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RESUMO 

A resistência microbiana tem-se tornado um dos sérios problemas de saúde pública, 
principalmente as infecções ocasionadas por Staphylococcus aureus, um dos mais 
frequentes patógenos nosocomiais. Desta forma, existe a necessidade de 
desenvolver novas estratégias antimicrobianas, especialmente a partir de produtos 
naturais. A combinação sinérgica entre um produto natural e outro composto 
antimicrobiano, como um antibiótico β-lactâmico (oxacilina) ou uma substância 
polimérica (polipirrol), representa uma alternativa para o controle e erradicação de 
bactérias resistentes. Este estudo teve como objetivo avaliar a atividade sinérgica do 
extrato etanólico bruto das folhas de Hymenaea martiana com compostos 
antimicrobianas (Polipirrol solúvel e oxacilina) frente a isolados clínicos de S. aureus 
resistentes à Meticilina (MRSA). A atividade antimicrobiana de cada substância foi 
mensurada por meio da determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e 
Concentração Bactericida Mínima (CBM) e a inibição da formação de biofilme foi 
realizada pelo teste de aderência em microplacas. Para avaliação da sinergia, 
realizou-se o método Checkerboard e determinação da curva tempo-morte. Foi 
verificado que o extrato de H. martiana e o polipirrol apresentaram atividade 
antibacteriana e ação antibiofilme contra todos os isolados, em contrapartida, a 
oxacilina apresentou resistência e não interferiu com a formação de biofilme na 
maioria dos isolados (71,4%). O sinergismo do extrato não foi observado para o 
polipirrol solúvel, porém, o extrato potencializou a atividade da oxacilina em 80% dos 
isolados, reduzindo de 4 a 32 vezes sua concentração bactericida, revertendo assim 
o fenótipo de resistência dos isolados. Esta atividade também foi confirmada pelo 
ensaio tempo-morte, reduzindo o tempo de ação com relação as substâncias 
sozinhas.   De modo geral, a interação sinérgica apresenta maiores efeitos quando 
comparados com substâncias isoladamente e que o extrato das folhas de H. martiana 
pode se tornar um importante adjuvante das drogas antibacterianas já conhecidas, 
sendo a chave para ajudar a mitigar a emergência da multirresistência e auxiliar no 
tratamento de doenças infecciosas. 

 

 

Palavras-chave: Antibiótico. Produto natural. Resistência. Modulação. Checkerboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Microbial resistance has become one of the serious public health problems, mainly 

infections caused by Staphylococcus aureus, one of the most frequent nosocomial 

pathogens. Thus, there is a need to develop new antimicrobial strategies, especially 

from natural products. The synergistic combination between a natural product and 

another antimicrobial compound, such as a β-lactam antibiotic (oxacillin) or a polymer 

substance (polypyrrole), represents an alternative for the control and eradication of 

resistant bacteria. The objective of this study was to evaluate the synergistic activity of 

the crude ethanolic extract of Hymenaea martiana leaves with antimicrobial 

compounds (soluble polypyrrole and oxacillin) against clinical isolates of methicillin 

resistant S. aureus (MRSA). The antimicrobial activity of each substance was 

measured by determination of Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum 

Bactericidal Concentration (MBC) and inhibition of biofilm formation was performed by 

the microplate adherence test. In order to evaluate the synergy, the Checkerboard 

method and determination of the time-kill curve. It was verified that the extract of H. 

martiana and polypyrrole presented antibacterial activity and antibiofilm action against 

all the isolates, in contrast, oxacillin presented resistance and didn’t interfere with the 

formation of biofilm in the majority of isolates (71.4%). The synergism of the extract 

wasn’t observed for the soluble polypyrrole, however, the extract increased the activity 

of oxacillin in 80% of the isolates, reducing its bactericidal concentration from 4 to 32 

times, thus reversing the resistance phenotype of the isolates. This activity was also 

confirmed by the time-kill trial, reducing the action time with respect to the substances 

alone. In general, the synergistic interaction has greater effects when compared with 

substances alone and that the extract of the leaves of H. martiana can become an 

important adjuvant of the known antibacterial drugs, being the key to help mitigate the 

emergence of multidrug resistance and to assist in the treatment of infectious diseases. 
 

 

Keywords: Antibiotic; Natural product; Resistance; Modulation; Checkerboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

Figura 1 - Fases da formação do biofilme. Fonte: MONROE (2007). ....................... 22 
 

Figura 2 - Estrutura química do polipirrol (PPy) (PILAR, 2014). ............................... 24 

 

Figura 3 - Imagens de Hymenaea martiana Hayne, onde: A. árvore; B. inflorescência 

e folhas; C. tronco; D. fruto (Disponível em: http://www.univasf.edu.br/~hvasf/). ...... 29 
 

Figura 4 - Esquema da metodologia checkerboard. Na coluna seis (6) será o início da 

diluição em série do antimicrobiano A a partir de uma concentração de 8X o valor da 

CBM que obtém no final seis diluições referentes a 1x, 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x e 1/32x 

do valor da CBM até a coluna um (1). Na linha "A" será o início da diluição em série 

do produto natural (Antimicrobiano B), na concentração de 4X o valor da CBM até a 

linha F, obtendo no final os mesmos padrões de diluições referentes ao valor da CBM.

 .................................................................................................................................. 40 
 

Figura 5 - Estruturas dos constituintes químicos quercetina (A) (MARANHÃO et al., 

2013) e luteolina (B) (PETTIT et al., 2003) presentes em maior prevalência no EEB 

das folhas de H. martiana. ........................................................................................ 46 

 

Figura 6 - Relação entre a produção e a capacidade de formar o biofilme nos isolados 

clínicos de S. aureus. As colunas e barras verticais representam a média ± e.p.m., 

respectivamente, **** p < 0,0001 .............................................................................. 56 
 

Figura 7 - Microscopia eletrônica de varredura de Staphylococcus aureus (MRSA 

9606), evidenciando as bactérias em formação de biofilme, caracterizado por uma 

estrutura mucoide entre as células bacterianas, indicando a produção de uma matriz 

de exopolissacarídeos. .............................................................................................. 57 
 

Figura 8 - MEV do isolado MRSA 9606 na presença do EBB das folhas de Jatobá.

 .................................................................................................................................. 59 

 

Figura 9 - MEV do isolado MRSA 9606 na presença do PPy solúvel. ...................... 60 
 

Figura 10 - MEV do isolado MRSA 9606 na presença do antibiótico oxacilina. Nota-

se a presença da matriz de exopolissacarídeo. ........................................................ 61 
 

Figura 11 - Comparação com as médias dos tratamentos utilizados na interferência 

na produção do biofilme dos isolados. As colunas e barras verticais representam a 

média ± e.p.m., respectivamente, *p < 0,05. ** p< 0,01. ........................................... 62 



 
 

 

Figura 12 - MEV do isolado MRSA 9606 na presença da combinação sinérgica 

(Jatobá + oxacilina). Nota-se a pequena quantidade de células bacterianas, bem como 

a inexistência da camada de exopolissacarídeos. .................................................... 64 
 

Figura 13 - Efeito do tempo de exposição do EEB de Jatobá, oxacilina e combinação 

sinérgica (EBB – oxacilina) sobre a cepa MRSA 9606 (A) e ATCC 25923 (cepa 

sensível) (B). ............................................................................................................. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Estudos realizados utilizando um produto natural em combinação com 

antibióticos contra S. aureus. .................................................................................... 32 

 

Tabela 2 - Sistemas de eluição e reveladores utilizados para caracterizar os principais 

metabólitos secundários do EEB das folhas de H. martiana (WAGNER; BLADT, 1996).

 .................................................................................................................................. 37 

 

Tabela 3 - Classificação dos isolados de S. aureus quanto à produção de biofilme. 42 

 

Tabela 4 - Triagem fitoquímica do EEB das folhas de H. martiana. .......................... 45 

 

Tabela 5 - Valores da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração 

Bactericida Mínima das substâncias teste frente a isolados de S. aureus MRSA. .... 48 

 

Tabela 11 - Efeitos combinatórios do EEB das folhas de Jatobá e PPy solúvel contra 

isolados clínicos MRSA. ............................................................................................ 52 
 

Tabela 12 - Efeitos combinatórios do EEB de Jatobá e Oxacilina contra isolados 

clínicos MRSA. .......................................................................................................... 53 
 

Tabela 6 - Quantificação do biofilme produzido por isolados clínicos de S. aureus. . 55 

 

Tabela 7 - Classificação dos isolados de S. aureus quanto a sua formação de biofilme 

na presença do EEB das folhas de Jatobá. .............................................................. 58 

 

Tabela 8 - Classificação dos isolados de S. aureus quanto a sua formação de biofilme 

na presença do PPy solúvel. ..................................................................................... 60 
 

Tabela 9 - Classificação dos isolados de S. aureus (MRSA) quanto a sua formação 

de biofilme na presença da oxacilina. ....................................................................... 61 
 

Tabela 10 - Interferência no biofilme consolidado de S. aureus na presença do EEB 

de Jatobá, PPy solúvel e oxacilina. ........................................................................... 63 
 

Tabela 13 - Interferência das concentrações sinérgicas do EEB de Jatobá com a 

oxacilina na formação do biofilme de S. aureus. ....................................................... 65 

 



 
 

Tabela 14 - Interferência no biofilme consolidado de S. aureus na presença das 

concentrações sinérgicas (EEB de Jatobá com oxacilina). ....................................... 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ATCC: American Type Collection Culture 

BHI: Brain Heart Infusion 

CBM: Concentração Bactericida Mínima  

CIM: Concentração Inibitória Minima  

cm: Centímetros  

CTT: Cloreto de Trifeniltetrazólio  

DNA: Ácido Desoxirribonucleico  

DO: Densidade óptica  

EEB: Extrato Etanólico Bruto 

EPS: Exopolissacarídeos  

g: Gramas  

h: Horas 

HPLC-DAD: Cromatografia líquida de alta eficiência com detector Diode Array 

MRSA: Staphylococcus aureus resistente à meticilina 

MH: Muller-Hinton  

mL: Mililitros  

NaCl: Cloreto de sódio 

nm: Nanômetros  

Oxa: Oxacilina 

OMS: Organização Mundial da Saúde 

PCR: Reação em cadeia da polimerase 

pH: Potencial hidrogeniônico  

PPy: Polipirrol 

RNA: Ácido ribonucleico 

TSB: Tryptic Soy Broth 

UFC: Unidades Formadoras de Colônias 

UPLC-qTOF-MS/MS: Cromatografia líquida de ultra eficiência acoplada a um 

espectrômetro de massas Quadupolo–Tof 

UV: Ultravioleta  



 
 

µm: Micrômetros  

μL: Microlitros 

%: porcentagem 

°C: graus Celsius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 16 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................. 18 

2.1 O gênero Staphylococcus ............................................................................ 18 

2.2 Multirresistência em estafilococos ................................................................ 19 

2.3 Biofilme estafilocócico .................................................................................. 21 

2.4 Tratamentos alternativos de controle microbiano ......................................... 23 

2.4.1 Polipirrol solúvel ..................................................................................... 23 

2.4.2 Fitoterapia .............................................................................................. 25 

2.4.2.1 Fitoterapia no Sistema Único de Saúde (SUS) .................................. 26 

2.4.2.2 Hymenaea martiana Hayne ................................................................ 28 

2.4.3 Sinergismo das drogas antimicrobianas com os fitoterápicos ............... 30 

3 OBJETIVOS ....................................................................................................... 34 

3.1 GERAL ......................................................................................................... 34 

3.2 ESPECÍFICOS ............................................................................................. 34 

4 METODOLOGIA ................................................................................................. 35 

4.1 Local da pesquisa ........................................................................................ 35 

4.2 Isolados bacterianos .................................................................................... 35 

4.3 Antimicrobianos ............................................................................................ 35 

4.3.1 Extrato etanólico bruto das folhas H. martiana ...................................... 35 

4.3.1.1 Material botânico ................................................................................ 35 

4.3.1.2 Triagem fitoquímica preliminar do extrato .......................................... 36 

4.3.2 Polipirrol solúvel ..................................................................................... 38 

4.3.3 Oxacilina ................................................................................................ 38 

4.4 Avaliação da atividade antimicrobiana ......................................................... 38 

4.5 Teste de sinergismo pelo método de checkerboard ..................................... 39 

4.6 Atividade sobre a produção de biofilme ....................................................... 41 

4.6.1 Quantificação do biofilme ...................................................................... 41 

4.6.2 Interferência na formação do biofilme e no biofilme consolidado .......... 42 

4.6.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) .......................................... 43 

4.7 Curva tempo de morte .................................................................................. 43 

4.8 Análise estatística ........................................................................................ 44 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................... 45 



 
 

5.1 Perfil fitoquímico do extrato etanólico bruto das folhas de H. martiana ........ 45 

5.2 Atividade antimicrobiana das substâncias .................................................... 47 

5.3 Avaliação da atividade sinérgica .................................................................. 51 

5.4 Quantificação e interferência dos antimicrobianos na formação do biofilme e 

no biofilme consolidado .......................................................................................... 55 

5.5 Curva tempo de morte ..................................................................................... 65 

6 CONCLUSÕES .................................................................................................. 68 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Frequentemente encontrada na pele e nas fossas nasais de pessoas 

saudáveis, bactérias do gênero Staphylococcus estão entre os patógenos hospitalares 

mais comuns associados a uma grande variedade de infecções, desde a simples 

infecções (espinhas e furúnculos) até graves (pneumonia, meningite, septicemia, etc.), 

muitas das quais são mediadas pela capacidade do patógeno em aderir a dispositivos 

médicos (SANTOS et al., 2007; HOUSTON et al., 2011).  

Devido ao uso inadequado de antimicrobianos, estas bactérias tornaram-se 

multirresistentes, representando uma grande ameaça para os pacientes em 

ambientes hospitalares, sendo o controle de sua disseminação um importante desafio 

(COELHO, 2007). Diversos fatores, como a resistência aos antibióticos, a produção 

de enzimas e toxinas, a capacidade de formação de biofilmes e o mecanismo de 

evasão imune, tornaram o Staphylococcus aureus um patógeno humano globalmente 

importante e preocupante (POZZI et al., 2012).  

Aliado a isto, a busca por novos agentes antimicrobianos utilizando fitoterápicos 

é bastante intensa, principalmente devido aos baixos custos e por apresentarem 

menor risco de efeitos colaterais (SALEEM et al., 2010). O extrato de Hymenaea 

martiana ex Hayne, popularmente conhecida como Jatobá, vem demonstrando 

excelente efeito antimicrobiano contra bactérias gram positivas e gram negativas (SÁ 

et al., 2011). Esta espécie pode ser encontrada na grande maioria dos estados 

brasileiros, principalmente naqueles pertencentes aos biomas Caatinga e Cerrado 

(LIMA; PINTO, 2017). 

