em amostras 

vaginais, eliminando desta forma os micro-organismos naturalmente encontrados 

neste ambiente e favorecendo a proliferação de bactérias e fungos patogênicos 

(HOLST et al., 2003). 

Estudos de Andrade et al. (2005) resultaram em maiores percentuais de 

susceptibilidade diante da gentamicina e neomicina para tratamentos.de transtornos 

reprodutivos em rebanhos de bovinos. Já Gani et al. (2008) isolaram Staphylococcus 

spp. e coliformes da mucosa vaginal de ovelhas e verificaram alta sensibilidade 

perante a amoxicilina e gentamicina. Mas foi a droga antimicrobiana doxiciclina, da 

classe das tetraciclinas que Silva et al. (2011) obtiveram melhores resultados 

quando avaliaram a susceptibilidade de bactérias isoladas da mucosa cérvico-

vaginal de ovelhas oriundas da região semiárida do Nordeste brasileiro. 

A classe terapêuticas de antibióticos das tetraciclinas se destaca pelo amplo 

espectro e com características antimicrobianas similares, mas diferem entre si em 

relação ao espectro e disposições farmacocinéticas. Existem tetraciclinas de 

ocorrência natural (oxitetraciclina, clortetraciclina, dimetilclortetraciclina) e várias 

outras que são de derivadas semi-sintéticas (tetraciclinas, metaciclinas, limeciclinas, 

doxiciclinas, entre outras drogas). Estas são basicamente utilizadas para tratar tanto 

as infecções locais quanto as sistêmicas (KAHN, 2008).  

A droga antimicrobiana doxiciclina tem o mecanismo de ação envolvido com a 

ligação a subunidade 30S do ribossomo, inibindo a síntese proteica. Sua ação é de 

amplo espectro nos micro-organismos, incluído bactérias, alguns protozoários e 

rickettsias (PAPICH et al. 2009). É válido destacar que as tetraciclinas possuem alta 

lipofilicidade, eficiência de ligação a proteína plasmática, grandes volumes de 

distribuição (ADAMS, 2003). 

O combate a bactérias infecciosas levou ao desenvolvimento de resistências 

e baixo potencial de ação dos agentes antimicrobianos por causa do uso 

indiscriminado dos mesmos, limitando a ação dos principais compostos descobertos 
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e lançados no mercado, como as penicilinas e os seus análogos, as eritromicinas e 

as tetraciclinas (SILVEIRA et al., 2006)  

A resistência antimicrobiana pode ser oriunda de uma mutação ou da 

transferência de um material genético. A mutação é um ação  espontânea, resultante 

de um erro na replicação do DNA, comumente envolvendo deleção, substituição ou 

adição de um ou mais pares de bases, levando a alterações na composição de 

aminoácidos de determinados peptídeos. Já a resistência transferível ocorre quando 

um certo micro-organismo recebe material genético de outro, passando a expressar 

a característica contida no gene recentemente adquirido (TAVARES, 2000). A baixa 

sensibilidade dos micro-organismos perante as diversas classes de antimicrobianos 

já foi relatada em várias pesquisas (JACOB, 2002; FREITAS et al., 2005; MACHADO 

et al., 2008; MARTINS et al., 2009). 

A terapia a base de antimicrobianos ainda é o protocolo normalmente utilizado 

em infecções do trato reprodutivo, no entanto, a crescente preocupação com a 

presença de resíduos de drogas nos produtos de origem animal e o surgimento de 

estirpes bacterianas resistentes, tem instigado a busca por métodos alternativos que 

reduzam ou eliminem tais problemas (PINTO et al., 2001). 

 

 

3.3. O BIOMA CAATINGA  

 

A Caatinga é um bioma exclusivo do território brasileiro, estendendo-se por 

quase todo o Nordeste e uma porção do norte do Estado de Minas Gerais 

(TABARELLI et al., 2003). A palavra “caatinga” vem da língua Tupi e significa “mata 

branca”, devido ao aspecto da vegetação durante a estação seca, quando a maioria 

das árvores perdem as folhas e os troncos tornam-se esbranquiçados e radiantes, 

dominando a paisagem (PRADO, 2003).  

O clima predominante nesta região é o semiárido, quente, com índices 

pluviométricos baixos (variando entre 268 e 800mm anuais), elevadas temperaturas 

médias (entre 25 e 29°C), período chuvoso de três a cinco meses, caracterizando 

chuvas irregulares, escassas, locais, de pouca duração e período de estiagem 

prolongado de sete à nove meses (AB’SABER, 1990; MAIA, 2004).  
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A Caatinga possui um patrimônio biológico bastante diversificado, com 

ocorrência de táxons raros, endêmicos (GIULIETTI et al., 2004) e uma riqueza 

inestimável de espécies vegetais e animais (MMA, 2004). Mesmo assim, a 

vegetação caatinga é estereotipada como pobre, reservando poucas espécies 

endêmicas, possuindo baixo valor para fins de conservação (TABARELLI; VICENTE, 

2003). Conforme Castelletti et al. (2004), as últimas áreas que continuam ainda 

intactas de vegetação nativa encontram-se bastante degradadas. 

Os estudos obtidos deste bioma descrevem que, além da importância 

biológica, a Caatinga apresenta um peculiar potencial econômico, com espécies de 

excelente uso como frutíferas, forragens e fins medicinais (ALBUQUERQUE, 2000). 

Diversas pesquisas realizadas relatam a ação de muitas espécies existentes neste 

bioma, promovendo o uso de vegetais com potencial efeito comprovado entre a 

população de baixa renda econômica (ALMEIDA; ALBUQUERQUE, 2002). Dessa 

forma, estes resultados promissores instigam a procura demasiada por moléculas 

bioativas para o desenvolvimento de fitoterápicos pelas indústrias farmacêuticas 

(BIESKI, 2005). 

 

 

3.4. FITOTERAPIA  

 

O uso de vegetais com propriedades terapêuticas representa a forma mais 

antiga e difundida de terapia medicamentosa (HALBERSTEIN, 2005). Até o século 

passado, a maioria das drogas era obtida diretamente de fontes vegetais ou animais. 

Porém, com a revolução industrial e o desenvolvimento da química orgânica houve 

preferência pelas drogas sintéticas, devido a facilidade de obtenção e porque 

simples modificações estruturais possibilitam a produção de medicamentos mais 

ativos e seguros (RATES, 2001). 

O imenso território brasileiro propicia uma vasta fonte de produtos naturais 

que podem ser úteis para a prevenção ou tratamento de doenças, tanto para uso em 

humanos como em animais. As plantas medicinais podem ser utilizadas como 

tratamento alternativo ou até mesmo complementar na medicina veterinária, 

empregando-se tanto vegetais frescos, extratos vegetais e fitoterápicos (SIMONI, 

2011).  
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Nas plantas, o metabolismo é dividido em primário (ou de macromoléculas) e 

secundário (ou de micromoléculas), sendo o primário entendido como um conjunto 

de processos metabólicos que desempenham uma função essencial, como a 

fotossíntese, a respiração e o transporte de solutos. Os compostos envolvidos neste 

caso são os aminoácidos, os nucleotídeos, os lipídios, os carboidratos e a clorofila 

(PERES, 2004). Já a atividade metabólica secundária permite que os vegetais sejam 

capazes de produzir substâncias utilizadas como mecanismo de defesa contra 

predação por micro-organismos, insetos, herbívoros e outros causadores de 

estresse. Além disso, alguns destes metabólitos constituem importantes compostos 

que absorvem a luz ultravioleta, evitando que as folhas sejam danificadas 

(GOTTLIEB, 1981; LI et al., 1993; FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2010). 