Recentemente, o uso de polímeros com propriedades condutoras intrínsecas 

ganhou relevância como material inteligente com aplicações biológicas (GHASEMI-

MOBARAKEH et al., 2011). Entre estes polímeros, o polipirrol (PPy) é um dos mais 

estudados e tem sido muito utilizado na área biomédica, para aplicações em 

crescimento e regeneração de tecidos, liberação controlada de drogas, sensores 

biomecânicos e biológicos (PILAR, 2014).  

O aumento da incidência de Staphylococcus aureus resistente à Meticilina 

(MRSA) levou a uma necessidade de terapias alternativas, cujo foco não é apenas a 

identificação de novos antibióticos com outros mecanismos, e sim o estudo da 

atividade sinérgica de compostos atualmente disponíveis (REICHMANN; PINHO, 

2017). Esta interação sinérgica apresenta maiores efeitos do que quando os 
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antibióticos são utilizados de forma separada (TALLARIDA, 2011). Desta forma, 

acredita-se que o efeito da combinação de dois ou mais antimicrobianos aumenta a 

eficácia e pode servir como uma nova alternativa para o tratamento destas infecções 

causadas por micro-organismos multirresistentes (KUMAR et al., 2009; NETTO, 

2013).  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  O gênero Staphylococcus 

 

Bactérias do gênero Staphylococcus são micro-organismos gram positivos, 

imóveis, não formadores de esporos, com estilo de vida aeróbico ou anaeróbico, com 

aproximadamente 0,5 a 1,5 μm de diâmetro (SANTOS et al., 2007; BASTOS et al., 

2013). Atualmente, o gênero Staphylococcus possui 52 espécies e 28 subespécies 

(LPSN, 2017), dividida em dois grupos devido à presença ou ausência da enzima 

coagulase. O primeiro grupo, Staphylococcus coagulase positiva, é principalmente 

representado por Staphylococcus aureus, um patógeno que pode causar diversas 

variedades infecções em imunocompetentes que variam de infecções cutâneas a 

infecções sistêmicas. O segundo grupo, conhecido como Staphylococcus coagulase-

negativa (SNC), compreende diversas espécies que normalmente estão envolvidas 

em processos infecciosos em pacientes imunocomprometidos ou pacientes que usam 

cateteres (MARTINS; CUNHA, 2007). 

Deste gênero, o patógeno mais significativo e comumente envolvido em 

infecções humanas é S. aureus, apresentando como características bioquímicas 

positivas em catalase, urease e fosfatase. O teste da catalase é um critério importante 

para a distinção entre Staphylococcus e Streptococcus e o de coagulase para 

distinguir entre S. aureus e Staphylococcus epidermidis (REDDY; SRIRAMA; 

DIRISALA, 2017).  

Esta bactéria faz parte da microbiota normal do corpo dos seres humanos, 

como pele, axila, vagina e trato gastrointestinal, porém é na cavidade nasal seu 

principal nicho ecológico (TEMPLIER; ROUPIOZ, 2017). Além disso, tal como nos 

seres humanos, o S. aureus também é comensal de animais (FITZGERALD; 

PENADES, 2008). Concomitante a isto, essa espécie representa uma das principais 

causas de infecções bacterianas, incluindo infecções gastrointestinais, respiratórias, 

abcessos, dermatite, mastite, septicemia e até doenças altamente graves como 

pneumonia, osteomielite, endocardite e síndrome do choque tóxico (SCT), não apenas 

em indivíduos hospitalizados (REDDY; SRIRAMA; DIRISALA, 2017).  

O tratamento destas infecções causadas por S. aureus tem se tornando um dos 

principais desafios, pois este micro-organismo apresenta diversos fatores de 

virulência e as opções de antimicrobianos têm sido reduzidas, chegando ao ponto de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reddy%20PN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28579798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srirama%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28579798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dirisala%20VR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28579798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dirisala%20VR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28579798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reddy%20PN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28579798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srirama%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28579798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dirisala%20VR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28579798
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algumas cepas bacterianas não possuírem sensibilidade a nenhuma das drogas 

atualmente disponíveis (FENG et al., 2008; DURAN et al., 2012; WANG et al., 2013). 

 

2.2  Multirresistência em estafilococos  
 

Os antibióticos foram as primeiras classes bem sucedidas de drogas no 

tratamento de muitas infecções (FERNANDES; MARTENS, 2017). Os seus 

mecanismos de ação são através da morte das bactérias (efeito bactericida) ou 

inibindo o crescimento bacteriano (efeito bacteriostático) (CHANDA; RAKHOLIYA, 

2011). No entanto, o baixo custo e o acesso fácil levaram ao uso excessivo tornando 

bactérias que eram sensíveis a se tornarem resistentes. Devido à livre circulação de 

pessoas entre países, o problema da multirresistência está se tornando um problema 

global. Além disso, essa condição é acompanhada de um declínio na descoberta de 

novos agentes antimicrobianos (ARGUDIN, 2017). 

A resistência aos antibióticos ocorre devido a replicação errônea ou à troca de 

características resistentes entre elas (genes), mas o fator mais decisivo é o uso e 

abuso de antibióticos em animais, na agricultura, bem como no ambiente hospitalar, 

sem uma cautelosa avaliação das suas indicações apropriadas (NICOLINI et al., 2008; 

PEREIRA et al., 2013; REDDY; SRIRAMA; DIRISALA, 2017). Segundo o relatório 

Review on Antimicrobial Resistance, publicado em dezembro de 2014, estima-se que 

ocorra pelo menos 700.000 mortes anuais devido a cepas resistentes à drogas de 

infecções bacterianas comuns, vírus imunodeficiência humana (HIV), tuberculose e 

malária (O’NEILL, 2016).  

 Diversos fatores intrínsecos são responsáveis por esta resistência, entre eles: 

inativação do antibiótico por reações enzimáticas (exemplo, inativação de β-

lactâmicos por β-lactamase), mecanismo de efluxo do antibiótico, a diminuição da 

absorção do antibiótico, a modificação do alvo para diminuir a ligação do antibiótico, 

a proteção do alvo e a formação de biofilmes (SINGH; BARRETT, 2006).    

Sabe-se que a evolução da resistência para um determinado agente 

antimicrobiano frequentemente aumenta a resistência a vários outros medicamentos. 

Porém, ainda não está claro se a frequência da evolução da resistência aumenta a 

sensibilidade a outras drogas, um fenômeno denominado de "sensibilidade colateral" 

(PÁL et al., 2015). A sensibilidade colateral e resistência colateral, também conhecida 

como resistência cruzada, é um processo no qual mutações conferem a um micro-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reddy%20PN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28579798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srirama%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28579798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dirisala%20VR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28579798


20 
 

organismo resistência a um medicamento ou diminuição da sensibilidade a um 

segundo fármaco (MUNCK et al., 2014; BARBOSA et al., 2017).  

Os precursores dos antibióticos atuais foi a penicilina, um produto fúngico 

descoberto em 1928 por Alexander Fleming, que é letal para todas as células 

sensíveis pela desativação de transpeptidases de proteína de ligação à penicilina 

(PBP) associada à parede celular (DAVIES, 2007). Porém, o sucesso terapêutico 

deste antibiótico não durou muito tempo, fazendo com que a indústria farmacêutica 

formulasse penicilinas semi-sintéticas, conhecidas como meticilina e oxacilina, que 

não são susceptíveis a atividade da β-lactamase (REDDY; SRIRAMA; DIRISALA, 

2017).  

Sabe-se que S. aureus pode mudar seus padrões de resistência ou suas 

propriedades genéticas facilitando a colonização e posteriormente sua infecção 

(CUNY; KÖCK; WITTEA, 2013). Uma das resistências mais importantes em 

estafilococos é a resistência à Meticilina.  Esta resistência ocorre devido 

principalmente à aquisição do gene mecA, que codifica uma forma diferente de 

proteína de ligação à penicilina, chamado PBP2a (SANTOS et al., 2007; PANTOSTI, 

2012; MUN et al., 2014; OSMAN et al., 2017). O gene mecA faz parte de um elemento 

genético móvel (MGE), o qual é transportado como cromossomo cassete 

estafilocócica mec (SSC mec). Esse elemento transportador tem sido mais estudado 

em S. aureus, pois é um dos micro-organismos mais importantes para a saúde 

humana (ARGUDIN, 2017). 

A princípio, as cepas MRSA estavam restritas somente ao ambiente hospitalar 

(HA-MRSA), onde permaneceram confinadas até a década de 90 (AIRES-DE-

SOUSA, 2016). Porém, nos últimos anos surgiram S. aureus associados a 

comunidade (CA-MRSA), que se tornou um grande problema devido à prevalência de 

resistência aos antibióticos (Meticilina/Oxacilina) neste organismo (SANTOS et al., 

2007; RONG et al., 2017).  

A principal diferença entre as duas é que o HA-MRSA são principalmente 

invasivos, enquanto o CA-MRSA causam infecções cutâneas e de tecidos moles em 

90% dos casos e são sensíveis a maioria dos antibióticos que não sejam β-lactâmicos 

(AIRES-DE-SOUSA, 2016). Existem também diferenças no tamanho dos cassetes 

cromossomais que contêm o determinante de resistência a Meticilina (SCCmec). 

Entre os cinco tipos de SCCmec (I, II, III, IV e V), somente os tipos I, II e III são 

encontrados em cepas HA-MRSA, enquanto os tipos IV e V podem ser observados 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reddy%20PN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28579798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srirama%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28579798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dirisala%20VR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28579798
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em cepas CA-MRSA (tipo IV é menor, facilitando a perda dos genes de resistência) 

(SANTOS et al., 2007; AIRES-DE-SOUSA, 2016). Mais recentemente, cepas de 

MRSA surgiram em animais de fazenda (LA-MRSA), principalmente em gados e 

suínos (PANTOSTI, 2012).  

 Devido à falta de novas terapias antimicrobianas para impedir e retardar o 

surgimento da resistência, o que podemos ter certeza é que, os impactos serão 

sentidos não apenas em áreas isoladas, mas também em nossas sociedades e 

sistemas de saúde (O’NEILL, 2016). Os antibióticos utilizados hoje podem não 

funcionar amanhã, assim, o desenvolvimento de novos agentes antimicrobianos deve 

ser acelerado à medida que a resistência aos antigos antibióticos se espalham 

(CHANDA; RAKHOLIYA, 2011). 

 

2.3 Biofilme estafilocócico 
 

Biofilmes são comunidades compostas por células sésseis, que ficam aderidas 

a um substrato e envolvidas em uma matriz de polímeros extracelulares 

(exopolissacarídeos - EPS), podendo ser formados por uma única espécie ou 

multiespécies, no qual exibem diferentes fenótipos, metabolismo, fisiologia e 

transcrição genética (BOARI et al., 2009). A matriz de EPS protege as bactérias de 

condições externas desfavoráveis, tais como estresse por cisalhamento, privação de 

nutrientes, alterações de pH, radicais de oxigênio, desinfetantes e antibióticos (KIM; 

PARK; CHUNG, 2012).  

O estudo dos biofilmes é bastante recente, possuindo em torno de 35 anos. 

Sua importância destaca-se pela presença de mais de 24 mil artigos científicos 

publicados em base de dados, porém, ainda há muito a ser entendido no que diz 

respeito aos biofilmes bacterianos, desde a sua formação e regulação até aos 

mecanismos envolvidos na resistência dos biofilmes aos agentes antimicrobianos 

(TRENTIN; GIORDANI; MACEDO, 2013).  

Além da água, os principais componentes de um biofilme são carboidratos, 

proteínas e DNA (KRÓLASIK et al., 2010). Porém, a composição exata desta matriz 

do biofilme, bem como as interações e o papel dos diferentes componentes, podem 

diferir muito entre espécies bacterianas e não são totalmente compreendidos 

(FOULSTON et al., 2014; PAYNE; BOLES, 2016; GUPTA et al., 2017). Em 



22 
 

Staphylococcus, o polissacarídeo poli- N- acetil β-glucosamina (PNAG), que também 

é referido como adesina intercelular de polissacarídeos (PIA), foi estabelecido como 

constituinte vital desta matriz, codificado pelos genes de adesão intercelular (Ica) 

(PAYNE; BOLES, 2015; GUPTA et al., 2017). 

A formação de biofilmes tem quatro estágios comuns: (1) Adesão bacteriana à 

superfície; (2) Formação de microcolônias; (3) Maturação; (4) Biofilme formado e (5) 

Dispersão, na qual as células deixam a estrutura do biofilme para colonizar outras 

superfícies (Figura 1) (ABDALLAH et al., 2014). Para que ocorra a formação do 

biofilme bacteriano, além da expressão de genes, são necessárias condições 

ambientais adequadas, incluindo propriedades de superfície, sinais de detecção de 

quorum sensing, pH e características do meio aquoso (KIM; PARK; CHUNG, 2012).  

 

Figura 1 - Fases da formação do biofilme. Fonte: MONROE (2007). 

 

O quorum sensing bacteriano é o fenômeno pelo qual as bactérias regulam sua 

expressão gênica em resposta a concentração de pequenas moléculas chamadas 

auto-indutores (IAs), secretados por elas próprias ou por outras bactérias (ANTUNES 

et al., 2010). O principal sistema de quorum sensing em estafilococos é baseado em 

peptídeos, codificado pelo lócus de genes chamado acessory regulation system (agr), 

que tem como molécula efetora o RNAIII (YARWOOD et al. 2004; ANTUNES et al., 

2010; RUTHERFORD; BASSLER, 2012). Quando o agr não está ativo, as bactérias 

permanecem no primeiro estágio da formação do biofilme, aderido a uma superfície 

(ANTUNES et al., 2010).  
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Estudos confirmam que micro-organismos quando estão na forma de biofilme 

podem ser até 1000 vezes mais resistentes à atividade de substâncias 

antimicrobianas do que aqueles que estão na forma planctônica (KRÓLASIK et al., 

2010; CERI; OLSON; TURNER, 2010; MARTENS; DEMAIN, 2017).  O envolvimento 

de estafilococos resistentes aos antibióticos acentuam o problema (O'NEILL et al., 

2008). Esta condição de resistência à Meticilina também influencia na expressão do 

biofilme de isolados clínicos de S. aureus, na qual a fibronectina FnBPA e FnBPB 

desempenham papéis fundamentais na produção de biofilme (RUDKIN et al., 2012). 

Devido a estas condições, é necessário desenvolver novas estratégias 

antimicrobianas que sejam eficientes na penetração da estrutura do biofilme e que 

sejam facilmente degradadas no meio ambiente (BRIDIER et al., 2011). O uso de 

moléculas bioativas derivadas de plantas vem demonstrando um alto potencial 

antibiofilme contra bactérias multirresistentes (SILVA et al., 2015). 