Muitos são os metabólitos secundários encontrados nas plantas, 

responsáveis pelos efeitos terapêuticos. Do ponto de vista clínico, as moléculas 

bioativas podem ser divididos em grupamentos químicos presentes na droga do 

vegetal. Os principais grupos são: ácidos orgânicos, alcaloides, compostos fenólicos, 

compostos inorgânicos, cumarinas, flavonoides, glicosídeos cardiotônicos, 

antraquinonas, mucilagens, óleos essenciais, saponinas, taninos, substâncias 

amargas, compostos sulfurados, lignanas, neolignanas, gomas e glucoquininas 

(FERRO, 2008). No entanto, o teor desses metabólitos está relacionado a fatores 

como o crescimento do vegetal no ambiente, a técnica apropriada de colheita, o ciclo 

vegetativo e as partes selecionadas, as condições de solo e a sazonalidade 

(BOUADBELLI et al., 2012). 

O impacto crescente da resistência dos micro-organismos ao antimicrobianos 

e substâncias específicas intensificou a pesquisa para o desenvolvimento de novas 

drogas que sejam capazes de combater as estratégias de adaptação que esses 

organismos elaboram (PRATES et al., 2000). Os compostos isolados de plantas são 

substâncias cuja estrutura química, com raras exceções, apresentam grandes 

diferenças estruturais em relação aos antibióticos derivados de microrganismos. 

Estes agentes antimicrobianos isolados de plantas superiores podem agir como 

reguladores do metabolismo intermediário, ativando ou bloqueando reações 

enzimáticas, afetando diretamente uma síntese enzimática seja em nível nuclear ou 

ribossomal, ou mesmo alterando estruturas de membranas (SINGH, 1984).  

Alguns trabalhos vêm demonstrando a atividade antimicrobiana de extratos 

etanólicos de plantas da flora nordestina – bioma caatinga. Pode-se citar a 
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Amburana cearensis (BRAVO et al., 1999), Hymenaea courbaril, (NOGUEIRA et al., 

2001), Borreria verticillata (MAYNART et al., 1980; PEIXOTO-NETO et al., 2002), 

Croton sonderianus (McCHESNEY, 1991), Hyptis suaveolens (IWU et al., 1990), 

Maytenus rigida (KLOUCEK et al., 2005), Pithecellobium cochliacarpum (ARAÚJO et 

al., 2002), Plumbago scandens (PAIVA et al., 2003), Ximenia americana (OMER, 

2003; KONÉ et al., 2004; MAIGA et al, 2005;), Guazuma ulmifolia (CACERES et al., 

1993).  

As vantagens que justificam a utilização dos fitoterápicos, são: o efeito 

sinérgico, ou seja, as plantas apresentam vários compostos com efeitos similares; 

associação de mecanismos por compostos agindo em alvos moleculares diferentes 

e menores custos de pesquisa (YUNIS et al., 2001). 

 

 

3.5. HYMENAEA MARTIANA HAYNE 

 

O gênero Hymenaea pertence à família Fabaceae, possuindo cerca de 15 

espécies (JAYAPRAKASAM et al., 2007), envolvendo treze espécies neotropicais, 

das quais nove são encontradas na bacia Amazônica (MELO et al., 2004). É 

popularmente conhecida como Jatobá que é originário da língua tupi, cujo 

significado é “arvore de fruto duro”. A palavra Hymenaea deriva do grego “Hymen” e 

significa “deus das uniões” (BARROSO et al., 1991). 

O Jatobá (Figura 1) é uma árvore grande, em torno de quinze a vinte metros 

de altura, sendo que sua madeira é utilizada para diversos fins como alvenaria nas 

construções civil, fabricação de móveis, entre outras finalidades (LORENZI, 2002). 

Seus frutos apresentam sabor adocicado, aspecto farináceo e cheiro característico, 

possuem elevado teor de fibra alimentar, cálcio e magnésio e são utilizados na 

alimentação humana e animal (BATISTA et al., 2011), sendo valorizados pelo seu 

potencial como alimento (SANO; FONSECA, 2003). O tronco de espécies desse 

gênero libera uma resina usada popularmente para tratamentos de transtornos 

estomacais, infecções respiratórias e feridas, além de já ter sido relatada atividade 

analgésica e anti-inflamatória no extrato etanólico da casca (NOGUEIRA et al., 

2001). 
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Figura 1. Imagens de Hymenaea martiana Hayne. A. árvore. B. tronco. C. folha e 
flor. D. fruto (Disponível em: http://www.univasf.edu.br/~hvasf/). 
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Estudo fitoquímico realizado por Barbosa et al. (2007) indica que o extrato 

hidrocetônico de suas folhas após partição, fracionamento e análise cromatográfica, 

mostrou-se que o gênero é rico em flavonoides (canferol, quercetina, quercitrina e 

rutina). Nogueira et al. (2001) constataram a presença dos metabólitos de diterpenos 

na resina oriunda do tronco e em extratos da sua casca.  

Já em um estudo realizado por Abdel-Kader et al. (2002), relata a presença 

de três novos diterpenoides em extrato metanólico e a atividade citotóxica sobre 

células ovarianas cancerígenas. Pereira et al. (2007) analisaram 

cromatograficamente o óleo essencial extraído da resina de H. courbaril, o que 

possibilitou a identificação de 83,5% de sua composição química. Sendo observados 

os seguintes constituintes: β–cariofileno (60,5%), Óxido cariofileno (20,7%) e α-

Humuleno (2,3%). Neste mesmo estudo, o óleo essencial apresentou atividade 

antimicrobiana frente a Salmonella thiphimurium, S. aureus, E. coli, Streptococcus 

haemolyticus e Pseudomonas aeruginosa.  

Novais et al. (2003), avaliando a atividade antimicrobiana de H. stignocarpa 

Mart. ex Hayne, obtiveram bons resultados com cepas de S. aureus. De forma 

semelhante, Fernandes et al. (2005), obtiveram resultados positivos em relação ao 

extrato hidroalcoólico de H. martiana contra Bacillus stearothermophylus (ATCC 

1262), Micrococcus luteus (ATCC 9341), S. aureus (ATCC 6538), S. aureus (ATCC 

2722) e S. aureus (ATCC 10495).  

Estudos de Peixoto (2009) observaram resultados satisfatórios em relação às 

cepas de S. aureus, incluindo a cepa MRSA. Semelhantemente, Sá et al. (2011) 

obtiveram bons resultados inibitórios em relação a cepas de S. aureus, E. coli, 

Salmonella spp., Yersinia enterocolitica, Listeria spp. e Vibrio spp. Recentemente, 

Silva et al. (2012), relataram que o extrato etanólico de H. martiana continha 

quantidade substancial de compostos fenólicos, que são também responsáveis pela 

sua atividade antioxidante, como flavonoides, além de terpenoides e esteroides. 
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3.6. SINERGISMO DAS DROGAS ANTIMICROBIANAS COM OS FITOTERÁ PICOS 

 

O aparecimento de novas drogas antimicrobianas tem relevância devido ao 

aumento progressivo da resistência de patógenos clinicamente importantes para as 

classes de antimicrobianos conhecidos (COSTA et al., 2007). Com o aumento da 

incidência de resistência aos antimicrobianos existentes, plantas medicinais 

poderiam ser alternativas viáveis (OLIVEIRA et al., 2007; SILVA et al., 2007).  

A ação sinérgica entre drogas e os metabólitos secundários existentes nas 

plantas medicinais podem causar alterações nas concentrações plasmáticas dos 

fármacos e, consequentemente, mudanças nos seus perfis de eficácia e segurança. 

Essas interações podem ser classificadas em farmacocinéticas e farmacodinâmicas. 