 

2.4 Tratamentos alternativos de controle microbiano  
 

2.4.1 Polipirrol solúvel 
 

Nos últimos anos, o uso da tecnologia na criação de materiais poliméricos 

naturais, sintéticos e semissintéticos com atividade antimicrobiana, representa uma 

das áreas que mais avança no âmbito da farmácia, medicina e biomedicina 

(SOBCZAK et al., 2013). Alguns polímeros apresentam várias vantagens por 

apresentarem baixo peso molecular, incluindo a melhoria da estabilidade ambiental, 

pouca irritação na pele, baixa toxicidade, boa compatibilidade biológica, baixa 

corrosão de metais, tempo de residência prolongado e atividade biológica 

(VARESANO et al., 2011). 

Muñoz-Bonilla e Fernández-García (2012) propuseram uma classificação de 

diferentes tipos de categorias para polímeros antimicrobianos: aqueles que exibem 

atividade antimicrobiana por si só; a atividade biocida é conferida através de suas 

modificações químicas; os que incorporam compostos orgânicos antimicrobianos com 

baixo ou elevado peso molecular, conferindo atividades sinérgicas; e aqueles que 

envolvem a adição de sistemas inorgânicos ativos. 

Um dos polímeros que vem demonstrando atividade antibacteriana é o polipirrol 

(PPy) (VARESANO et al., 2011; SAUGO et al., 2015; SILVA JÚNIOR et al., 2016). O 
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PPy, um polímero eletricamente condutor, tem sido muito estudado devido a suas 

propriedades condutoras elétricas inerentes, facilidade de preparação e flexibilidade 

das características da superfície (WANG et al., 2004; CHOUGULE et al., 2013).  Pode 

ser facilmente preparado por uma polimerização oxidativa química ou eletroquímica 

do pirrol (CHOUGULE et al., 2013). Sua condutividade ocorre devido a sua estrutura 

que apresenta ligações simples e duplas alternadas entre os átomos de carbono ao 

longo da cadeia polimérica, como mostra a figura 3 (PILAR, 2014).  

 

Figura 2 - Estrutura química do polipirrol (PPy) (PILAR, 2014). 

 

 

 

 

 

O primeiro relato da atividade antimicrobiana do PPy foi descrito por Seshadri 

e Bhat (2005), que impregnaram este polímero em tecidos de algodão apresentando 

atividade contra S. aureus, Escherichia coli e Candida albicans, sendo o mecanismo 

de atividade antibacteriana devido ao ataque na parede celular das bactérias pelos 

íons N carregados na cadeia do PPy. 

A atividade antimicrobiana deste polímero está relacionada com a produção de 

cargas positivas presentes ao longo da cadeia polimérica que se formam no momento 

da síntese com polimerização oxidativa do PPy (VARESANO et al., 2015). Uma carga 

positiva é formada para cada três a cinco unidades repetidas. A atividade ocorre 

devido a liberação de íons carregados positivamente que interagem com as paredes 

das células bacterianas carregadas negativamente (CABUK et al., 2014). Estas 

cargas negativas das bactérias geralmente são estabilizadas pela presença de cátions 

divalentes, como Mg2+ e Ca2+, que são fornecidos pelas moléculas do ácido teicóico 

da parede celular de bactérias gram-positivas (CW) ou do lipopolissacarídeos e 

fosfolípideos da membrana externa de bactérias gram-negativas (TIMOFEEVA; 

KLESHCHEVA, 2011). 

A utilização de polímeros condutores em aplicações biológicas é muitas vezes 

limitada por causa da sua insolubilidade em solventes comuns (GIZDAVIC-
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NIKOLAIDIS et al., 2011). O comportamento antibacteriano do PPy depende de uma 

diversidade de parâmetros estruturais. Diante disso, Silva Júnior et al. (2016) 

realizaram testes de atividade antibacteriana utilizando diferentes procedimentos de 

preparação do PPy (nanocompósitos de PPy com prata, PPy convencional, PPy 

altamente solúvel, solução coloidal de PPy com nanopartículas de prata) contra E. 

coli, S. aureus e Klebsiella pneumoniae. Os resultados mostraram que a incorporação 

das nanopartículas de prata, melhora a ação bactericida do polipirrol convencional, 

porém o PPy solúvel foi a mais eficiente em comparação aos outros modelos.   

Atualmente, são propostas diversas aplicações para este polímero, como a 

utilização em dispositivos médicos para o controle de infecções, em particular para 

combater bactérias multirresistentes, tais como MRSA, bem como em produtos têxteis 

para casa (toalhas, cortinas) e em equipamentos de filtração (purificador de água e 

depurador de ar, por exemplo) (ZHANG et al., 2014). 

Com relação a sua toxicidade, Wang et al. (2004) afirmam que em teste 

realizados em diferentes modelos de animais, a solução do PPy convencional 

(insolúvel) preparado quimicamente, não possui toxicidade aguda e subaguda, não 

ocorrendo mudanças de temperatura corporal, hemólise de glóbulos vermelhos, 

resposta alérgica do sistema imunológico ou mutagênese das células. Porém, não 

existem estudos que mostrem a toxidade do PPy solúvel. Apesar de muitos polímeros 

antimicrobianos apresentarem atividade bactericida contra um amplo espectro de 

bactérias, assim como os antibióticos, mais cedo ou mais tarde podem ocorrer o 

fenômeno de resistência microbiana (JAIN et al., 2014).  

 

2.4.2 Fitoterapia  
 

As plantas medicinais, desde a antiguidade, têm seu papel importante na 

terapêutica e atualmente o seu valor como medicina alternativa vem ganhando 

destaque em políticas públicas de vários países ao redor do mundo, inclusive no Brasil 

(OLIVEIRA, 2015). Atualmente, observa-se o crescimento de medicinas alternativas 

nos serviços de saúde, no setor econômico e na mídia, atingindo todas as classes 

sociais, seja como material de especulação, opção terapêutica ou objeto de estudo no 

meio científico (SOUSA; VIEIRA, 2005).  

A medicina complementar ou alternativa é definida como um conjunto de 

sistemas, práticas e produtos de uso clínico, cuja eficácia pode ser explicada pelo 
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estilo de vida e ambiente dos pacientes (LEAL; SCHWARTSMANN; LUCAS, 

2008). Um formato desse modelo alternativo de medicina é a fitoterapia (FRANÇA et 

al., 2008).  

Através da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 26 de 13/05/2014, a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), define fitoterápicos como 

“medicamentos produzidos empregando-se exclusivamente matérias-primas ativas 

vegetais, com eficácia e segurança baseadas em evidências clínicas e que 

apresentam constância na sua qualidade” (BRASIL, 2014). Portanto, para que uma 

planta medicinal possa ser utilizada como medicamento fitoterápico, sua segurança e 

eficácia devem ser validadas por meio de levantamentos etnofarmacológicos de 

utilização, documentações técnico-científicas em publicações ou ensaios clínicos fase 

3 (RDC n° 48/04). Não se considera medicamento fitoterápico aquele que, na sua 

composição, inclua substâncias ativas isoladas, de qualquer origem, nem as 

associações destas com extratos vegetais (BRASIL, 2004). 

Apesar de até meados do século XX, a fitoterapia ter entrado em declínio com 

a intensificação do uso de medicamentos industrializados, ainda assim o percentual é 

considerado alto daqueles que usam as plantas medicinais, isoladamente ou em 

conjunto com ele, com a ação terapêutica comprovada com base no conhecimento 

popular que foram adquiridas ao longo dos séculos (BRUNING; MOSEGUI; VIANA, 

2012). 

2.4.2.1 Fitoterapia no Sistema Único de Saúde (SUS) 

 

No intuito de melhorar a saúde da população, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) observou que é importante incorporar a medicina moderna na medicina 

tradicional para implementar os sistemas de saúde (OLIVEIRA et al., 2012). Nos 

últimos dez anos, a legislação brasileira para os medicamentos à base de plantas 

evoluiu em muitos aspectos, surgindo várias iniciativas governamentais para estimular 

o uso desses medicamentos (BUFAINO, 2013). No ano de 2006, através do Decreto 

da Presidência da República nº. 5.813, foi aprovada a Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) (BRASIL, 2006a), com o objetivo de garantir à 

população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitote-

rápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da 

cadeia produtiva e da indústria nacional.  
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No mesmo ano, através da portaria do Ministério da Saúde nº 971, criou-se a 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), com o 

intuito de ampliar as opções terapêuticas aos usuários do SUS, e garantir o acesso às 

práticas de Fitoterapia/Plantas Medicinais, Acupuntura, Homeopatia, Termalismo/ 

Crenoterapia com segurança, eficácia e qualidade, na perspectiva da integralidade da 

atenção à saúde (BRASIL, 2006b). Essas duas políticas discutem sobre a importância, 

as dificuldades, as facilidades e as vantagens da implementação da fitoterapia nos 

serviços de saúde do SUS (FIGUEREDO et al., 2014). Recentemente, a Portaria MS 

nº 533 também foi publicada em 28 de março de 2012, que estabelece a lista de 

drogas e matérias-primas na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME) no SUS (BRASIL, 2012). 

A implementação da fitoterapia no SUS representa mais uma possibilidade de 

tratamento à disposição dos profissionais de saúde, o resgate de uma prática milenar, 

interação do conhecimento científico e o conhecimento popular e seus diferentes 

entendimentos sobre o adoecimento e as formas de tratá-lo (FIGUEREDO et al., 

2014). 

Visando a eficácia e o baixo custo operacional, a adoção de plantas medicinais 

nos programas de atenção primária à saúde contribuem para melhorar a qualidade de 

vida dos usuários das Unidades Básicas de Saúde (UBS), tendo em vista a utilização 

de uma forma terapêutica conhecida e já consolidada nas comunidades (BENINI et 

al., 2010; SANTOS et al., 2011). Em algumas regiões do Brasil, sobretudo na região 

nordeste, o sistema público de saúde não possui uma política de assistência 

farmacêutica capaz de suprir as necessidades medicamentosas da população, no 

qual a população carente apresenta dificuldades para obter os medicamentos 

essenciais (SOUZA et al., 2013), tornando a fitoterapia uma alternativa.  

Nos últimos anos, é perceptível o interesse entre usuários, pesquisadores e 

serviços de saúde em associar o avanço tecnológico ao conhecimento popular e ao 

desenvolvimento sustentável visando uma política de assistência em saúde eficaz, 

abrangente, humanizada e independente da tecnologia farmacêutica (FRANÇA et al., 

2008; SOUZA et al., 2013).  

Em 2009, o Ministério da Saúde lançou uma lista nacional de plantas de 

interesse para o SUS, a qual compreende 71 espécies com potencial terapêutico, para 

orientar a cadeia produtiva e o desenvolvimento de pesquisas (BRASIL, 2010). Mas 

ainda assim o Brasil precisa avançar e muito no campo da fitoterapia, pois acredita-
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se que cerca de duas mil plantas brasileiras sejam usadas como remédios naturais 

pela população. Desta forma, são necessários vários estudos a respeito do uso, da 

toxicidade e da eficácia das plantas medicinais, conhecer seus benefícios e como se 

poderá capacitar os profissionais para o aconselhamento da utilização como medicina 

integrativa no SUS (SANTOS et al., 2011). 

2.4.2.2 Hymenaea martiana Hayne 
 

No Brasil, a família Fabaceae Lindl. é constituída atualmente por 222 gêneros 

e 2.827 espécies (1.524 espécies são endêmicas), distribuídas entre os clados 

Faboideae, Mimosoideae e Caesalpinioideae (FLORA DO BRASIL, 2017). Na 

Caatinga, esta família apresenta 87 gêneros e 605 espécies (ZAPPI et al., 2015). No 

clado Caesalpinioideae, até o momento são catalogados 64 gêneros e 790 espécies 

nativas, entre árvores, arbustos e lianas (LEWIS, 2005). Entre os seus gêneros está 

o Hymenaea, altamente reconhecidas por apresentar uma distribuição neotropical, 

podendo ser encontrada desde o Sul do México até o Centro-Oeste brasileiro. 

Atualmente, o gênero é constituído por 15 espécies, e dessas, 10 espécies são 

endêmicas no Brasil (LIMA; PINTO, 2017).  Nas regiões norte, nordeste, centro-oeste 

e sudeste do Brasil, as espécies desse gênero que apresentam grande importância 

econômica e medicinal são: Hymenaea courbaril, Hymenaea stigonocarpa e 

Hymenaea martiana (CIPRIANO et al., 2014). 

A espécie Hymenaea martiana Hayne, popularmente conhecida no Nordeste 

como “jatobá” ou “jatobá da mata”, pode ser encontrada na grande maioria dos 

estados brasileiros, principalmente naqueles pertencentes aos biomas Caatinga e 

Cerrado (LIMA; PINTO, 2017). As principais características desta planta são: árvore 

de grande porte, com 15 a 20 metros de altura, possuindo copa arredondada com 

folhagem densa; tronco reto, com cerca de 2 metros de diâmetro; casca lisa e 

espessa, marrom, com estrias esbranquiçadas; possuem frutos alongados, 

indeiscentes, marrom-escuros, contendo de 3 a 5 sementes (Figura 2) (SIQUEIRA 

FILHO et al., 2009). 

Existem vários registros etnobotânicos descritos na literatura que demonstram 

que várias partes desta planta apresentam atividades fitoterápicas. De acordo com a 

medicina popular, o extrato do seu caule possui atividade anestésica, analgésica e 

anti-inflamatória, a casca e entrecasca do seu caule são consumidos na forma de 
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xarope e chá e utilizados no tratamento de problemas respiratórios, inflamações, 

dores no estômago, no peito e na coluna, e a resina é utilizada como cicatrizante 

(SILVA; LEITE; SABA, 2012; CIPRIANO et al., 2014). Apesar de todos os benefícios 

que esta espécie apresenta, a mesma ainda não foi catalogada na lista nacional de 

plantas de interesse para o SUS. 

Todas essas atividades são decorrentes da grande quantidade de metabólitos 

secundários que essa planta possui. A triagem fitoquímica do extrato etanólico bruto 

da casca confirmou a presença de substâncias fenólicas, flavonoides, esteróides e 

terpenoides (PEIXOTO et al., 2015). Alguns compostos glicosídicos foram isolados e 

identificados a partir da espécie: astilbina, eucrifina e engelitina, os quais seriam 

responsáveis pela sua atividade anti-inflamatória, analgésica e possivelmente 

antimicrobiana (CARNEIRO et al., 1993; SILVA JÚNIOR, 2014). 

 

Figura 3 - Imagens de Hymenaea martiana Hayne, onde: A. árvore; B. inflorescência 
e folhas; C. tronco; D. fruto (Disponível em: http://www.univasf.edu.br/~hvasf/). 
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Além disso, essa espécie tem sido uma das mais estudadas em terapias 

antimicrobianas. Estudos desenvolvidos por Fernandes et al. (2005), avaliaram a 

atividade antimicrobiana de três espécies vegetais e obtiveram excelentes resultados 

em relação ao extrato hidroalcoólico de H. martiana contra Bacillus 

stearothermophylus (ATCC 1262), Micrococcus luteus (ATCC 9341) e S. aureus 

(ATCCs 6538, 2722, 10495). O extrato etanólico da casca também apresentou 

atividade antimicrobiana contra bactérias gram-negativas (Klebsiella spp., 

Acinetobacter spp., E. coli e Enterobacter spp.), obtidas da microbiota cervico-vaginal 

de ovelhas (SILVA, 2014). 

Além da atividade antibacteriana, há relatos que essa planta foi testada contra 

fungos patogênicos humanos. O extrato bruto e a fração hidroalcoólica apresentaram 

alta atividade contra Cryptococcus neoformans com uma concentração inibitória 

mínima (CIM) entre 2 e 64 µg/mL, e as frações metanólicas e butanólicas foram mais 

ativas contra Trichopyton rubrum, Trichopyton mentagrophytes e Microsporum canis 

(CIMs entre 8 e 256 µg/mL) (SOUZA et al., 2009). 

 

2.4.3 Sinergismo das drogas antimicrobianas com os fitoterápicos 

 

Devido ao aumento no número de micro-organismos resistentes aos 

antibióticos e à contínua ênfase sobre os custos dos cuidados com a saúde, muitos 

cientistas têm pesquisado metodologias para desenvolver novos agentes 

antimicrobianos que superem as resistências e sejam eficazes em termos de custos 

(SOO-HWAN, 2011). Existem muitos estudos que indicam que os usos de extratos de 

plantas com moléculas bioativas ou de compostos puros isolados aumentam a eficácia 

in vitro de antibióticos utilizados contra uma variedade de micro-organismos, agindo 

sinergicamente (STEFANOVIC; STANOJEVIC; OMIC, 2012).  

Sinergismo é uma interação positiva quando dois ou mais antimicrobianos são 

administrados em combinação, demonstrando uma ação que está acima do que é 

esperado de suas potências e eficiências quando utilizados de formas individuais 

(TALLARIDA, 2011). Estudos que verificam a combinação de produtos naturais de 

plantas e materiais sintéticos são limitados, porém os resultados apresentados são 

muitas vezes positivos (SILVA, 2010). 

A combinação sinérgica entre o produto natural (óleos essenciais, extratos 

brutos ou metabólitos secundários) e antibiótico, muitas vezes acontece entre drogas 
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com mecanismos conhecidos de atividade antibacteriana e antibiofilme. Muitas vezes, 

o uso de um único antibiótico não produz os efeitos inibitórios eficazes desejados, 

porém quando este está em combinação com outra droga, exerce um efeito sinérgico 

que ultrapassa o seu desempenho individual (CHANDA; RAKHOLIYA, 2011). As 

vantagens desta combinação são: o aumento do espectro de ação do antibiótico, a 

redução da toxicidade deste, o uso de baixas doses da droga, a prevenção da seleção 

de bactérias resistentes durante a terapia e o aparecimento do fenômeno de 

sensibilidade colateral (RIBEIRO et al., 2016).  

Diversos estudos são descritos na literatura envolvendo a atividade sinérgica 

de um antibiótico com produto natural contra S. aureus, incluindo cepas MRSA 

(Tabela 1). Desta forma, a combinação de antimicrobianos pode ser considerada uma 

motivação chave para desacelerar a evolução da resistência aos medicamentos 

(BOLLENBACH, 2015). 

Diante disso, o sinergismo de dois ou mais antimicrobianos podem ser avaliado 

por várias metodologias: checkerboard (da tradução, tabuleiro de xadrez), método 

difusão em disco (DEY et al., 2012), o método episolométrico (E-test) (ABREU et al., 

2014) e curva de morte (ALEKSIC et al., 2014; TEETHAISONG et al., 2014; 

SANTIAGO et al., 2015). Porém, o método de microdiluição checkerboard tem sido 

um dos mais tradicionais para avaliação sinérgica (RAND et al., 1993), devido a fácil 

interpretação, cálculos simples e materiais de fácil acesso em um laboratório 

(MACEDO et al., 2013). 

A partir da interpretação do cálculo do Índice da Fração Inibitória (IFI) são 

obtidos valores que indicam se os antimicrobianos obtiveram ação sinérgica, aditiva, 

indiferente ou antagônica. A ação dos agentes antimicrobianos pode ser considerada 

sinérgica quando o seu efeito em combinação é maior que a soma dos efeitos 

produzidos pelos agentes separados; Aditivas quando o seu efeito é igual à soma dos 

efeitos dos agentes individuais; Indiferentes, se o efeito conjunto é igual ao efeito de 

qualquer dos agentes individualmente e Antagonista quando seu efeito combinado é 

menor do que a soma dos efeitos dos agentes individuais ou mais fraco do que o efeito 

de qualquer agente individual (SATISH et al., 2005; SUCHER, 2014). 
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Tabela 1 - Estudos realizados utilizando um produto natural em combinação com 
antibióticos contra S. aureus. 

Referência Produto 
natural 

Antibiótico(s) Micro-
organismos 

Efeito 
encontrado 

 
ROSATO et al., 
2007 

Óleo essencial 
de Pelargonium 
graveolens 
 
 

Norfloxacina S. aureus 
 

Sinérgico  
 

 
COUTINHO et 
al., 2010 

 
Extrato 
etanólico de  
Hyptis martiusii 
 
 

Gentamicina 
Canamicina 
Amicacina  
Neomicina 

 
S. aureus 
MRSA 

Aditivo 
Aditivo 
Indiferente 
Indiferente 

EUMKEB; 
SAKDARAT; 
SIRIWONG, 
2010 

Flavonoide 
extraído de 
Alpinia 
officinarum 
 

Ceftazidima S. aureus Sinérgico 

 
FERNANDES et 
al., 2012 

 
Extrato aquoso 
de Psidium 
guineense 
 
 

Ampicilina 
Amoxicilina 
Cefoxitina 
Ciprofloxacina 
Meropenem 

S. aureus 
MRSA 

Sinérgicos 

SILVA et al., 
2013 

Extrato aquoso 
de Cocos 
nucifera var. 
typica 
 
 

Meticilina 
Vancomicina 

S. aureus Sinérgico na 
combinação 
com 
Meticilina e 
Indiferente 
para 
Vancomicina  

MACEDO et al., 
2013 

Substância 
isolada: β-
Lapachona de 
Tabebuia 
avellanedae 
 

Ampicilina 
Amoxicilina 
Cefoxitina 
Ciprofloxacina 
Meropeném 

 
S. aureus 

Sinérgico 
Sinérgico 
Indiferente 
Sinérgico 
Sinérgico 

ABREU et al., 
2014 

Cafeína, 
Reserpina, 
Pirrolidina, 
Teofilina e 
Quinina 

Ampicilina 
Ciprofloxacina 
Eritromicina 
Tetraciclina 

S. aureus 
MRSA 

Indiferente 
Aditivo 
Indiferente 
Sinérgico 
 

TEETHAISONG 
et al., 2014 

Alcaloide 
extraído de 
Stephania 
suberosa 
 

Ampicilina S. aureus Sinérgico 
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SANTIAGO et 
al., 2015 

Flavonoides e 
Taninos 
provenientes da 
fração F-10 de 
Duabanga 
grandiflora 
 

Ampicilina S. aureus 
MRSA 

Sinérgico 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 GERAL 
 

Avaliar in vitro a atividade antimicrobiana do extrato etanólico bruto das folhas 

de Hymenaea martiana Hayne em combinação com Polipirrol solúvel e o antibiótico 

oxacilina frente a isolados clínicos de Staphylococcus aureus resistentes à Meticilina.  

 

3.2 ESPECÍFICOS  

 

- Realizar uma triagem fitoquímica do extrato etanólico bruto (EEB) das folhas 

de H. martiana (Jatobá); 

- Verificar o perfil de susceptibilidade in vitro dos isolados clínicos de S. aureus 

na presença do EEB de Jatobá, polipirrol solúvel (PPy) e do antibiótico oxacilina;  

- Avaliar a ação sinérgica das substâncias (EEB de Jatobá com o PPy solúvel 

e EEB de Jatobá com a oxacilina), estabelecendo os valores de Concentração 

Bactericida Mínima e a sua somatória como medida do efeito sinérgico;  

- Determinar a capacidade dos antimicrobianos sozinhos e em combinação 

(concentrações sinérgicas) em interferir no biofilme dos isolados MRSA, estabelecido 

e em formação, e caracterizá-los por microscopia eletrônica de varredura (MEV); 

- Determinar o tempo de exposição necessário dos antimicrobianos para 

eliminar completamente o crescimento dos isolados clínicos de S. aureus.  
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4 METODOLOGIA 
 

4.1 Local da pesquisa 
 

O estudo foi realizado no Laboratório de Microbiologia e Imunologia Animal do 

campus Ciências Agrárias da Universidade Federal do Vale do São Francisco – 

UNIVASF, situada na Rodovia BR 407, km 12, Lote 543, Projeto de Irrigação Senador 

Nilo Coelho, s/nº “C1” em Petrolina, Pernambuco.  

 

4.2  Isolados bacterianos 
 

Neste estudo foram utilizados 11 isolados clínicos MRSA provenientes de 

hemoculturas humanas da bacterioteca do laboratório de Microbiologia da 

Universidade de Santa Maria (UFSM). Esses isolados foram previamente identificados 

por meio de suas características morfológicas, tintoriais e bioquímicas, conforme 

Quinn et al. (1994) e, caracterização molecular por meio da Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR) para confirmação de gênero e identificação do gene de resistência 

aos β-lactâmicos (mecA) (LIBÓRIO, 2014).  

Além desses, uma ATCC 25923 foi utilizada como controle e cepa de 

referência. Os isolados foram mantidos no meio de cultura (BHI Ágar - Brain Heart 

Infusion) e conservados sob refrigeração (±4 °C) no Laboratório de Microbiologia e 

Imunologia Animal (UNIVASF). 

 

4.3  Antimicrobianos   

 

4.3.1 Extrato etanólico bruto das folhas H. martiana  

 

4.3.1.1 Material botânico  
 

 As folhas de H. martiana foram coletadas no distrito de Lajedo (Coordenadas 

S 09° 00’ 29,4’’, W 40° 28’ 52,6’’), localizado no município de Petrolina-PE. Uma vez 

identificada por um botânico responsável do Centro de Referência para a 

Recuperação em Áreas Degradadas da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (CRAD/UNIVASF), uma exsicata (21868) foi depositada no Herbário do 

Vale do São Francisco (HVASF).  
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As folhas 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. O material vegetal seco 

e pulverizado foi submetido à maceração exaustiva com etanol 95% em um recipiente 

de aço inoxidável. Foram realizadas várias extrações em um intervalo de 72 horas 

entre cada extração até completo esgotamento do material vegetal. A solução 

extrativa foi submetida a um processo 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). Para a solução 

estoque, 0,25 g do extrato foi diluído em 10 mL de água com etanol (7:3), obtendo 

uma concentração final de 25.000 µg/mL. 

 

4.3.1.2 Triagem fitoquímica preliminar do extrato 
 

O EEB foi submetido a uma análise fitoquímica preliminar, visando a 

caracterização dos principais grupos de metabólitos secundários contidos no mesmo. 

A análise foi realizada por meio de cromatografia em camada delgada (CCD) de sílica 

gel com base de alumínio, baseando-se na metodologia proposta por Wagner e Bladt 

(1996). Esta metodologia consiste na aplicação das amostras sobre uma placa de 

cromatografia em camada delgada analítica com auxílio de um capilar, e a eluição da 

mesma foi realizada em sistemas de solventes específicos para cada classe de 

metabólito secundário investigado. As classes dos constituintes químicos que foram 

investigados, bem como os sistemas de solvente e reveladores utilizados estão 

demonstrados na tabela 2. 
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Tabela 2 - Sistemas de eluição e reveladores utilizados para caracterizar os principais 
metabólitos secundários do EEB das folhas de H. martiana (WAGNER; BLADT, 1996). 

 

 

Classe química do 

metabólito 

Sistema eluente Revelador 

Alcaloides Tolueno: acetato de etila: 

dietilamina (70:20:10) 

Dragendorff 

Cumarinas Tolueno: éter etílico (1:1, 

saturado com ácido acético 

10%) 

KOH etanólico 10% 

Derivados antracênicos Acetato de etila:metanol: água 

(100:13,5:10) 

KOH etanólico 10% 

Flavonoides e taninos 

NEU 

Acetato de etila: ácido fórmico: 

ácido acético glacial: água 

(100:11:11:26) 

Reagente NEU 

Xantinas Acetato de etila: metanol: água 

(100:13,5:10) 

Iodo – Kl – HCl 

Lignanas Clorofórmio: metanol: água 

(70:30:4) 

Vanilina fosfórica 

Mono, sesqui e 

diterpenos 

Tolueno: acetato de etila (93:7) Vanilina sulfúrica 

Saponinas Clorofórmio: ácido acético: 

metanol: água (64:32:12:8) 

Anisaldeído-sulfúrico 

Naftoquinonas Tolueno: ácido fórmico (99:1)  KOH etanólico 10% 

Antraquinonas Acetato de etila: ácido fórmico 

(75:25:1) 

Ácido fosfomolíbdico 

Triterpenos e esteroides Tolueno: clorofórmio: etanol 

(40:40:10) 

Lieberman-Burchard 
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4.3.2 Polipirrol solúvel 

 

O polipirrol (PPy) foi disponibilizado pelo Laboratório de Espectroscopia de 

Impedância e Materiais Orgânicos (LEIMO), localizado no campus Juazeiro-BA da 

UNIVASF. Essa substância foi purificada sob pressão reduzida, segundo a 

metodologia descrita por Kang et al. (2005), no qual 1,08 g de sodium dodecyl sulfate 

(SDS) foi imerso em 100 mL de água ultra pura, acrescido com 500 µL de pirrol (Sigma 

Aldrich®). Essa solução foi mantida sob agitação durante 45 minutos. Em seguida, 

uma solução aquosa (50 mL) de persulfato de amônio (0,256 g) foi adicionada 

lentamente por gotas e mantida sob agitação por 35 minutos. A solução final foi 

mantida a 4 °C por 24 horas. O PPy encontrava-se solubilizado em uma concentração 

de 2 mg/mL. Para a utilização neste estudo, foi realizada uma diluição de 1:1 (solução 

estoque de 1 µg/mL) com água destilada devidamente esterilizada. 