No primeiro caso, o sistema de absorção, distribuição, metabolismo e excreção do 

fármaco, podem ser afetados, resultando em ampliação ou redução dos efeitos 

esperados. Lembrando que várias drogas têm seus efeitos terapêuticos explicados 

através da ligação a receptores específicos. A administração concomitante de 

drogas e plantas medicinais pode alterar os níveis de resposta a esses receptores, 

provocando a ampliação ou redução do efeito farmacológico esperado, devido ao 

sinergismo ou antagonismo, respectivamente (FUGH-BERMAN, 2000; IZZO; 

ERNST, 2001). 

Nos últimos anos, muitas plantas têm sido avaliadas não só pela atividade 

antimicrobiana, mas também como um agente modificador desse potencial 

(GIBBONS, 2004; GURIB-FAKIM, 2006).  

A associação entre extratos de plantas e drogas, pode expandir o espectro 

antimicrobiano, evitar o aparecimento de resistência mutante e diminuir os efeitos 

tóxicos. Às vezes o uso de um único antibiótico não produz os efeitos inibitórios 

eficazes desejados, mas uma combinação de drogas, muitas vezes exerce um efeito 

sinérgico que ultrapassa o seu desempenho isolado. O efeito sinérgico pode ser 

devido à formação do complexo certo que se torna mais eficaz na inibição de uma 

espécie particular de micro-organismo, quer por inibição da síntese da parede 

celular ou provocando a sua lise ou morte (CHANDA; RAKHOLYA, 2011). 

A combinação de produtos naturais economicamente mais viáveis, 

associados com antibióticos disponíveis, apresenta-se como uma alternativa viável, 

uma vez que o efeito sinérgico entre ambos pode proporcionar uma maior atividade 

antibacteriana frente a micro-organismos sensíveis e resistentes. Assim sendo, o 
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efeito potencializado dessas associações pode servir como nova estratégia para 

tratamento de infecções, possibilitando o uso de drogas antimicrobianas quando 

esta de forma isolada não se apresenta eficaz sobre determinadas linhagens 

bacterianas (SALVAT et al., 2001; KUMAR et al., 2009). 

Nascimento et al. (2000), ao estudar a associação de  extratos vegetais de 

Syzginum aromaticum (cravo), Syzginum cumini (jambolão), Punnica granulatum 

(romã) e Thymus vulgaris (tomilho) com drogas antimicrobianas relataram que 

existiu um certo sinergismo sobre a P. aeruginosa resistente. Para K. pneumoniae e 

Enterobacter aerogenes somente a associação do extrato de Thymus vulgaris com 

ampicilina teve efeito sinérgico.  

O chá oriundo da Camellia sinensis associado com beta-lactâmicos contra S. 

aureus MRSA apresentou ter um efeito sinérgico; potencializando a atividade 

antimicrobiana desses antimicrobianos (ABASCAL; JARNELL, 2002). 

Betoni et al. (2006) descreveram a ocorrência de efeito sinérgico entre oito 

extratos de plantas e treze drogas antimicrobianas, com sinergismo para duas 

drogas com extrato de gengibre e com onze drogas para capim limão e cravo da 

Índia quando testadas linhagens de S. aureus. 

Chatterjee et al. (2009), relataram a interação do extrato etanólico da folha 

Vangueria spinosa Roxb. com as drogas doxiciclina e ofloxacina pelo método do 

índice de concentração inibitória fracionada e através da curva de sobrevivência, 

contra uma bactéria Gram-positiva (S. aureus) e três bactérias Gram-negativas (E. 

coli, K. pneumoniae e P. aeruginosa). Ocorreram ações sinérgicas com os dois 

antimicrobianos, frente á todas as bactérias exceto contra P. aeruginosa para a qual 

se observou sinergismo somente com a combinação ofloxacina e extrato de planta. 

O estudo da interação do extrato de Baccharis dracunculifolia (alecrim-do-

campo) com trinta drogas de antimicrobianos de várias classes contra S. aureus e E. 

coli pelo método de disco difusão observou que ocorreu efeito sinérgico com as 

quinolonas ciprofloxacina e norfloxacina, com os inibidores de síntese de parede 

celular ceftazidima e aztreonam e com o inibidor de síntese de proteínas 

gentamicina tanto para S. aureus como para E. coli. A fração apolar foi mais eficaz 

quanto ao número de sinergismo provocado. Frente à bactéria Gram positiva S. 

aureus ocorreu maior número de ação sinérgica do extrato com os antimicrobianos 

do que frente a Gram-negativa E. coli (CANTON; ONOFRE, 2010). 
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Ahmed et al. (2010) observaram o efeito antimicrobiano na penicilina e na 

tetraciclina contra Staphylococcus aureus individualmente e em combinação com 

extrato etanólico das folhas e do caule de Salvadora persica. O maior efeito 

sinérgico foi observado quando o S. aureus foi exposto à combinação de tetraciclina 

com extrato do caule da planta com o halo de inibição do antibiótico aumentando de 

23mm para 31,5mm na técnica de disco difusão. Quando foi associado com extrato 

das folhas, a tetraciclina teve o halo aumentado de 18 para 21 mm. A associação do 

extrato oriundo do caule e da folha da planta com penicilina não produziu o mesmo 

efeito antimicrobiano. 

Fernandes et al. (2012), estudaram o efeito sinérgico na interação do extrato 

de Psidium guineense com amoxicilina/ácido clavulânico, ampicilina, azitromicina, 

cefoxitina, ciprofloxacina, gentamicina, penicilina e meropenem frente às cepas de S. 

aureus MRSA. A combinação do extrato com os agentes antimicrobianos resultou 

em uma redução de oito vezes da concentração inibitória mínima dos 

antimicrobianos, sugerindo uma alta interação sinérgica. As menores taxas de ação 

sinérgica foram encontradas na associação do extrato com a cefoxitina. 
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4. MATERIAL  E MÉTODOS 

 

4.1. FRAÇÕES DO EXTRATO VEGETAL  

 

A etapa de obtenção das frações do extrato vegetal foi conduzida no Núcleo 

de Estudos e Pesquisas de Plantas Medicinais (NEPLAME) da Universidade Federal 

do Vale do São Francisco (UNIVASF), no município de Petrolina-PE. 

 

4.1.1. COLETA E IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL BOTÂNICO  

 

O material botânico foi coletado no mês de junho de 2012 no distrito de 

Lajedo, localizado no município de Petrolina-PE. Foi selecionada a espécie vegetal 

Hymenaea martiana Hayne. O material vegetal foi identificado e comprovado por um 

botânico responsável do Herbário da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (HVASF), onde uma exsicata da espécie foi codificada e depositada sob o 

número de registro de 21.868.  

 

4.1.2. PROCESSAMENTO DO MATERIAL VEGETAL  

 

Foram utilizadas as cascas do caule da H. martiana que foram dessecadas 

em estufa com circulação forçada à temperatura média de 40°C durante três dias. 

Após a secagem e completa estabilização (eliminação de água, inativação de 

enzimas, etc.) o material foi processado em moinho, obtendo-se um material vegetal 

seco e pulverizado.  

 

4.1.3. OBTENÇÃO DAS FRAÇÕES DO EXTRATO ETANÓLICO BRUTO (EEB)   

 

O material vegetal seco e pulverizado foi submetido à maceração exaustiva 

com etanol 95% em um recipiente de aço inoxidável, a temperatura ambiente. Foram 

feitas várias extrações num intervalo de 72 horas entre cada extração até completo 

esgotamento do material vegetal. A solução extrativa obtida passou por um processo 
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de destilação do solvente em evaporador rotativo à pressão reduzida a uma 

temperatura média de 50°C. Após este processo de evaporação do solvente, 

obteve-se o extrato etanólico bruto (EEB). Esse extrato foi suspenso em etanol a 

uma mistura de água e metanol na proporção de (7:3) e extraiu-se sucessivamente 

com hexano, clorofórmio e acetato de etila nessa ordem crescente, a fim de obter a 

polaridade das respectivas frações.  