 

4.3.3 Oxacilina 
 

Usou-se 2 mg do antibiótico (Sigma Aldrich®) que foi diluído em 1 mL de água 

destilada estéril, resultando numa concentração de 2000 μg/mL como solução 

estoque.  

 

4.4  Avaliação da atividade antimicrobiana   
 

Para avaliar a atividade antimicrobiana das substâncias foi realizada a análise 

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

no qual foi determinada seguindo as descrições do protocolo M07-A9 (CLSI, 2014), 

que consiste inicialmente em sucessivas microdiluições em caldo. 

Primeiramente, 200 μL de caldo MH (Mueller-Hinton) foram distribuídos em 

cada poço da microplaca de 96 poços. Essas microplacas foram esterilizadas pelo 

processo de fumigação utilizando formaldeído e permanganato de potássio.  Uma 

alíquota de 200 µL da solução contendo a substância foi adicionada aos três primeiros 

poços (triplicata) e, após homogeneização, realizou-se uma diluição seriada na 

vertical de cada substância, obtendo as seguintes concentrações: EEB do Jatobá 

(12.500; 6.250; 3.125; 1.562,5; 781,25; 390,62; 195,31; 97,65 μg/mL), PPy (500; 250; 

125; 62,5; 31,25; 15,62; 7,81; 3,9 μg/mL) e oxacilina (1000; 500; 250; 125; 62,5; 31,25; 



39 
 

15,62; 7,81 μg/mL). Na preparação do inóculo, foi obtida uma suspensão bacteriana 

com densidade óptica de 0,036 (comprimento de onda de 546 nm), correspondente a 

escala de 0,5 de McFarland (1x108 UFC/mL). Desta suspensão, 100 µL foram 

transferidos para um tubo contendo 9,9 mL de caldo MH, sendo que 10 µL foram 

colocados em cada poço contendo as diluições dos antimicrobianos. Como controle 

negativo (-) foram utilizados poços somente com o caldo MH (para verificar a 

esterilidade do meio) e, como controle positivo (+), foram utilizados poços com o caldo 

MH e o inóculo bacteriano. As microplacas foram incubadas a 37°C durante 24 horas.  

Posteriormente, com auxílio de um replicador multicanal, o conteúdo de cada 

poço da microplaca foi inoculado em placas contendo Ágar MH, incubando-as 

novamente por mais 24 horas a 37°C, para determinação da CBM, considerada a 

menor concentração das soluções em estudo capaz de causar a morte do inóculo. 

Após este passo, 20μL do CTT (Cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio) foi adicionado nos 

poços da microplaca para verificar a viabilidade das colônias, sendo a coloração 

avermelhada indicativo de atividade oxidativa da bactéria (análise da CIM).  

 

4.5 Teste de sinergismo pelo método de checkerboard 

 

Inicialmente, realizou-se uma suspensão bacteriana padronizada a partir de 

uma cultura com 24 horas de incubação em meio MH, até atingir a turvação 

equivalente a escala 0,5 de McFarland (1x108 UFC/mL). Uma alíquota de 100 μL do 

caldo MH foi adicionado em todos os poços da microplaca. Na coluna nº6 adicionou-

se 100 μL do antimicrobiano A, na concentração de 8X o valor da CBM, para 

realização da diluição seriada, transferindo sequencialmente 100 μL do volume do 

poço, no sentido horizontal, até a coluna 1. Na linha “A” adicionou-se 100 μL da 

solução correspondente ao produto natural, na concentração de 4X o valor da CBM, 

e dilui-se seriadamente, transferindo sequencialmente 100 μL do volume do poço, no 

sentido vertical até a linha F (Figura 4). Acrescentou-se em cada poço da placa de 

microdiluição 10 µL da suspensão bacteriana. Nos poços H1, H2 e H3 foram 

adicionados apenas os 10 μL da suspensão bacteriana, juntamente com 100 μL de 

meio MH e nos poços H4, H5 e H6 foram adicionados apenas 100 μL do meio MH, 

servindo como controle de esterilidade do processo. As microplacas foram incubadas 

por 24 horas a 37 °C. 
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Figura 4 - Esquema da metodologia checkerboard. Na coluna seis (6) será o início da 

diluição em série do antimicrobiano A a partir de uma concentração de 8X o valor da 

CBM que obtém no final seis diluições referentes a 1x, 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x e 1/32x 

do valor da CBM até a coluna um (1). Na linha "A" será o início da diluição em série 

do produto natural (Antimicrobiano B), na concentração de 4X o valor da CBM até a 

linha F, obtendo no final os mesmos padrões de diluições referentes ao valor da CBM.  

 

Em seguida, com auxílio de um replicador multicanal, o conteúdo de cada poço 

da microplaca foi carimbado em placas contendo ágar MH, incubando-as novamente 

por mais 24 horas a 37°C. A interpretação do efeito sinérgico de cada antimicrobiano 

e das combinações foi determinada pelo cálculo do Índice da Fração Inibitória (IFI), 

por meio da seguinte fórmula:  

 

𝐈𝐅𝐈 𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐭𝐨 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 (𝐏𝐍) =
𝐂𝐁𝐌 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨

𝐂𝐁𝐌 𝐝𝐨 𝐏𝐍 𝐬𝐨𝐳𝐢𝐧𝐡𝐨
 

 

𝐈𝐅𝐈 𝐝𝐨 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐦𝐢𝐜𝐫𝐨𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 (𝐀𝐓𝐌) =
𝐂𝐁𝐌 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨

𝐂𝐁𝐌 𝐝𝐨 𝐀𝐓𝐌 𝐬𝐨𝐳𝐢𝐧𝐡𝐨
 

 

∑𝐈𝐅𝐈 = 𝐈𝐅𝐈 𝐏𝐍 + 𝐈𝐅𝐈 𝐀𝐓𝐌 
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A somatória dos IFIs foi utilizada para a classificação dos efeitos, de acordo 

com alguns critérios: Ação sinérgica (IFI ≤ 0,5); Aditiva (0,5 < IFI ≤ 1); Indiferente (1 < 

IFI < 2); Antagônico (IFI ≥ 2) (LEE; JANG; CHA, 2012). 

 

4.6 Atividade sobre a produção de biofilme 

 

A avaliação da atividade antibiofilme foi realizada tanto com as substâncias 

individuais quanto com as combinações sinérgicas.  

 

4.6.1 Quantificação do biofilme 
 

Na análise quantitativa da produção fenotípica de biofilme, seguiu-se a 

metodologia descrita por Merino et al. (2009). Cada isolado foi inoculado em tubo 

contendo 3 mL de TSB com 0,25% de glicose (TSBg) e incubados a 37 °C por 24 

horas. De cada amostra foram retirados 5 μL do inóculo, adicionando-os aos poços 

das microplacas contendo 195 μL de TSBg, sendo novamente incubados a 37 °C por 

24 horas. Todas as amostras foram lavadas com 200 μL de água destilada três vezes. 

Em seguida, os poços foram corados com 100 μL de violeta de genciana 0,25% por 

três minutos. Todos os poços foram novamente lavados com 200 μL de água 

destilada. Por fim, utilizou-se 200 μL de álcool-acetona (8:2) para diluição dos cristais. 

A absorbância foi medida em leitor de microplaca modelo EXPERT PLUS-UV e 

mensurada em 620 nm. Como controles negativos foram utilizados poços contendo 

somente TSBg, a fim de se avaliar a esterilidade do meio. Os ensaios foram feitos em 

triplicata e os resultados anotados em uma planilha para posterior análise. 

De acordo com os valores de densidade ótica (DO) obtidos na leitura, os 

isolados foram classificados como disposto na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Classificação dos isolados de S. aureus quanto à produção de biofilme. 

Classificação Critério 

Negativo 

Fraco  

Moderado 

Forte 

DOA < DOCN  

DOCN < DOA < 2 x DOCN 

2 x DOCN < DOA < 4 x DOCN 

DOA > 4 x DOCN 

DOA: Densidade óptica da amostra teste; DOCN: Densidade ótica do controle negativo 

(CHRISTENSEN et al., 1985). 

 

4.6.2 Interferência na formação do biofilme e no biofilme consolidado 
 

Neste teste foram utilizados apenas os isolados de S. aureus classificados 

como fortes ou moderados produtores de biofilme. O teste foi realizado com as 

substâncias isoladas e com as que obteve associação sinérgica. Para avaliar a 

capacidade de interferência dos antimicrobianos sobre o biofilme em formação, cada 

isolado bacteriano foi cultivado em 3 mL de TSBg por 24 horas a 37 °C. Destes 

cultivos, 100 μL foram acrescidos nos poços de microplacas contendo 100 μL da 

solução contendo a substância teste. Como controles negativos, foram utilizados 100 

μL de meio de cultura. As concentrações dos antimicrobianos foram equivalentes à 

metade do valor de CBM observado na microdiluição em placa (½ CBM). Após 24 

horas de incubação a 37 °C, as microplacas foram submetidas a lavagem conforme 

descrito anteriormente na etapa de quantificação. Por fim, a DO (densidade óptica) foi 

determinada em leitor de microplaca, mensurada em 620 nm (NOSTRO et al., 2007). 

A interferência na formação do biofilme foi comparada com base nos registros de 

quantificação do biofilme (Tabela 3) antes e após a adição da substância teste.  

Para avaliar a capacidade de interferência das substâncias sobre o biofilme já 

consolidado, 100 μL do inóculo bacteriano foram incubados em microplacas por 24 

horas a 37 °C para a formação prévia do biofilme. Após a incubação, os poços das 

microplacas foram lavados três vezes com 200 μL de água destilada e, em seguida, 

foi acrescido a solução dos antimicrobianos na concentração subinibitória (½ CBM). A 

DO foi determinada em leitor de microplaca logo após a adição da solução (0 hora) 

(DO0h), incubadas e posteriormente realizada leitura da DO às 24 horas (DO24hs), 

mensuradas em 620 nm, sendo a interferência definida pela equação: DO0h média / 
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DO24hs média x 100. Os resultados que apresentarem o valor ≥100% são 

considerados positivos e <100% são avaliados como negativos na interferência do 

biofilme consolidado (NOSTRO et al. 2007). 

 

4.6.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Para a caracterização morfológica das bactérias e do biofilme na presença das 

substâncias sozinhas e em combinação sinérgica no isolado selecionado de S. 

aureus, foi realizada a microscopia eletrônica de varredura, seguindo o protocolo de 

Freitas et al. (2010) modificado. Inicialmente, realizou-se a inoculação da bactéria em 

tubos contendo 3 mL de TSBg e incubadas em estufa bacteriológica a 37°C por 24 

horas. Decorrido esse tempo, foi realizado o protocolo para interferência da formação 

do biofilme descrito anteriormente. Ao final do processo, foi acrescentada uma 

pequena placa de aço inoxidável, que serve como suporte para fixação da bactéria. 

Após 24 horas, as placas de aço inoxidável foram secas ao ar livre e, posteriormente 

imersas em glutaraldeído a 1% e, após 2 horas e meia e, em seguida colocadas em 

solução crescente de etanol (50%, 70%, 80%, 95% e 100%) a cada 20 minutos. Ao 

final, as placas foram colocadas em acetona a 100% durante 5 minutos e colocadas 

a temperatura ambiente para secagem. Para análise no microscópio, o suporte de 

inox foi colocado em grades circulantes (stabs) (3,2 mm de diâmetro) e recobertas por 

uma fina camada de ouro (suporte mecânico). Na sequência, as amostras foram 

inseridas no MEV Tecnai G2. 

 

4.7 Curva tempo de morte  

 

Cada isolado bacteriano foi suspenso em 5 mL de solução salina (0,9% de 

NaCl, a pH 7,0) até atingirem uma turvação correspondente a escala de 0,5 de 

McFarland (1x108 UFC/mL), em seguida foram realizadas diluições seriadas na 

proporção de 1:10 para se obter uma concentração final de 1×106 UFC/mL de cada 

isolado bacteriano (triplicata biológica). Posteriormente, adicionou-se a substância 

teste, numa concentração de 4 vezes a CBM, com exceção da concentração sinérgica 

que foi utilizada sua concentração bactericida (1x CBM). Em seguida, foi realizado o 

semeio de 1 mL de cada suspensão bacteriana e plaqueados em profundidade (Pour-

plate) utilizando o meio de cultura PCA (Plate Count Ágar), nos intervalos de tempo 
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regulares de 0 h, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h e 6h. As placas foram incubadas em estufa a 

37°C durante 24 horas e posteriormente realizadas as contagens das unidades 

formadoras de colônias (UFC) (SOUSA, 2016). Esse teste foi realizado em apenas 

um isolado MRSA e a cepa padrão, utilizando apenas as substâncias que tiverem 

efeitos sinérgicos no teste de checkerboard. O tempo para atingir 99,9% da morte das 

bactérias foi expresso em log10 UFC/mL versus tempo.  

 

4.8 Análise estatística  

 
As análises foram realizadas no programa GraphPad Prism 5®. Os dados 

foram expressos em média ± desvio padrão. As diferenças estatísticas entre os grupos 

foram analisadas pelo teste paramétrico de comparações múltiplas, One-way ANOVA 

com pós-teste de Tukey. As médias foram ditas com diferença estatística, utilizando o 

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

5.1 Perfil fitoquímico do extrato etanólico bruto das folhas de H. martiana 
  

A triagem fitoquímica preliminar teve como objetivo identificar a presença das 

principais classes de metabólitos secundários no extrato. Na amostra analisada, 

observou-se a ausência de saponinas, triterpenos e esteróides, entretanto os 

compostos fenólicos, flavonoides, cumarinas, taninos condensados e derivados 

antracênicos apareceram como presença elevada (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Triagem fitoquímica do EEB das folhas de H. martiana. 

Classes de metabólitos EEB 

Alcaloides - 
Flavonoides +++ 
Cumarinas +++ 

Taninos condensados +++ 
Derivados antracênicos +++ 

Xantinas + 
Lignanas ++ 

Mono, sesqui e diterpernos ++ 
Triterpenos e esteroides - 

Saponinas - 
Naftoquinonas ++ 
Antraquinonas ++ 

(-): ausência do constituinte, (+): presença do constituinte, (++): presença moderada do 

constituinte, (+++): presença elevada do constituinte (WAGNER; BLADT, 1996). 

 

 

Comparando estes resultados com os obtidos na triagem fitoquímica do EBB 

da casca desta espécie, Silva et al., (2012), Libório (2014) e Peixoto et al., (2015) 

também evidenciaram a forte presença de compostos fenólicos, flavonoides, 

derivados antracênicos, naftoquinonas e terpenoides, porém não encontraram os 

constituintes cumarinas. A composição dos metabólitos secundários pode variar de 

acordo com as partes analisadas.  

A presença de compostos fenólicos, principalmente os flavonoides, corrobora 

com informações descritas na literatura, sendo a classe de metabólitos secundários 

mais frequentes nas espécies do gênero Hymenaea (SILVA, 2010; SILVA et al., 2012), 

que está amplamente distribuídas nas folhas, sementes, cascas e flores das plantas 

(HEIM et al., 2002). Os flavonoides desempenham um papel importante nas plantas, 
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especialmente no desenvolvimento e produção pigmentos e compostos de defesa 

(YEDIDIA et al., 2003).  

Para analisar melhor os principais componentes, Vieira et al. (2017, no prelo) 

realizaram uma análise desse mesmo extrato em um cromatograma HPLC-DAD e 

uma cromatografia líquida de ultra eficiência acoplada a um espectrômetro de massas 

Quadupolo–Tof (UPLC-qTOF-MS/MS) em um comprimento de onda de 340 nm. Na 

análise por HPLC permitiu sugerir que os principais picos presentes na amostra 

podem ser compostos fenólicos do tipo flavonoides. Já na análise por UPLC os 

principais flavonoides identificados foram derivados da quercetina e a luteolina. Na 

fração ainda existem outros compostos fenólicos em menor quantidade que não foram 

possíveis a identificação. 

Nos estudos fitoquímicos desta espécie é muito comum encontrar os 

flavonoides neoastilbina, astilbina e isoastilbina em diferentes partes da planta, 

principalmente nas cascas (CARNEIRO et al., 1993; CLOSA et al., 1997, SILVA 

JÚNIOR, 2014; OLIVEIRA, 2015), o que não foi possível identificar neste extrato. A 

quercetina (Figura 5a) foi encontrada pela primeira vez nas folhas desta espécie, 

sendo já descrita até o momento somente nos frutos e sementes (OLIVEIRA, 2015). 

A luteolina (Figura 5b) também não foi descrita nesta espécie, sendo encontrada 

anteriormente nas folhas de Hymenaea palustris (PETTIT et al., 2003). 

 

Figura 5 - Estruturas dos constituintes químicos quercetina (A) (MARANHÃO et al., 
2013) e luteolina (B) (PETTIT et al., 2003) presentes em maior prevalência no EEB 
das folhas de H. martiana. 

 

A) B) 
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5.2 Atividade antimicrobiana das substâncias 
 

Neste estudo, realizou-se a análise do EEB das folhas de H. martiana quanto a 

sua atividade antibacteriana partindo das concentrações de 12.500 μg/mL a 97,65 

μg/mL considerando que estes produtos são extratos brutos. De acordo com nossos 

resultados, o EEB das folhas do Jatobá apresentaram tanto na CIM quanto na CBM 

os valores de inibição nas concentrações de 195,3 a 781,25 μg/mL (Tabela 5).  

A CBM é definida como a menor concentração de ativos antimicrobianos 

necessários para inibir o crescimento de 99,9% das bactérias após incubação de 24 

horas (CLSI, 2014). Já a CIM é considerada uma excelente ferramenta para 

determinar a suscetibilidade dos organismos aos antimicrobianos (ANDREWS, 2001), 

bem como avaliar por meio de uma leitura visual a viabilidade de células microbianas 

(MONTEJANO; GERVALDO; BERTOLOTTI, 2005). 

Não existe um consenso sobre qual é a concentração aceitável para produtos 

naturais quando comparados com antibióticos conhecidos (DUARTE, 2006). Porém 

alguns autores consideram para extratos vegetais, somente resultados similares aos 

de antibióticos padrões, desde que se trabalhe com uma fração já determinada 

(ALIGIANIS et al., 2001). De acordo com os critérios adotados por Sartoratto et al. 

(2004), uma forte atividade de extratos vegetais seria para valores de CIM entre 50-

500 μg/mL, atividade moderada entre 600-1500 μg/mL e fraca atividade acima de 

1500 μg/mL. Quanto menor a concentração de um fitoterápico, menor será sua 

possível toxicidade, assim como seus efeitos adversos (CAMPOS et al., 2016; 

PAIXÃO et al., 2016).  

Assim, de acordo com estes critérios, o extrato bruto desta espécie possui uma 

forte atividade antibacteriana contra S. aureus ATCC 25923 e todas às cepas MRSA, 

com exceção do isolado “IV”, que obteve uma atividade moderada numa concentração 

inibitória de 781,25 μg/mL.  A primeira vista, os valores da CBM e CIM contra os 

isolados parecem ser altos, porém em se tratando de MRSA, o extrato de Jatobá é 

um forte candidato para ser utilizado em terapias antimicrobianas alternativas. 

Estes resultados corroboram com o estudo desenvolvido por Santana (2015), 

no qual o extrato etanólico bruto das folhas de H. martiana, avaliado sob as mesmas 

condições, também apresentou atividade antimicrobiana contra S. aureus ATCC 

25923 numa concentração bactericida mínima de 195 µg/mL, bem como contra cepas 
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de E. coli ATCC 35218 (781,2 µg/mL) e Salmonella enterica subsp. enterica serovar 

Choleraesuis ATCC 10708 (1.562,5 µg/mL). 

Muitos estudos têm demonstrado os efeitos dos flavonoides sobre os sistemas 

biológicos, tais como atividade anti-inflamatória (COUTINHO et al., 2010; FENG et al., 

2012), antioxidante (ALMEIDA et al., 2012; FU et al., 2013), vasodilatadora 

(WOODMAN, 2008) e antimicrobiana (SÁ et al., 2011). Com relação a atividade 

antimicrobiana, os flavonoides são considerados agentes terapêuticos promissores 

contra infecções causadas por S. aureus, particularmente os resistentes à Meticilina 

(ALCARÁZ et al., 2000).  

 

Tabela 5 - Valores da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração 
Bactericida Mínima das substâncias teste frente a isolados de S. aureus MRSA. 

 
Isolados 

Substâncias (µg/mL) 

EEB do Jatobá Polipirrol solúvel Oxacilina 

CIM CBM CIM CBM CIM CBM 

7669 195,3 195,30 62,5 62,50 15,62 15,62 

9606 390,62 781,25 62,5 62,50 15,62 31,25 

7788 390,62 781,25 62,5 62,50 15,62 62,50 

8107 390,62 781,25 62,5 62,50 62,50 62,50 

8536 390,62 390,62 125 62,50 15,62 62,50 

8521 195,3 390,62 125 62,50 15,62 31,25 

I 390,62 781,25 125 62,50 3,9 7,81 

II 390,62 781,25 62,5 62,50 0,24 0,48 

III 390,62 781,25 62,5 62,50 0,24 0,24 

IV 781,25 781,25 62,5 7,81 7,81 31,25 

V 195,3 195,30 62,5 7,81 7,81 15,62 

ATCC 25923 195,3 390,62 62,5 15,62 0,48 0,97 

 

De acordo com Xu e Lee (2001) a atividade antimicrobiana dos flavonoides está 

relacionada com a presença dos componentes polihidroxilados, ou seja, a presença 

de pelo menos um grupo hidroxila nos anéis benzênicos A e B (C – 3 e C – 7), agindo 

através da doação de átomos de hidrogênio ou de elétrons, o que transforma os 

radicais em substâncias estáveis, aumentando sua atividade. Flavonoides do tipo 

miricetina, datiscetina, quercetina, luteolina e campferol possuem estes componentes 
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polihidroxilados e exibiram atividade contra S. aureus (MRSA), apresentando como 

mecanismo de ação a inibição da síntese de proteínas (XU; LEE, 2001).  

Desta forma, os compostos que apresentaram alta prevalência no EEB de 

Jatobá, quercetina e luteolina, provavelmente foram os responsáveis pela excelente 

atividade antibacteriana contra os isolados MRSA. Considerando o baixo custo da 

fitoterapia e a atividade antibacteriana desta planta frente aos patógenos 

multirresistentes, estes dados servem como referência para as futuras investigações 

sobre a utilização desse extrato, como avaliação da atividade in vivo, o isolamento 

destes compostos, além da avaliação dos aspectos toxicológicos dessa planta. 

Na avaliação da atividade antimicrobiana do PPy solúvel, assim como no 

extrato de Jatobá, o polímero inibiu o crescimento de todas as cepas bacterianas, 

apresentando concentrações bactericidas mínimas entre 7,81 a 62,50 μg/mL e 

concentrações inibitórias mínimas que variaram de 62,50 a 125 μg/mL (Tabela 5, p. 

46). A atividade antimicrobiana do PPy já vem sendo descrita (SESHADRI; BHAT, 

2005; SILVA JÚNIOR et al., 2016). Silva Júnior et al. (2016) avaliaram a atividade 

antimicrobiana de diferentes formas do PPy: convencional, solúvel, ramificado e 

acrescido de nanopartículas de prata.  Os autores relataram que o tamanho das 

partículas caracteriza um parâmetro dominante na otimização do efeito antibacteriano 

e que o PPy solúvel obteve um maior efeito contra S. aureus, E. coli e K. pneumoniae. 

O potencial bactericida desse polímero está relacionado com a produção de 

cargas positivas presentes ao longo da cadeia polimérica que interagem com as 

paredes das células bacterianas carregadas negativamente (VARESANO et al., 2011; 

CABUK et al., 2014). Assim, a interação PPy e bactéria ocorre da seguinte forma: (1) 

Interação eletrostática das cargas, ocorrendo a adsorção na superfície das células 

bacterianas; (2) Difusão do conteúdo ao longo da parede celular; (3) Ligação à 

membrana citoplasmática; (4) Liberação de íons nos componentes da membrana 

citoplasmática e consequentemente vazamento dos componentes intracelulares e 

liberação de íons K+; (5) Morte das células bacterianas (VARESANO et al., 2011; 

CABUK et al., 2014; SILVA JÚNIOR et al., 2016). 

Como não existem estudos que comprovem a não toxicidade do PPy solúvel, 

combinar este polímero com um produto natural, poderá reduzir ainda mais sua 

concentração e ampliar o espectro de alvos para o tratamento de infecções 

estafilocócicas resistentes aos antibióticos, porém são necessários mais estudos para 

avaliar esta interação. 
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Em relação a oxacilina, antibiótico controle para confirmação da 

multirresistência, os valores da CIM como os da CBM variaram de 0,24 a 62,50 μg/mL 

(Tabela 5, p. 45). De acordo com o guia padrão do CLSI (2014), o breakpoint desse 

antibiótico é de ≤4 μg/mL, ou seja, uma concentração abaixo desse valor, 

caracterizaria uma cepa sensível e acima desse valor caracteriza-se uma cepa 

resistente.  

A resistência à Meticilina em estafilococos é mediada pelo gene mecA, que 

codifica o PBP2a, que tem uma afinidade reduzida para as penicilinas resistentes à 

penicilinase (LOZANO et al., 2016). Assim, os estafilococos quando são resistentes 

ao antibiótico oxacilina são resistentes a todos os agentes antimicrobianos β-

lactâmicos (penicilinas, carbapenêmicos e combinações de β-lactâmicos com 

inibidores de β-lactamases) disponíveis atualmente (CLSI, 2014).  

Dos isolados MRSA testados, apenas dois mostraram-se fenotipicamente 

sensíveis ao antibiótico, mesmo apresentando o gene mecA de resistência. Outros 

estudos também relataram que cepas de S. aureus eram portadoras 

do gene mecA, porém eram suscetíveis à oxacilina (NIEMEYER et al., 1996; 

MARTINEU et al., 2000; BROWN, 2001; PROULX et al., 2016). A expressão fenotípica 

de resistência aos β-lactâmicos dos MRSA é conhecida por depender somente do 

determinante genético da resistência. Esta expressão do fenótipo está sob um 

controle mais complexo, de forma peculiar e heterogênea, que está apenas 

começando a ser melhor entendido em termos mecanicistas (AEDO; TOMASZ, 2016).  

Diversos fatores podem ser responsáveis por esta condição. Estas cepas 

consideradas “limítrofes" na suscetibilidade à oxacilina podem: (I) ter alterado o PBPs, 

(II) ser hiperprodutoras de penicilinase ou (III) possuir o gene mecA, mas são 

altamente heterogêneo na expressão da resistência, com apenas uma pequena 

proporção da população de células que expressam níveis mais altos de resistência 

(BROWN, 2001; MIMICA; MENDES, 2007). Porém, do ponto de vista clínico, esses 

achados sugerem que uma cepa que apresenta o gene mecA e é suscetível aos 

antibióticos, deve ser considerada potencialmente resistente a esses antibióticos, uma 

vez que pode passar por um processo de reversão e voltar a expressar o gene mecA 

(MARTINEAU et al., 2000; PROULX et al., 2016).  

 As diferenças dos valores das concentrações de inibição dos isolados mostram 

a variabilidade no perfil de sensibilidade entre as estirpes de uma mesma espécie aos 
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antimicrobianos testados. Infecções causadas por S. aureus tem sido considerada 

como a segunda causa mais comum de infecções sanguíneas associadas ao 

ambiente hospitalar, desencadeando um aumento da mortalidade e internação 

hospitalar mais longa (BOOPATHY, 2017). Buscar estratégias que possam driblar 

esta condição são necessárias e nossos estudos demonstram que as substâncias 

testadas (extrato de Jatobá e PPy solúvel) são efetivas em relação à atividade 

antimicrobiana.  

 

5.3 Avaliação da atividade sinérgica 

 

Os ditos modificadores de atividade antibiótica, ou seja, aquelas substâncias 

que modulam ou revertem a resistência bacteriana aos antimicrobianos, como 

exemplo os produtos naturais de origem vegetal, alteram a susceptibilidade aos 

antimicrobianos por vários mecanismos, entre eles a inibição por bombas de efluxo 

(MEYER; PICOLI, 2011). Esta administração concomitante também pode alterar os 

níveis de resposta aos receptores, provocando uma ampliação (sinergismo) ou 

redução (antagonismo) do efeito farmacológico esperado (FUGH-BERMAN, 2000; 

IZZO; ERNST, 2001). 

Nos métodos convencionais de avaliação da atividade sinérgica de substâncias 

levam em consideração apenas os valores da CIM, porém ao padronizarmos 

metodologia de checkerboard, observamos que a melhor visualização dos resultados 

seria utilizando os valores da CBM.  

Na avaliação da atividade sinérgica pelo método de checkerboard, quando o 

EEB das folhas de Jatobá foi combinado com o PPy solúvel observou-se que não 

houve nenhuma interação sinérgica, apresentando interações aditivas (50%), ou seja, 

quando o seu efeito é igual à soma dos efeitos das substâncias individuais e atividades 

indiferentes (50%), quando o efeito em conjunto é igual ao efeito de qualquer um dos 

agentes individuais, não observando uma interação significativa entre os 

antimicrobianos (Tabela 11).  