 

Figura 2. Fluxograma da obtenção e particionamento do extrato etanólico bruto 
(EEB) da Hymenaea martiana Hayne. 
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4.2. ANÁLISE POR CROMATOGRAFIA L ÍQUIDA DE ALTA PERFORMANCE (HPLC-DAD) 

 
  A presença de compostos fenólicos, como flavonoides, em extratos vegetais 

de Hymenaea martiana Hayne já foi relatada em alguns estudos (BARBOSA et al.; 

2007; SILVA et al.; 2012). É válido destacar a importância da identificação de 

compostos com capacidade antimicrobiana. A análise de HPLC - DAD foi realizada 

para identificar o perfil fenólico das frações obtidas deste particionamento. 

A análise dos compostos químicos por Cromatografia Líquida de Alta 

Performance (HPLC-DAD) foi realizado no Laboratório de Bioprosprecção de 

Fitoquímica da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e consistiu no 

modelo Shimadzu Prominence HPLC LG2OAT, equipado com um detector com 

arranjo de diodos SPDM2O e uma coluna de fase reversa (Luna – Phenomenex 

(250 mm x 4.6 mm, 5 μm). Para análise de fase móvel foi utilizada água: ácido 

fórmico (99:1, solvente A) e metanol (solvente B). A condição cromatográfica foi: 0-

15min 20% B, 15-20min 30% B, 20-30min 40% B, 30-40min 40% B, com o fluxo de 

1.0 ml/min com temperatura de 35°C. A injeção de volume foi de 8μL e para 

monitoramento foi utilizado o comprimento de onda de 290nm. 

 

4.3.  ENSAIO DE ATIVIDADE ANTIMICROBIANA  

 

Esta etapa do experimento foi conduzida no Laboratório de Microbiologia e 

Imunologia Animal da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), 

no município de Petrolina-PE. 

 

4.3.1. MICRO-ORGANISMOS 

 

Foram utilizadas 31 isolados de bactérias obtidas da mucosa vaginal de 

dirvesas ovelhas sadias pertencentes aos rebanhos localizados no município de 

Petrolina. Foram utilizadas, também, 7 cepas padrão da “American Type Culture 

Collection” (ATCC) e uma cepa de “methicilin-resistant Staphylococcus aureus” 

(MRSA). Todas essas bactérias estavam armazenadas e conservadas na 

Bacterioteca do Laboratório de Microbiologia e Imunologia Animal da UNIVASF. 
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4.3.2. TESTE DE SENSIBILIDADE ÀS FRAÇÕES DO EXTRATO VEGETAL E AO 

ANTIMICROBIANO DOXICICLINA  

 

Foi utilizada a técnica de microdiluição em caldo, baseada no documento M7-

A7 (CLSI, 2006), obtendo-se a concentração bactericida mínima (CBM) a fim de 

determinar o potencial antimicrobiano das frações do extrato da Hymenaea martiana 

e do antimicrobiano doxiciclina.  

 

4.3.2.1. PREPARO DAS SOLUÇÕES INIBIDORAS  

 

A - FRAÇÕES DO EXTRATO VEGETAL  

 

Foram testados 0,25g de cada fração de extrato (hexano, clorofórmio e 

acetato de etila), os quais foram diluídos em álcool absoluto, sendo utilizados 10mL 

em ambos os diluentes, obtendo-se uma solução estoque na concentração de 

25mg/mL de cada fração. 

 

B-  ANTIMICROBIANO DOXICICLINA  

 

Da droga, usou-se 100mg do pó que foi diluído em 97,65mL de água 

destilada estéril, resultando na concentração de 1.024µg/mL como solução estoque 

do antimicrobiano. 

 

4.3.2.2. PREPARO DO INÓCULO  

 

Na preparação do inóculo, as colônias semeadas em meio de cultura TSA 

(Tryptone Soy Agar) foram utilizadas no preparo da suspensão bacteriana em 

solução salina 0,085% com turvação equivalente ao tubo 0,5 da escala de 

MacFarland. Desta suspensão foram inoculados 100µL em tubos contendo 9,9mL de 

caldo Mueller-Hinton 
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4.3.2.3. TÉCNICA 

 

A microdiluição em caldo, adaptada do documento M7-A7 (CLSI, 2006), 

consistiu na distribuição de 200µL de caldo Mueller-Hinton em placas de 

microtitulação; a seguir, 200µL da solução estoque das frações do extrato eram 

acrescidos ao primeiro poço e, após homogeneização, transferia-se para o segundo 

e assim sucessivamente, sendo obtidas as seguintes concentrações finais: 12.500; 

6.250; 3.125; 1.562,5; 781,3; 390,6; 195,3 e 97,6µg/mL. No caso da droga 

doxiciclina, realizou-se a mesma distribuição de 200µL de caldo Mueller-Hinton nas 

microplacas. Logo a seguir, 200µL da solução estoque do antimicrobiano eram 

acrescidos ao primeiro poço e, após homogeneização, transferia-se para o segundo 

e assim sucessivamente, sendo obtidas as seguintes concentrações finais: 512; 256; 

128; 64; 32; 16; 8; 4; 2; 1; 0,5 e 0,25µg/mL. 

Da suspensão bacteriana, foi inoculado 10µL nos poços das microplacas 

contendo a diluição das frações do extrato vegetal. O material foi incubado a 37°C 

por 24h, em condições de aerobiose. Com a utilização de um replicador, alíquotas 

foram retiradas das microplacas após a incubação e semeadas em placas de petri 

contendo ágar Mueller-Hinton, seguindo-se de incubação por 24h a 37ºC. 

 A concentração bactericida mínima (CBM) foi definida como a menor 

concentração da solução inibidora em estudo capaz de causar a morte do inóculo. 

Para as frações do extrato diluídas em álcool, além do controle positivo e negativo, 

foi realizada a diluição do etanol absoluto sem os extratos, sendo consideradas as 

CBM das soluções inibidoras, quanto menores que aquelas obtidas do controle do 

etanol absoluto. Todos os ensaios foram realizados em triplicata 

 

4.3.2.4. DETERMINAÇÃO DO EFEITO SINÉRGICO DAS FRAÇÕES DO EXTRA TO COM O 

ANTIMICROBIANO DOXICICLINA . 

 

Para determinar o efeito sinérgico da associação das frações do extrato de H. 

martiana com a droga doxiciclina, executou-se uma adaptação da mesma 

metodologia utilizada anteriormente no item 4.3.2.3. Esta associação da fração de 

extrato com a droga antimicrobiana foi submetida a microdiluição em caldo MH 

obtidas quando da análise isolada dos extratos e antimicrobiano doxiciclina. Para tal 
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finalidade, utilizou-se como critério, para a droga doxiciclina, a concentração de CBM 

que mais se repetiu entre os isolados. Para a fração do extrato da H. martiana, 

utilizou-se como critério a fração de maior rendimento após o particionamento do 

EEB e, também, a concentração de CBM que mais se repetiu entre os isolados. 

Depois dessa seleção, executou-se todo o processo de determinação de 

concentrações de CBM para avaliação do efeito sinérgico da associação da fração 

com o antimicrobiano. 

 

4.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Para a análise dos dados, utilizou-se uma estatística descritiva, através das 

médias e desvios padrão de cada variável. Além disso, realizou-se uma comparação 

dos resultados obtidos da concentração bactericida mínima (µg/mL) na fração 

hexânica, clorofórmica e acetato de etila para cada agente através do teste não 

paramétrico de Mann-Whitney (SAMPAIO, 1998). O programa SPSS for Windows, 

versão 19,0 – Statistical Package for the Social Science, foi utilizado para a 

execução dos cálculos estatísticos. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. MATERIAL VEGETAL  

 

Depois da coleta, pesou-se 1.292g da casca do vegetal Hymenaea martiana. 

Logo após o material foi dessecado, pulverizado e desenvolvido todo o processo 

para obtenção do extrato etanólico bruto (EEB) através do  processo de 

particionamento utilizando os solventes desejados. Observa-se nas Tabelas 1 e 2 a 

descrição dos pesos e  dos rendimento de todo material vegetal e de seu respectivo 

EEB e frações após a etapa de particionamento. 

 

 

Tabela 1. Peso e rendimento do EEB da Hymenaea martiana Hayne.  
Hymenaea martiana (casca)  Peso (g)  

Peso verde (PV) 1.292 
Peso seco (PS) 705 

Peso moído (PM) 660 
Peso liquído do EEB (PL) 42,2 

 
Rendimento após a Extração 

Rendimento (%) = PL/PV x 100 
 

 
 

3,26% 

 

 

 

Tabela 2. Peso e rendimento das frações após o particionamento do EEB da 
Hymenaea martiana Hayne.  

Peso liquido do 
EEB (g) 

Fração do 
EEB 

Peso 
(g) 

Rendimento  
[Rendimento %= Fração(g)/ PL(g)x100]  

 
PL = 42,2 

Hexânico 0,4 0,95% 
CHCl3 1,2 2,85% 
AcOEt 4,1 9,72% 

 

 

O EEB apresentou apenas 3,26% de rendimento que é equivalente a dizer 

que cada 100g de material verde do jatobá produziu aproximadamente 3,26g de 

extrato etanólico bruto deste vegetal. A fração de maior rendimento após o 

particionamento do extrato etanólico da casca foi a fração de maior polaridade 

utilizada, a acetato de etila com 9,27%. Enquanto que a fração hexânica, solvente 

apolar, apresentou apenas 0,95%, o menor rendimento entre as frações testadas. 
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5.2. ANÁLISE DE COMPOSTOS FENÓLICOS PELO HPLC-DAD 

 
Os perfis fenólicos avaliados em 290nm para as frações de extrato de CHCl3 

e AcOEt são apresentados nas Figuras 3 e 4, respectivamente. Figura 5 mostra os 

valores de pico UV λmax eluídos na fração de AcOEt. 

 

 

 

 

Figura 3. HPLC-DAD de compostos fenólicos da fração de clorofórmio (CHCl3) 
revelado em 290nm. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. HPLC-DAD de compostos fenólicos da fração de acetato etila (AcOEt) 
revelado em 290nm. 
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Figura 5. Espectro UV dos três componentes (1, 2, e 3) presente na fração de 
acetato de etila (AcOEt).  
 

 

 

 

Na fração hexânica, não foi possível revelar o cromatograma porque não foi 

apresentado nenhum pico nas condições analisadas. Na Figura 3, o cromatograma 

da fração clorofórmica apresentou alguns picos, mas insignificantes em termos de 

compostos fenólicos.  

Já a fração de acetato de etila, Figura 4, mostra a presença de três principais 

picos com tempos de retenção entre os picos 16,82 e 21,02min. Baseados nesses 

respectivos espectros UV-Vis e seu tempo de retenção, os compostos têm bandas 

UV típicos da presença de derivados dos flavonoides. Os três flavonoides foram 

identificados como neoastilbina (1), astilbina (2), isoastilbina (3), de acordo com os 

picos da Figura 5 e as respectivas estruturas químicas na Figura 6. 
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Figura 6. Estruturas químicas dos compostos: (A) neoastilbina, (B) astilbina e (C) 
isoastilbina. 
 

 

 

5.2. CBM  DAS FRAÇÕES E DO ANTIMICROBIANO  

 

As frações de extrato vegetal do Jatobá e a droga antimicrobiana doxiciclina 

apresentaram atividade antimicrobiana quando diluídas com etanol 95%, conforme a 

Tabela 3 para as frações hexânica, clorofórmica, e acetato de etila. A Tabela 4 

refere-se para a droga antimicrobiana doxiciclina.  
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Tabela 3. Susceptibilidade in vitro de isolados da mucosa cérvico-vaginal de ovelhas e cepas de referências frente à fração 

hexânica (Hexano ), fração clorofórmica (CHCl3) e da fração de acetato de etila (AcOEt ) do extrato etanólico de Hymenaea 

martiana Hayne. 

Micro-organismos 

  Concentração Bactericida Mínima (µg/mL) 

Hexano CHCl3 AcOEt 

A.O. (%) Média ± D.P. A.O. (%) Média ± D.P. A.O. (% ) Média ± D.P. 
Staphylococcus spp.  100,0 (2/2) 2343,7 ± 1104,8a 100,0 (5/5) 1054,7 ± 1299,9a 100,0 (5/5) 742,2 ± 748,8a 

Micrococcus spp.  100,0 (2/2) 3906,2 ± 3314,5a 100,0 (5/5) 1796,9 ± 2495,1a 100,0 (5/5) 703,1 ± 509,3a 

Enterococcus spp.  100,0 (2/2) 1171,9 ± 552,4a 100,0 (3/3) 651,1 ± 225,5a 100,0 (3/3) 651,1 ± 225,5a 

Bacillus spp.  100,0 (5/5) 2031,2 ± 1048,1a 100,0 (5/5) 3046,9 ± 1321,2a 100,0 (5/5) 2890,6 ± 2202,8a 

E. coli  85,0 (6/7) 2864,6 ± 1824,6a 85,0 (6/7) 2473,9 ± 2001,9a 100,0 (7/7) 3125,0 ± 2209,7a 

Enterobacter spp.  100,0 (1/1) 781,3¹a 100,0 (2/2) 488,3 ± 414,3a 100,0 (2/2) 488,3 ± 414,3a 

Shigella spp. 100,0 (1/1) 6250,0¹a 75,0 (3/4) 2734,4 ± 2343,7a 100,0 (4/4) 2148,4 ± 1171,8a 

       

       

S. aureus  ATCC 25923¹ - - 100,0 1562,5a 100,0 781,3a 

Serratia marcescens  ATCC 13880¹ - - 100,0 3125,0a 100,0 6250,0a 

Enterococcus faecalis  ATCC 19433¹ - - 100,0 6250,0a 100,0 6250,0a 

Salmonella choleraesuis  ATCC 10708¹ - - 100,0 3125,0a 100,0 3125,0a 

E. coli  ATCC 25922¹ - - 100,0 1562,5a 100,0 781,3a 

Shigella flexneri  ATCC 12022¹ - - S/A S/A 100,0 6250,0 

Klebsiella pneumoniae  ATCC 13883¹ - - 100,0 1562,5a 100,0 3125,0a 

MRSA¹ - - 100,0 195,3a 100,0 195,3a 

Convenções: A.O. – Atividade Observada; D.P. – Desvio Padrão; ¹ - Apenas um micro-organismo; S/A – Sem Atividade. 
Letras iguais na mesma linha significa que não houve diferença estatística (P>0,05). 
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Tabela 4. Susceptibilidade in vitro de isolados da mucosa cérvico-vaginal de ovelhas 
e cepas de referências frente à droga antimicrobiana doxiciclina (DOX). 

Convenções: ¹ - Apenas um micro-organismo 
 

 

Devido ao rendimento obtido das frações durante a partição do extrato 

etanólico bruto da Hymenaea martiana, somente foi possível testar 20 isolados com 

a fração vegetal do hexano, diferentemente das outras frações que foi possível 

submeter os 39 isolados ao teste de suscetibilidade (Tabela 3). 

A cepa MRSA e as cepas de referência (S. aureus ATCC 25923, Serratia 

marcescens ATCC 13880, Enterococcus faecalis ATCC 19433, Salmonella 

choleraesuis ATCC10708, E. coli ATCC 25922, Shigella flexneri ATCC 12022 e o  

Klebsiella pneumoniae ATCC 13883) foram testadas apenas com as frações de 

clorofórmio e de acetato de etila, observando-se a falta de atividade antimicrobiana 

da fração hexânica e clorofórmica perante um isolado de E. coli da microbiota ovina 

e da fração clorofórmica perante a cepa de referência  Shigella flexneri  ATCC 

12022. 