Como o polipirrol solúvel é um polímero sintético e de toxicidade desconhecida 

(SILVA JÚNIOR et al., 2016), o intuito da realização de sua combinação com o produto 

natural seria a obtenção de um efeito terapêutico com doses relativamente pequenas, 

reduzindo possíveis efeitos indesejáveis. Apesar de não obter interações sinérgicas, 

o extrato de Jatobá não interferiu no mecanismo de ação do polímero, reduzindo as 
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concentrações bactericidas do PPy solúvel de todos os isolados e consequentemente 

a sua possível toxicidade. 

Tabela 6 - Efeitos combinatórios do EEB das folhas de Jatobá e PPy solúvel contra 
isolados clínicos MRSA. 

Cepa 
bacteriana 

Substância 
teste 

CBM (μg/mL) 
∑FIC Resultado 

Sozinho Combinado 

7669 EEB de Jatobá 195,3 97,6 0,53 
 

Aditivo 
PPy solúvel 62,5 1,95 

9606   781,25 390,62 0,53 Aditivo 
62,5 1,95 

7788  781,25 781,25 1.03 Indiferente 
62,5 1,95 

8107  781,25 781,25 1,03 Indiferente 
62,5 1,95 

8536  390,62 195,3 0,53 Aditivo 
62,5 1,95 

8521  390,62 195,3 0,53 Aditivo 
62,5 1,95 

I  781,25 390,62 1,00 Aditivo 
62,5 31,25 

II  781,25 781,25 1,06 Indiferente 

62,5 3,90 
III  781,25 781,25 1,12 Indiferente 

62,5 7,81 
IV  781,25 781,25 1,03 Indiferente 

7,81 0,24 
V  195,3 195,3 1,06 Indiferente 

 7,81 0,24 
ATCC 
25923 

 390, 62 12,2 0,53 Aditivo 
 15,62 7,81 

  

Em contrapartida, a interação do extrato com a oxacilina ocorreu uma redução 

na concentração do antibiótico na maioria das cepas testadas, indicando uma 

interação sinérgica, restaurando e potencializando a ação do antibiótico que 

atualmente mostrou-se ineficaz (Tabela 12). Esse teste foi realizado somente com os 

isolados MRSA que foram resistente a oxacilina, com exceção da ATCC, cepa 

controle. Das dez cepas testadas, independentemente desta ser produtora ou não de 

biofilme, oito apresentaram sinergismo (80%). Os demais apresentaram efeito aditivo. 

Além da redução da CBM do antibiótico, houve também uma redução na CBM do 

extrato de Jatobá. 
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Tabela 7 - Efeitos combinatórios do EEB de Jatobá e Oxacilina contra isolados clínicos 
MRSA. 

Cepa 
bacteriana 

Substância 
teste 

CBM (μg/mL) 
∑FIC Resultado 

Sozinho Combinado 

7669 EEB de Jatobá 195,3 48,8 0,5 
 

Sinérgico 
OXA 62,5 15,62 

9606  781,25 97,6 0,15 Sinérgico 
31,25 0,97 

7788  781,25 24,4 0,5 Sinérgico 
62,5 7,81 

8107  781,25 97,65 0,36 Sinérgico 
62,5 15,62 

8536  390,6 97,6 0,28 Sinérgico 
62,5 1,95 

8521  390,6 195,3 0,62 Aditivo 
31,25 3,90 

I  781,25 48,8 0,56 Aditivo 
7,81 3,90 

IV  781,25 48,8 0,12 Sinérgico 
31,25 1,95 

V  195,3 24,4 0,37 Sinérgico 
 15,62 3,9 

ATCC 
25923 

 390, 62 97,6 0,28 Sinérgico 
 0,97 0,03 

  

 Nota-se que nos isolados onde foi verificado o efeito sinérgico, houve uma 

redução de 4 a 32 vezes nas concentrações bactericidas mínimas da oxacilina. 

Maiores percentuais de redução foram observados para os isolados MRSA 9606, 

8536 e IV, bem como na ATCC 25923. Apesar dessas diminuições nas concentrações 

de todas as cepas MRSA e ter obtido o efeito sinérgico nas cepas 7669, 7788 e 8107, 

os isolados que obtiveram os maiores percentuais de redução foram os que se 

tornaram realmente sensíveis de acordo com o breakpoint proposto para este 

antibiótico (≤4 μg/mL). Nas cepas 8521 e I apesar de não obtido o efeito sinérgico, 

houve uma redução nas concentrações do antibiótico, ficando abaixo do breakpoint.  

Estas combinações, ou seja, associação de antibióticos com extratos de 

plantas, poderão apresentar diferentes mecanismos de ação e podem levar a novas 

escolhas para o tratamento de doenças infecciosas (INUI et al., 2007). Tais interações 

podem expandir o espectro antimicrobiano, evitando o aparecimento de resistência 

por mutação, minimizar sua toxicidade, exibindo assim uma atividade antimicrobiana 

maior do que seria utilizada individualmente (CHANDA; RAKHOLIYA, 2011).  
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Além disso, esta interação também poderá prevenir o fenômeno de 

sensibilidade colateral, que é um processo no qual um micro-organismo que é 

resistente a uma determinada substância confere, simultaneamente, uma diminuição 

na sensibilidade a um segundo fármaco (MUNCK et al., 2014; BARBOSA et al., 2017). 

Este efeito sinérgico pode ter ocorrido devido à formação de certos complexos 

que se tornam mais eficazes na inibição de uma espécie particular de micro-

organismo, produzindo uma perturbação simultânea de vários componentes na 

síntese da parede celular e na maquinaria dos MRSA ou provocando a sua lise ou 

morte (CHANDA; RAKHOLIYA, 2011). Neste caso, a oxacilina possui como 

mecanismo de ação a inibição da síntese de parede celular, provavelmente o extrato 

de Jatobá potencializou este efeito e/ou acrescentou outros mecanismos, como 

inibição de síntese proteica ou de DNA. 

Até o presente momento, que seja do nosso conhecimento, e conforme revisão 

bibliográfica, ainda não foi relatado nenhum estudo de sinergia com as folhas de H. 

martiana em combinação com antibióticos ou outras substâncias antimicrobianas, 

sendo este resultado importante para o estudo desta espécie. O único relato de 

modulação envolvendo essa espécie foi o estudo desenvolvido por Silva Júnior 

(2014), que avaliou a atividade sinérgica da casca de H. martiana (fração acetato de 

etila) com o antibiótico Doxiciclina frente a isolados da mucosa cérvico-vaginal de 

ovelhas, incluindo algumas ATCCs (Gram positivas e negativas) e uma cepa MRSA. 

Esta combinação apresentou efeito sinérgico em 80,6% dos isolados testados, 

incluindo a cepa MRSA e as de referências. 

Estudos relatam que alguns flavonoides são eficazes na inibição de MRSA, 

atuando diretamente ou restaurando a eficácia antibacteriana dos antibióticos (DINIZ-

SILVA et al., 2017). Apesar da predominância dos flavonoides quercetinas e luteínas, 

o extrato contém outros metabólitos secundários que podem agir sinergicamente entre 

si. Desta forma, os resultados descritos estimulam a continuidade dos estudos, como 

os isolamentos destes compostos presentes no extrato bruto, para analisar sua ação 

antimicrobiana e por fim avaliar sua atividade sinérgica com o antibiótico, para verificar 

o quanto deste efeito está relacionado a estes.  
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5.4 Quantificação e interferência dos antimicrobianos na formação do 

biofilme e no biofilme consolidado 
 

A formação do biofilme é um modo de crescimento adaptativo que protege e 

permite que bactérias sobrevivam em ambientes hostis (SINGH et al., 2017). Por meio 

do teste de aderência a microplacas, observou-se que dos 12 isolados de S. aureus, 

sete foram classificados como moderados e fortes produtores de biofilme (Tabela 6). 

A DOm observada para o controle negativo (meio de cultura) foi de 0,056, de modo 

que amostras com valores de DOm iguais ou inferiores a 0,056 são classificadas como 

não produtoras (negativas), valores entre 0,056 e 0,112 são considerados como fracos 

produtores, entre 0,112 e 0,224 como moderados e valores acima de 0,224 são 

classificados como fortes produtores, seguindo os critérios adotados por Christensen 

et al. (1985). 

 
 
Tabela 8 - Quantificação do biofilme produzido por isolados clínicos de S. aureus. 

Identificação do 
isolado 

DOm 

 

Classificação quanto à 
produção do biofilme* 

7669 0,480 ± 0,046 Forte 
9606 0,486 ± 0,078 Forte 
7788 0,115 ± 0,011 Moderado 
8107 0,122 ± 0,005 Moderado 
8536 0,196 ± 0,027 Moderado 
8521 0,109 ± 0,009 Fraco 

I 0,151 ± 0,014 Moderado 
II 0,095 ± 0,003 Fraco 
III 0,099 ± 0,008 Fraco 
IV 0,092 ± 0,003 Fraco 
V 0,102 ± 0,004 Fraco 

ATCC 25923 0,476 ± 0,030 Forte 

DOm – Densidade óptica média; *DO do meio de cultura: 0,056; Os dados foram plotados 

como Média ± e.p.m. 

 

 Na figura 6 observa-se a relação entre os isolados e a produção do 

biofilme. Houve uma diferença significava (p < 0,05) entre a produção de biofilme 

quando comparamos as cepas “7669” e “9606” com os demais isolados clínicos. 
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Figura 6 - Relação entre a produção e a capacidade de formar o biofilme nos isolados 
clínicos de S. aureus. As colunas e barras verticais representam a média ± e.p.m., 
respectivamente, **** p < 0,0001 
 

 

Para evidenciar tais resultados fenotípicos, realizou-se a microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) no isolado que mais apresentou biofilme (9606). Assim, foi 

possível observar a morfologia bacteriana, bem como a existência de uma massa de 

células densa e mucoide (Figura 7), característicos das estruturas da matriz de 

polímeros extracelulares (exopolissacarídeos - EPS), que protege as bactérias de 

condições externas desfavoráveis (KIM; PARK; CHUNG, 2012).  

A capacidade de formação de biofilme é um fator de virulência importante dos 

estafilococos no desenvolvimento de infecções relacionadas a dispositivos médicos, 

como cateteres e próteses (O’NEILL et al., 2007; WATKINS; DAVID; SALATA, 2012; 

MCCARTHY et al., 2015). Segundo estudos, as estirpes de S. aureus (MRSA) 

expressam um fenótipo de produção do biofilme in vitro independente da expressão 

do operon icaABCD e sugerem que pode haver uma redundância entre mecanismos 

de produção do biofilme em diferentes isolados clínicos ou em diferentes superfícies 

(POZZI et al., 2012).  

 

 

 

 

 

Q u a n tif ic a ç ã o  d o  B io film e

7
6
6
9

9
6
0
6

7
7
8
8

8
1
0
7

8
5
3
6

8
5
2
1 I II I I

I
IV V

A
T

C
C

 2
5
9
2
3

0 .0

0 .2

0 .4

0 .6

Is o la d o s  c lín ic o s  d e S . a u re u s

D
e

n
s

id
a

d
e

 Ó
p

ti
c

a
 (

D
O

)

****
****

****

****
****

**** **** **** ****



57 
 

Figura 7 - Microscopia eletrônica de varredura de Staphylococcus aureus (MRSA 
9606), evidenciando as bactérias em formação de biofilme, caracterizado por uma 
estrutura mucoide entre as células bacterianas, indicando a produção de uma matriz 
de exopolissacarídeos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pacientes que estão da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão 

particularmente em risco de adquirir infecções relacionadas aos dispositivos médicos 

que favorecem a formação de biofilmes, resultando em morbidades e mortalidades 

significativas (HOUSTON et al., 2011). Assim, esses resultados reforçam a busca por 

novas alternativas para prevenir infecções, reduzir ou impedir a adesão de biofilmes 

e/ou promover a desestabilização da matriz extracelular e, consequentemente, 

diminuir a alta resistência desses micro-organismos.  

Uma vez que a produção de biofilme dos isolados de S. aureus foi quantificada, 

aqueles isolados classificados como moderados ou fortes produtores de biofilme 

foram submetidos aos testes de interferência no biofilme, totalizando sete isolados. O 

EEB das folhas de Jatobá conseguiu interferir na formação do biofilme de todos os 

isolados testados, modificando os status de moderado/forte produtor para fracos 

formadores do biofilme (Tabela 7).  
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Tabela 9 - Classificação dos isolados de S. aureus quanto a sua formação de 
biofilme na presença do EEB das folhas de Jatobá. 

Identificação do 
isolado  DOm 

 

Classificação quanto 
à produção do 

biofilme* 

7669 0,071 ± 0,001 Fraco 
9606 0,097 ± 0,024 Fraco 

7788 0,085 ± 0,003 Fraco 
8107 0,070 ± 0,004 Fraco 

8536 0,090 ± 0,003 Fraco 
I 0,085 ± 0,004 Fraco 

ATCC 25923 0,099 ± 0,016 Fraco 

DOm: Densidade óptica média; *DO do meio de cultura: 0,057; Os dados foram 

plotados como Média ± e.p.m. 

 

No intuito de visualizar a atividade biológica do EBB das folhas de jatobá, 

realizou-se também a análise pelo MEV do isolado MRSA 9606 nas mesmas 

condições de produção de biofilme fenotípica. Na figura 8, observa-se a ausência da 

estrutura de mucopolissacarídeo, comprovando a atividade antibiofilme do extrato.  

Estes resultados corroboram com o estudos desenvolvido por Libório (2014), 

no qual avaliou, sob as mesmas condições, a atividade antibiofilme do EEB da casca 

de H. martiana frente aos isolados de Staphylococcus MSSA (methicillin-susceptible 

S. aureus), MRSA e SCN, sendo capaz de diminuir a formação do biofilme em 14 dos 

15 isolados testados, não observando a capacidade do extrato interagir com o biofilme 

consolidado. Os compostos fenólicos podem ser responsáveis por esta interferência, 

uma vez que têm demonstrado eficácia na inibição da formação de biofilmes por 

bactérias patogênicas (LOPES et al., 2017).  
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Figura 8 - MEV do isolado MRSA 9606 na presença do EBB das folhas de Jatobá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PPy solúvel também interferiu na formação do biofilme dos isolados (Tabela 

8), reduzindo a produção do biofilme de todos isolados, tornando-se fracos formadores 

de biofilme, o que sugere a ação desta substância inovadora contra esta estrutura de 

resistência. Zheng et al. (2013) relataram o uso do PPy como sensor in situ para 

detecção de biofilme, uma vez que a rugosidade da superfície do PPy é mais adesiva 

às bactérias, que consequentemente, melhora a imobilização do biofilme na superfície 

dos eletrodos. De acordo com Cordeiro et al. (2015), o PPy é um ótimo candidato para 

aplicação na detecção e controle na formação de biofilme de S. aureus, devido à sua 

alta condutividade e porosidade, contribuindo com a forte interação e adsorção de 

biofilme em superfície polimérica. 