Em relação ao percentual da atividade antimicrobiana, quando diluídos em 

etanol 95%, a fração do acetato de etila (Tabela 3) e a droga doxiciclina (Tabela 4) 

inibiram todos os isolados testados. É valido salientar que a fração do hexano e do 

clorofórmio (Tabela 3)obtiveram valores muito próximos da totalidade. 

                      
 

Micro-organismos  

 
 

Atividade Observada (%) 

Concentração Bactericida 
Mínima (µg/mL) 

DOX 
Faixa  Média 

 
Staphylococcus spp. 

 
100,0 (5/5) 

 
32 - 2 

 
26 

Micrococcus spp.  100,0 (5/5) 128 - 8 65,6 
Enterococcus spp.  100,0 (3/3) 64 - 8 26,7 
Bacillus spp . 100,0 (5/5) 64 - 4 18,4 
E. coli  100,0 (7/7) 64 - 4 22,3 
Enterobacter spp . 100,0 (2/2) 32 32 
Shigella spp.  
 

100,0 (4/4) 64 - 2 34,5 

 
S. aureus  ATCC 25923¹ 

 
100,0 

 
64 

 
64 

Serratia marcescens  ATCC 13880¹ 100,0 32 32 
Enterococcus faecalis  ATCC 19433¹ 100,0 32 32 
Salmonella choleraesuis  ATCC 10708¹ 100,0 64 64 
E. coli  ATCC 25922¹ 100,0 16 16 
Shigella flexneri  ATCC 12022¹ 100,0 16 16 
Klebsiella pneumoniae  ATCC 13883¹ 100,0 256 256 
MRSA¹  
 

100,0 64 64 
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De modo geral, os isolados apresentaram sensibilidade perante as frações do 

extrato vegetal, conforme as médias de CBM das frações exposta na Tabela 3 e 

para droga doxiciclina Tabela 4.  

Conforme a Tabela 3, as frações hexânica e clorofórmica apresentaram  

diferenças significativas de faixas de concentrações entre os grupos de espécies de 

isolados bacterianos testados. A fração hexânica variou entre as médias de 

781,3µg/mL a 6.250µg/mL entre os diversos gêneros bacterianos testados. Já na 

clorofórmica, houve uma variação de médias entre 195,3µg/mL e 6.250µg/mL entre 

as cepas de referências. Entre os grupos bacterianos, a fração clorofórmica 

apresentou diferenças significativas, variando na faixa ente 488,3µg/mL e 

3.046,9µg/mL. A fração de acetato de etila foi a mais eficiente em relação a atividade 

antimicrobiana entre as frações estudadas, todos os isolados e as cepas de 

referências foram sensíveis a esta fração. A fração de acetato de etila apresentou 

diferenças significativas, variando na faixa ente 488,3µg/mL e 3.125µg/mL entre os 

grupos de isolados. As médias de CBM da fração de acetato de etila perante as 

cepas de referências variaram entre 195,3µg/mL e 6.250µg/mL.  

A Tabela 4 se refere a droga antimicrobiana doxiciclina, onde todos os 

isolados e as cepas de referências foram sensíveis a esta droga, existindo uma 

variação nas médias de CBM, variando entre 16µg/mL e 256µg/mL. 

Ao analisar a distribuição das CBM das frações do extrato do H.martiana 

sobre diversos grupos de isolados, foi obtido os seguintes dados apresentados na 

Figura 7. 
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Figura 7. Distribuição das concentrações bactericidas mínimas (CBM) das frações 
dos extratos etanólicos de Hymenaea martiana Hayne (hexano, clorofórmio – CHCl3 

e acetato de etila – AcOEt) e da droga antimicrobiana doxiciclina (DOX) sobre 
isolados obtidos da mucosa vaginal de ovinos e cepas de referências. 
 

 

 

5.3. TESTE DO EFEITO SINÉRGICO 

 

Após realizar os testes de suscetibilidade com as frações de extrato e o 

antimicrobiano doxiciclina, determinou-se o efeito sinérgico com a melhor CBM da 

fração de extrato mais eficiente para inibição e a melhor CBM da droga. Ao analisar 

as Tabelas 3 e a 4, junto com a Figura 7, foi escolhida a concentração de 

1.562,5µg/mL da fração de acetato de etila e a concentração de 64µg/mL de 

doxiciclina por apresentar as concentrações mais repetitivas entre os isolados. O 

resultado obtido encontra-se exposto na Tabela 5. 
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Tabela 5.  Susceptibilidade in vitro de isolados da mucosa cérvico-vaginal de ovelhas 
e cepas de referências frente ao teste separado da fração de acetato de etila do 
extrato da Hymenaea martiana Hayne e da droga antimicrobiana doxiciclina e o teste 
sinérgico da mesma fração com a droga. 
  

 
Micro-organismos  

Concentração Bactericida Mínima (µg/mL)   
 

Efeito*  

 
 

Eficácia**  
Teste separado a Teste sinérgico b 

AcOEt  DOX AcOEt  DOX 
 

01 
 
Staphylococcus spp. 195,3 32 6,1 

 
0,25 

 
(S) 

 
128x 

02 Staphylococcus spp.  1.562,5 32 390,6 16 (S) 2x 
03 Staphylococcus spp.  195,3 2 48,8 2 ( I ) S/R 
04 Staphylococcus spp.  1.562,5 32 97,6 4 (S) 8x 
05 Staphylococcus spp.  195,3 32 97,6 4 (S) 8x 
06 Micrococcus spp.  390,6 64 12,2 0,5 (S) 128x 
07 Micrococcus spp.  390,6 8 12,2 0,5 (S) 16x 
08 Micrococcus spp.  390,6 128 781,3 32 (S) 4x 
09 Micrococcus spp.  781,3 64 781,3 32 (S) 2x 
10 Micrococcus spp.  1.562,5 64 97,6 4 (S) 16x 
11 Enterococcus spp.  390.6 64 390,6 16 (S) 4x 
12 Enterococcus spp.  781,3 8 48,8 2 (S) 4x 
13 Enterococcus spp.  781,3 8 195,7 8 ( I ) S/R 
14 Bacillus spp . 390,6 8 12,2 0,5 (S) 16x 
15 Bacillus spp . 3.125 4 48,8 2 (S) 2x 
16 Bacillus spp . 6250 8 97,6 4 (S) 2x 
17 Bacillus spp . 1.562,5 64 1.562,5 64 ( I ) S/R 
18 Bacillus spp . 3.125 8 195,7 8 ( I ) S/R 
19 E. coli 1.562,5 64 390,6 16 (S) 4x 
20 E. coli 6.250 32 390,6 16 (S) 2x 
21 E. coli 1.562,5 16 97,6 4 (S) 4x 
22 E. coli 6.250 16 97,6 4 (S) 4x 
23 E. coli 1.562,5 8 97,6 4 (S) 2x 
24 E. coli 3.125 4 97,6 4 ( I ) S/R 
25 E. coli 1.562,5 16 195,7 8 (S) 2x 
26 Enterobacter spp . 195,3 32 6,1 0,25 (S) 128x 
27 Enterobacter spp . 781,3 32 195,7 8 (S) 4x 
28 Shigella spp.  1.562,5 64 390,6 16 (S) 4x 
29 Shigella spp.  3.125 8 48,8 2 (S) 4x 
30 Shigella spp.  781,3 64 195,7 8 (S) 8x 
31 Shigella spp.  3.125 2 48,8 2 ( I ) S/R 
 

32 
 
S. aureus  ATCC 25923 

 
781,3 

 
64 

 
195,7 

 
8 

 
(S) 

 
8x 

33 Serratia marcescens  
ATCC 13880 

 
6.250 

 
32 

 
390,6 

 
16 

 
(S) 

 
2x 

34 Enterococcus faecalis  
ATCC 19433 

 
6.250 

 
32 

 
48,8 

 
2 

 
(S) 

 
16x 

35 Salmonella choleraesuis  
ATCC 10708 

 
3.125 

 
64 

 
48,8 

 
2 

 
(S) 

 
32x 

36 E. coli  ATCC 25922 781,3 16 97,6 4 (S) 4x 
37 Shigella flexneri  ATCC 

12022 
 

6.250 
 

16 
 

97,6 
 

4 
 

(S) 
 

4x 
38 Klebsiella pneumoniae  

ATCC 13883 
 

3.125 
 

256 
 

195,7 
 

8 
 

(S) 
 

32x 
39 MRSA 195,3 64 97,6 4 (S) 16x 
Convenções: a - CBM considerando-se apenas a fração do extrato e a droga antimicrobiana separadamente; b - CBM 
considerando-se as concentrações de cada um dos componentes da associação da fração do extrato com o antimicrobiano; 
*(S) - Efeito sinérgico / ( I ) Efeito indiferente; ** - Redução nos valores de CBM depois da associação da fração do extrato com 
o antimicrobiano; (S/R) - Sem redução. 
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A Tabela 5, além de apresentar as concentrações de CBM da fração de 

acetato de etila do extrato de H. martiana e do antimicrobiano doxiciclina, demonstra 

o efeito da associação da fração do extrato com a droga. O efeito sinérgico, indicado 

pela redução nas concentrações de CBM do antimicrobiano doxiciclina, foi verificado 

em 80,6% dos isolados testados, incluindo a cepa de MRSA e as de referências (S. 

aureus ATCC 25923, Serratia marcescens ATCC 13880, Enterococcus faecalis  

ATCC 19433, Salmonella choleraesuis ATCC10708, E. coli ATCC 25922, Shigella 

flexneri ATCC 12022 e o  Klebsiella pneumoniae ATCC 13883). Nos demais isolados 

não foi observado efeito da adição da fração (acetato de etila) perante a droga. Não 

foi observada o efeito antagônico desta associação neste teste.  

Notou-se que nos isolados onde foram verificados o efeito sinérgico da 

associação da fração do extrato de H. martiana e doxiclina, apresentaram uma 

redução de 2 a 128 vezes nas concentrações bactericidas mínimas da doxicilina, 

quando em conjunto com a fração de acetato de etila. Maiores percentuais de 

redução foram observados para os 01 (Staphylococcus spp.), 06 (Micrococcus spp.) 

e o 26 (Enterobacter spp.) (Tabela 5). 

As médias de CBM da associação doxicilina e fração de acetato de etila 

obtidas de H. martiana podem ser observadas na Figura 8, onde a concentração 

4µg/mL de doxiciclina e 97,6µg/mL de acetato de etila foi a que mais se repetiu em 

28,2% (11/39) isolados testados frente aos diversos gêneros bacterianos. 
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Figura 8. Distribuição das concentrações inibitórias mínimas do teste sinérgico da 
fração de acetato de etila do extrato etanólico de Hymenaea martiana Hayne com a 
droga antimicrobiana doxiciclina sobre isolados obtidos da mucosa vaginal de ovinos 
e cepas de referências. 
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6. DISCUSSÃO 

 
No presente estudo verificou-se que na identificação dos compostos fenólicos 

da casca da Hymenaea martiana Hayne por HPLC-DAD, a fração que obteve maior 

rendimento, o acetato de etila, apresentou três derivados de flavonoides: 

neoastilbina, astilbina e isoastilbina. Resultados semelhantes podem ser observados 

com Barbosa et al. (2007) que isolaram e identificaram o flavonoide astilbina no 

extrato bruto da casca de H. martiana.  

Entre os vários métodos disponíveis para a análise de compostos fenólicos, o 

HPLC é o preferido para a separação e quantificação de compostos fenólicos. As 

condições cromatográficas para o método de HPLC incluem o uso, quase 

exclusivamente, de uma coluna C18 de fase reversa, de díodos de UV-Vis detector, 

e um sistema binário de solventes contendo água acidificada (solvente A) e um 

solvente orgânico polar (solvente B). A fase reversa do HPLC tornou-se uma 

ferramenta analítica para a determinar a separação de polifenóis com diferentes 

sistemas de detecção, tais como díodos detector (DAD), massa ou espectrometria 

de massa. A inclusão de colunas de fase reversa tem consideravelmente melhorado 

a separação de compostos fenólicos por HPLC (IGNAT et al.; 2011). 

A identificação dos flavonoides foi estabelecida com base na comparação 

com os dados espectrais descritos na literatura (DE BRITTO et al.; 1995; MARQUES 

et al.; 2007). Talvez outros estudos mais específicos desses flavonoides, como os 

derivados da astilbina, sejam necessário o isolamento e testes “in vivo” para 

comprovar o protagonismo com a atividade antimicrobiana destes compostos 

químicos. 

De acordo com Valentin et al. (2006), a H. courbaril é a espécie mais 

estudada entre este gênero. Relata-se a presença do metabólito diterpenos na 

resina derivada do tronco e em extratos da casca de espécies de Hymenaea, 

incluindo H. courbaril, a partir de estudos fitoquímicos. Em relação às folhas, 

constatou-se que o extrato hidrocetônico continha flavonoides, um composto de 

derivação fenólica (CARNEIRO, 1993; NOGUEIRA et al., 2001).  

É certo que o teor de metabólitos secundários nas plantas está relacionado ao 

seu crescimento no ambiente, relacionado com a técnica de colheita, o ciclo 

vegetativo, as partes escolhidas, as condições de solo e a sazonalidade. Além disso, 

os diferentes padrões de resistência apresentados pelas cepas dos micro-
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organismos, a origem da cepa e as características inerentes ao gênero em questão, 

assim como as diferenças nas técnicas empregadas para investigação da ação dos 

compostos e a composição química de algumas preparações vegetais podem 

resultar em dados de difícil comparação entre as pesquisas (SIVROUPOULOU et al.; 

1995; OSTROSKY et al.; 2008; BOUADBELLI et al.; 2012). Assim, estes fatores 

entre outros podem justificar a variação de resultados encontrados em trabalhos 

similares. 

Observou-se que o vegetal H. martiana apresentou resultados satisfatórios de 

atividade antimicrobiana. As frações hexânica e clorofórmica apresentaram atividade 

antimicrobiana, mas foram inferiores, tratando-se do potencial antimicrobiano em 

relação à fração de acetato de etila.  Essa, a mais polar, sobressaiu das demais 

provavelmente por possuir maior concentração de compostos bioativos.  

Diversos estudos têm verificado atividade antimicrobiana in vitro em vegetais 

do gênero Hymenaea. Um estudo de Andresek et al. (2004) observou que diferentes 

extratos com compostos de diferentes polaridades apresentaram uma tendência 

similar da atividade antimicrobiana, já que a droga vegetal pode conter vários 

princípios ativos com efeitos semelhantes, possibilitando uma ação modular com 

uma eficácia superior em relação ao compostos isolados (WALFRANT, 1990). Já 

Silva (2010), avaliando extratos etanólicos diluídos em álcool, frente a S. aureus da 

mucosa vaginal de ovelhas, observou que a H. martiana apresentou CBM com 

média de 781μg/mL com inibição em 99,4% das amostras. Notou-se que estes 

valores se aproximam dos obtidos no presente estudo, em que a inibição de S. 

aureus por parte de H. martiana foi de 100% com as frações obtidas do extrato 

bruto. 