Na análise da atividade antibiofilme do PPy pelo MEV (Figura 9) ainda é 

possível observar um aglomerado de células bacterianas e algumas estruturas de 

exopolissacarídeos ou resquício do polímero na lâmina.    
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Tabela 10 - Classificação dos isolados de S. aureus quanto a sua formação de biofilme 
na presença do PPy solúvel. 

Identificação do 
isolado  

DOm 
 

Classificação quanto à 
produção do biofilme* 

7669 0,087 ± 0,008  Fraco 
9606 0,078 ± 0,005 Fraco 
7788 0,089 ± 0,003 Fraco 
8107 0,068 ± 0,005 Fraco 
8536 0,070 ± 0,003 Fraco 

I 0,061 ± 0,001 Fraco 
ATCC 25923 0,105 ± 0,001 Fraco 

DOm: Densidade óptica média; *DO do meio: 0,057; Os dados foram plotados como 

Média ± e.p.m 

 

Figura 9 - MEV do isolado MRSA 9606 na presença do PPy solúvel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação a oxacilina, este antibiótico não apresentou uma atividade 

antibiofilme significativa frente aos isolados durante o processo de formação, 

reduzindo o biofilme em apenas um isolado MRSA e na ATCC (Tabela 9). Observa-

se que os isolados 7788, 8107, 8536 e I não alteraram seu status de moderado 

produtor de biofilme na quantificação. Este resultado foi comprovado pelo MEV 
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(isolado MRSA 9606), indicando a presença da matriz de exopolissacarídeo, que 

garante uma proteção dessas bactérias da ação do antibiótico oxacilina (Figura 10). 

 

Tabela 11 - Classificação dos isolados de S. aureus (MRSA) quanto a sua formação 
de biofilme na presença da oxacilina. 

Identificação do 
isolado  DOm 

Classificação quanto 
à produção do 

biofilme* 

7669 0,075 ± 0,006 Fraco 
9606 0,199 ± 0,009 Moderado 

7788 0,115 ± 0,004 Moderado 
8107 0,158 ± 0,008 Moderado 

8536 0,117 ± 0,007 Moderado 
I 0,118 ± 0,004 Moderado 

ATCC 25923 0,113 ± 0,004 Fraco 

DOm: Densidade óptica média; *DO do meio de cultura: 0,057; Os dados foram plotados como 

Média ± e.p.m. 

 

 

Figura 10 - MEV do isolado MRSA 9606 na presença do antibiótico oxacilina. Nota-
se a presença da matriz de exopolissacarídeo. 
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Estes resultados corroboram com os estudos desenvolvidos por Norouzi et al. 

(2010), Ambalam et al. (2012) e Mirani et al. (2016). Segundo estes autores, a 

hidrofobicidade da superfície celular tem um papel crítico na adesão bacteriana e 

parece ser um dos pré-requisitos para a formação do biofilme. Após a adição da 

oxacilina (na concentração subinibitória) e antes do início da formação do biofilme, 

ocorre uma inibição da produção de enzimas com a ativação simultânea do 

gene icaA, que resulta na produção de exopolissacarídeos e, consequentemente, a 

hidrofobia superficial desses isolados aumenta, induzindo a formação de biofilmes e 

agregação multicelular na matriz extracelular, protegendo as bactérias dos efeitos 

tóxicos da oxacilina, sendo considerada uma defensiva de S. aureus aos antibióticos 

(MIRANI et al., 2013; MIRANI et al., 2016). 

 Quando colocamos a média das três substâncias em comparação (Figura 11) 

com a médias da DO do controle obtido na quantificação, observamos que houve 

diferença significativa (p<0,05) entre eles. Porém, não houve diferença significativa 

quando comparando os tratamentos entre si. Observa-se que tanto o extrato de 

Jatobá como o PPy apresentaram resultados semelhantes. 

 

Figura 11 - Comparação com as médias dos tratamentos utilizados na interferência 
na produção do biofilme dos isolados. As colunas e barras verticais representam a 
média ± e.p.m., respectivamente, *p < 0,05. ** p< 0,01. 
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Com relação a avaliação da interferência dos antimicrobianos no biofilme já 

consolidado, o EEB de Jatobá foi capaz de desestabilizar a matriz extracelular do 

biofilme de todos isolados, o PPy interferiu em 5 isolados (71%) e a oxacilina não 

interferiu em nenhum biofilme consolidado dos isolados (Tabela 10).   

 

Tabela 12 - Interferência no biofilme consolidado de S. aureus na presença do EEB 
de Jatobá, PPy solúvel e oxacilina. 

Identificação do 
isolado  Substâncias teste 

 Média (DO0h / DO24h x 100) 

EEB do Jatobá PPy solúvel Oxacilina 

7669 113,13%* 101,66%* 98,55% 
9606 144,48%* 102,92%* 92,97% 

7788 150,65%* 102,32%* 99,37% 
8107 154,34%* 99,18% 94,67% 

8536 109,23%* 103,31%* 96,38% 
I 160,20%* 101,89%* 63,86% 

ATCC 25923 112,41%* 99,37% 94,74% 

* Amostras nas quais houve interferência com o biofilme consolidado. 

 

Diversos mecanismos podem ser responsáveis por esta resistência do biofilme 

ao antibiótico, que incluem (1) a barreira de difusão física e química formada pela 

matriz de exopolissacarídeos, o que dificulta a penetração antimicrobiana, (2) a 

existência de microambientes que antagonizam a ação antibiótica, (3) a ativação de 

respostas de estresse que causam alterações na fisiologia bacteriana, 

desencadeando um crescimento bacteriano mais lento devido à limitação de 

nutrientes e (4) ausência de alvos antimicrobianos (COELHO et al., 2011). 

A alta resistência da oxacilina nos testes de atividade antimicrobiana, bem 

como na sua baixa eficiência na atividade antibiofilme, confirmam o grande risco em 

que pacientes com infecções nosocomiais estão expostos. Combinar o extrato de 

Jatobá com antibióticos da classe β-lactâmicos pode proporcionar novas maneiras de 

superar esta multirresistência, bem como diminuir a toxicidade dos fármacos, 

tornando-o mais eficaz com uma baixa dosagem e muitas vezes revertendo o fenótipo 

de resistência para susceptibilidade, o que pode salvar vidas. 

Diante dos resultados positivos da interação sinérgica, avaliou-se a atividade 

antibiofilme destas concentrações somente nos isolados que foram previamente 
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quantificados como forte ou moderados produtores de biofilme, uma vez que, a 

oxacilina não apresentou atividade antibiofilme significativa em interferir no biofilme 

destes isolados. A interação sinérgica das substâncias foi capaz de inibir a formação 

do biofilme de todos isolados, que passaram de forte/moderados para fracos 

formadores de biofilme (Tabela 13).  

Para evidenciar tais resultados, foi realizado o MEV no isolado MRSA 9606. Na 

figura 12 é possível observar a inexistência das estruturas de biofilme e bactérias que 

estavam unidas em aglomerados de bactérias, como no controle (Figura 7) e na 

presença do antibiótico oxacilina (Figura 10), agora estão em menor quantidade e 

mais dispersas. Estes resultados confirmam que a combinação sinérgica dessas 

substâncias também pode ser utilizada como uma alternativa no controle do biofilme 

em formação de S. aureus.  

 

Figura 12 - MEV do isolado MRSA 9606 na presença da combinação sinérgica 
(Jatobá + oxacilina). Nota-se a pequena quantidade de células bacterianas, bem como 
a inexistência da camada de exopolissacarídeos. 
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Tabela 13 - Interferência das concentrações sinérgicas do EEB de Jatobá com a 
oxacilina na formação do biofilme de S. aureus. 

Identificação do 
isolado de S. aureus 

DOm 
 

Classificação quanto à 
produção do biofilme* 

7669 0,071 ± 0,002 Fraco 
9606 0,100 ± 0,007  Fraco 
7788 0,074 ± 0,001 Fraco 
8107 0,087 ± 0,003 Fraco 
8536 0,086 ± 0,008 Fraco 

ATCC 25923 0,095 ± 0,001 Fraco 

DOm – Densidade óptica média; *DO do meio de cultura: 0,063; Os dados foram plotados 

como Média ± e.p.m 

 

Estudos indicam que uma substância com atividade antibiofilme pode ser 

combinado com um antibiótico convencional para controlar eficientemente a formação 

do biofilme, bem como perturbar o biofilme já consolidado, permitindo que a droga 

consiga atingir as células bacterianas que vivem em seu interior (ABRAHAM et al., 

2011). Porém, com relação ao biofilme consolidado, as concentrações sinérgicas não 

foram capazes de destruir a camada de EPS já formada, interferindo o biofilme já 

formado somente nos isolados MRSA 8107 e na ATCC 25923 (Tabela 14).   

 

Tabela 14 - Interferência no biofilme consolidado de S. aureus na presença das 
concentrações sinérgicas (EEB de Jatobá com oxacilina). 

* Amostras nas quais houve interferência com o biofilme consolidado. 
 

5.5 Curva tempo de morte 

  

Diante dos resultados positivos da interação sinérgica do antibiótico com o EBB 

de Jatobá, determinou-se o tempo de ação bacteriano dessas substâncias, sozinhas 

e em combinação sinérgica (EBB + Oxacilina). A curva de tempo de morte, ou curva 

Identificação do isolado de  
S. aureus 

Média (DO0h / DO24h x 100) 

7669 75,23% 

9606 82,40% 

7788 80,86% 

8107 101,73%* 

8536 99,50% 

ATCC 25923 101,59%* 
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do efeito do tempo de exposição, é um método útil para avaliar o tempo aproximado 

de atividade bactericida dos agentes antimicrobianos (GUPTA et al., 2018).  

A análise das curvas de tempo de morte do EBB de Jatobá e oxacilina revelou 

um efeito antimicrobiano (uma redução de > 2 Log UFC/mL) durante 6 horas de 

incubação contra a cepa MRSA 9606, já na combinação sinérgica esse tempo reduziu 

para 4 horas (Figura 13 a). Já na cepa padrão (ATCC 25923), o EBB de Jatobá 

apresentou atividade antibacteriana em 5 horas, o antibiótico em menos de 1 hora e 

a concentração sinérgica apresentou efeito em 4 horas (Figura 13 b). Por ser uma 

cepa sensível, ou seja, sem a presença do gene mecA de resistência, o tempo de 

ação do antibiótico já era esperado, uma vez que dependendo da concentração, em 

menos 10 minutos o antibiótico apresenta ação (DENGLER et al., 2011).  

Houve uma diferença significativa (p < 0,01) quando comparamos a oxacilina e 

a combinação sinérgica com o grupo controle para as duas cepas testadas, mas 

fazendo uma comparação entre as substâncias não teve diferença significativa entre 

elas. É importante salientar que a concentração utilizada na combinação sinérgica foi 

a que realmente apresentou o efeito sinérgico, já nas substâncias sozinhas, a CBM 

foi multiplicada por 4. Assim, mesmo reduzindo a concentração das substâncias 

sozinhas para 2 vezes a CBM, conforme recomenda o CLSI (2014), o tempo de ação 

da combinação sinérgica foi menor.  

O excelente resultado encontrado da combinação sinérgica nesse teste 

confirma os resultados encontrados pelo método de checkerboard. Segundo 

Jayaraman et al. (2010), a sinergia é confirmada quando ocorre uma diminuição de 

≥2 log10 UFC/mL na contagem de colônias viáveis da combinação sinérgica quando 

comparados com um único agente. 

Existem diversos estudos disponíveis na literatura que realizam este ensaio 

para substâncias que apresentaram sinergismo, e seus resultados são comparados 

com os testes realizados com as substâncias sozinhas (KUMAR et al., 2012; LEE; 

JANG; CHA, 2012). Este conhecimento é importante para determinar o perfil biológico 

da planta e também mostrar a dinâmica da ação antimicrobiana e o tempo de 

interação, no intuito de estudos futuros que visam a obtenção de um novo fitoterápico.  
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Figura 13 - Efeito do tempo de exposição do EEB de Jatobá, oxacilina e combinação 
sinérgica (EBB – oxacilina) sobre a cepa MRSA 9606 (A) e ATCC 25923 (cepa 
sensível) (B). 

A)             B) 

 

Não foram encontrados na literatura avaliação da cinética de morte bacteriana 

pela ação do EBB das folhas de Jatobá, como o realizado no presente trabalho. 

Porém, em se tratando de extrato, alguns pesquisadores consideram o declive de 

quatro a oito horas como o fator mais importante para determinar a frequência com 

que os antimicrobianos devam ser administrados (BAPTISTA, 2012).  

Assim, estes resultados reportam o elevado potencial que o extrato da folhas 

de Jatobá tem como um agente modificador da resistência estafilocócica. Além disso, 

testes ex vivo e in vivo são necessários para avaliar o efeito colateral dessas 

combinações, uma vez que a interação sinérgica entre plantas medicinais e 

antibióticos podem aumentar ou diminuir os efeitos farmacológicos ou toxicológicos 

de qualquer componente e, consequentemente, mudanças nos seus perfis de eficácia 

e segurança. 
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6 CONCLUSÕES 
 

 Na triagem fitoquímica preliminar mostrou-se que o EEB das folhas de Jatobá 

possuem forte presença de diversos metabólitos secundários, mas com a 

predominância dos compostos fenólicos; 

 Foi demonstrado o potencial antibacteriano e antibiofilme do extrato de Jatobá 

e do polipirrol solúvel frente aos isolados S. aureus resistentes à Meticilina 

(MRSA). O antibiótico oxacilina apresentou resistência (confirmando a 

presença de seu gene de resistência) e não interferiram no biofilme na maioria 

dos isolados. 

 A interação do extrato com o polipirrol solúvel não obteve atividade sinérgica, 

mas em contrapartida, o extrato desta espécie potencializou a atividade in vitro 

do antibiótico oxacilina e exibiu atividade antibiofilme, revelando ser um 

importante adjuvante dos β-lactâmicos disponíveis, sendo a chave para ajudar 

a mitigar o surgimento dessas multirresistências e auxiliar no tratamento de 

doenças infecciosas ocasionadas por S. aureus;  

 Na curva tempo de morte bacteriana, a concentração sinérgica foi capaz de 

reduzir o tempo de ação com relação as substâncias sozinhas.    
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