Ao avaliar o extrato etanólico da H. martiana frente a S. aureus obtidos de 

casos de mastite subclínica, Peixoto et al. (2009) observaram uma atividade 

antimicrobiana, com inibição em 99,4% das amostras de S. aureus.  

 Gonçalves et al. (2005), avaliando a sensibilidade antimicrobiana do extrato 

hidroalcóolico da Hymenaea courbaril utilizando o método da difusão em ágar, frente 

a bactérias Gram-positivas e negativas provenientes de infecções clínicas em 

humanos, observaram inibição de S. aureus e Proteus mirabilis. Resultados 

semelhantes foram relatados por Granato et al. (2005), quando avaliaram a atividade 

antimicrobiana do extrato metanólico, obtido do rejeito resultante do beneficiamento 
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da madeira, sendo encontrada atividade contra Klebsiella pneumoniae, E. coli, P. 

mirabilis, Micrococcus luteus  e S. aureus. 

 Novais et al. (2003), testando o efeito antimicrobiano de Hymenaea stignocarpa 

Mart. ex Hayne contra S. aureus e E.coli com um extrato clorofórmico, obtiveram 

como resultado um halo de inibição de 8mm para S. aureus, mas não observaram 

inibição para E. coli. 

 Resultado similar foi obtido por Fernandes et al. (2005) ao avaliar o extrato 

hidroalcóolico de H. courbaril, onde relataram inibição de 63,3% das espécies 

bacterianas Gram-positivas e não inibição das Gram-negativas. 

Segundo Turina et al. (2006), os componentes fenólicos, como os flavonoides, 

são citados como os principais responsáveis pelas propriedades antimicrobianas de 

vegetais. Mendes et al. (2011) explicam que os flavonoides apresentam a habilidade 

de inativar enzimas e complexarem-se com proteínas extracelulares, proteínas 

solúveis e com a parede celular das bactérias, configurando os prováveis 

mecanismos de ação antimicrobiana. Sendo que ruptura total da membrana das 

bactérias pode ser dada por flavonoides de caráter lipofílico. 

Em relação à sensibilidade ao antimicrobiano doxiciclina, observou-se 

sensibilidade dos isolados à droga. Situação semelhante ocorreu com os estudos de 

Silva et al. (2011) que testaram vários antimicrobianos frente a microbiota cérvico-

vaginal de ovinos da região do semiárido, onde sobressaiu a doxiciclina, da classe 

das tetraciclinas, com maior potencial antimicrobiano. Sendo as tetraciclinas umas 

das drogas de escolha para tratamentos terapêuticos eficientes nas infecções do 

trato vaginal em animas de produção (PIMENTEL, 2001; SMITH; 1993; SMITH et al.; 

1998). 

É certo que o problema da resistência às drogas antimicrobianas continua 

aumentando. Assim, ressalta-se a necessidade de se desenvolver novos agentes 

antimicrobianos úteis ou novas formas para tratar os micro-organismos resistente 

(SHARMA; KUMAR, 2006; NEGI; DAVE, 2010). Além de buscar nos vegetais 

moléculas bioativas com potencial antimicrobiano, outra estratégia começou a ser 

estudada, cuja finalidade é encontrar ação de efeito sinérgico entre vegetais e 

agentes antimicrobianos em uso na clínica (HEMAISWARYA et al., 2008; WAGNER; 

ULRICH-MERZENICH, 2009).  

Nesse contexto, foi possível observar uma ação modular significativa da 

fração de acetato de etila do extrato etanólico bruto da casca da H. martiana quando 
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associado com a droga da doxiciclina. Quase todos os isolados apresentaram efeito 

modular com a diminuição das concentrações tanto da droga quanto da fração, 

deduzindo um aumento no poder antimicrobiano de ambas quando associadas. Não 

existiu efeito antagônico entre as associações droga-fração testadas frente aos 

isolados.   

O entendimento molecular dos mecanismos de sinergismo e a validação do 

efeito sinérgico entre vegetais e drogas antimicrobianas facilitariam o surgimento de 

um novo protocolo de tratamento de doenças provenientes de infeccões 

(HEMAISWARYA et al., 2008). Os vegetais podem agir tendo como alvo o 

mecanismo de resistência microbiana e serem considerados como moduladores de 

resistência ou atuar de forma sinérgica com o antimicrobiano, através de mecanismo 

ainda não elucidado (GIBBONS, 2005). 

 Estudo de efeitos sinérgicos de vegetais com antimicrobianos já foi relatado por 

Gibbons et al. (2003) que demonstraram que metabólitos como os diterpenos que 

foram isolados da Lycopus europaeus (Lamiaceae), diminuiu os valores de CIM da 

tetraciclina e eritromicina em cepas resistentes à esses antimicrobianos. Alguns 

testes de sinergismo entre produtos naturais e antimicrobianos são frequentemente 

descritos com bactérias da espécie S.aureus resistente a meticilina (MRSA) ou as 

que possuem mecanismo de resistência elucidado como bomba de efluxo (COSTA 

et al., 2008; MAHBOUBI; BIDGOLI, 2009). Mahboubi e Bidgoli (2009) demostraram 

a ação sinérgica do óleo essencial de Zataria multiflora com a droga vancomicina 

frente aos isolados clínicos de S. aureus.  

 Percebe-se uma busca maior por antimicrobianos e antioxidantes oriundos de 

vegetais para uso em cosméticos, produtos farmacêuticos e alimentos, com o intuito 

de evitar produtos sintéticos (SILVA et al., 2012). Mesmo com os resultados 

pertinentes, é valido ressaltar que, como as plantas medicinais são bastante 

utilizadas pela população em geral, há necessidade de mais pesquisas que visem 

conhecer os efeitos nocivos que podem resultar após a interação dos 

antimicrobianos e plantas medicinais. As pesquisas realizadas para avaliação do uso 

seguro de plantas medicinas e fitoterápicos no Brasil ainda são de forma 

principiante, assim como uma rígida fiscalização em feiras livres, mercados públicos 

ou lojas que comercializam produtos naturais (CANTON; ONOFRE, 2010). 
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 Estes resultados demonstram que os vegetais da Caatinga podem se tornar 

adjuvantes relevantes das drogas antimicrobianas já conhecidas, no tratamento de 

doenças infecciosas para redução na seleção de micro-organismos resistentes.  
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7. CONCLUSÕES 

 

• Caracterizou-se a sensibilidade dos isolados da microbiota cérvico-vaginal de 

ovinos diante das frações obtidas do particionamento do EEB da H. martiana 

Hayne; 

 

• A fração de acetato de etila, do extrato etanólico bruto da H. martiana Hayne 

apresentou melhor atividade frente aos isolados da microbiota cervico vaginal 

de ovinos do que as outras duas frações (hexânica e clorofórmica) 

particionadas; 

 

• Os isolados oriundos da mucosa vaginal de ovelhas apresentaram, também, 

sensibilidade diante da droga antimicrobiano doxiciclina; 

 

• Foram identificados três flavonoides (neoastilbina, astilbina, isoastilbina) na 

fração de acetato de etila que obteve maior rendimento na extração e maior 

eficiência em relação ao poder antimicrobiano; 

 

• Houve sinergismo entre a fração do acetato de etila e a droga doxiciclina 

frente aos isolados da mucosa vaginal de ovelhas; 

 

• Pesquisas deste tipo são relevantes, uma vez que propiciam uma perspectiva 

de desenvolvimento de novas terapias com a associação de drogas e 

vegetais, principalmente do bioma Caatinga, que dispõe de uma vasta 

biodiversidade de moléculas bioativas. 

 

• São necessários estudos visando os flavonoides encontrados neste estudo, 

avaliando-os a atividade antimicrobiana in vivo e o isolamento destes 

compostos.  
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