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RESUMO 

 

 

A resistência bacteriana a drogas pode ser ocasionada por diferentes mecanismos. Dentre 

esses, podemos destacar as chamadas bombas de efluxo as quais são partes integrantes da 

membrana plasmática. A crescente incidência de bactérias resistentes tem minado o valor 

terapêutico dos antibacterianos existentes, criando a necessidade, cada vez maior, da busca 

por alternativas capazes de reverter ou diminuir a resistência. Na tentativa de encontrar uma 

solução para esse problema, os produtos de origem vegetal (extratos, óleos essenciais e 

fitoconstituintes) surgem como uma rica fonte de pesquisa na busca de potenciais 

“moduladores da resistência à droga”, ou seja, drogas que aumentam a atividade de certos 

antibióticos ou mesmo revertem a resistência bacteriana. Neste trabalho, avaliamos o efeito 

modificador da atividade antibiótica em linhagens de Staphylococcus aureus - portadoras das 

bombas de efluxo - o óleo essencial de Rosmarinus officinalis L., Illicium verum Hook., 

Cananga odorata, Eucalytus globulus, Pelargonium graveolens , Citrus paradisi, 

Cymbopogon flexuosus, Melaleuca alternifólia, Mentha Spicata, Origanum vulgare, 

Cymbopogon Martini e seus constituintes majoritários, 1,8 cineol, Anetol, Trans-

Caryophyllene, Citronelol, Limoneno, Citral, Terpinen-4-ol, L-carvone, Carvacrol e Geraniol. 

Como resultado, observou-se que os produtos naturais avaliados, de maneira geral, 

apresentaram significativa atividade antibacteriana e podem atuar como modificadores da 

atividade antibiótica ao reduzirem a CIM dos antibióticos testados (tetraciclina, eritromicina e 

norfloxacina)  de 2 a 16 vezes. Os resultados indicam que produtos naturais de origem vegetal 

são, de fato, potenciais adjuvantes de antibióticos. 

 

 

Palavras-chave: resistência bacteriana; Staphylococcus aureus; produtos naturais.  
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ABSTRACT 

 

 

Bacterial resistance to drugs can happen due to different mechanisms. Among these, efflux 

bombs highlights and these structures are integrant part of membran cell. The increasing 

incidence of resistant bacteria has undermined the therapeutic value of available 

antibacterials, creating the necessity, increasingly, the search for alternatives that can reverse 

or decrease the resistance, as the search for inhibitors of resistance mechanisms. In order to 

resolve this problem, products from plants (extracts, essencial oils and phytoconstituents) rise 

as rich research source on “drug resistance modulators”, that is, drugs that increase antibiotics 

activity or even revert bacterial resistance. In this work, we investigated how modifiers of 

antibiotic activity act in Staphylococcus aureus strains that are efflux bombs carriers. The 

essencial oils used were extracted from Rosmarinus officinalis L., Illicium verum Hook., 

Cananga odorata, Eucalytus globulus, Pelargonium graveolens , Citrus paradisi, 

Cymbopogon flexuosus, Melaleuca alternifolia, Mentha Spicata, Origanum vulgare, 

Cymbopogon Martini, and their major constituents used were 1,8-cineol, Anetol, Trans-

Caryophyllene, Citronelol, Limoneno, Citral, Terpenen-4-ol, L-carvone, Carvacrol and 

Geraniol. Our results show that the natural products evaluated, in general, present significant 

antibacterial activity, and probably they operate as modifiers of antibiotic activity, strains 

through reduction of CIM of tested antibiotics (tetracycline, erythromycin and norfloxacin) 

from 2 to16 fold. The results show that natural products from plants are in fact potential 

antibiotics adjuvants. 

 

 

Key words: bacterial resistance; Staphylococcus aureus; natural products 
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1  INTRODUÇÃO 
 A introdução dos antibióticos no tratamento das infecções bacterianas foi uma 

das mais importantes realizações da medicina nos últimos 60 anos. Entretanto, seu uso 

inadequado favoreceu o aumento da resistência bacteriana minando a utilidade terapêutica de 

muitos dos agentes existentes, criando a necessidade, cada vez maior, da descoberta de novas 

drogas antibacterianas (TAVARES, 2000).  

 Em 2004, mais de 70% das bactérias patogênicas foram estimadas como 

resistentes a pelo menos um dos antibióticos disponíveis na clínica. Os chamados "superbugs" 

(organismos que são resistentes à maioria dos antibióticos utilizados clinicamente) estão 

surgindo em ritmo acelerado. Entre eles, destaca-se a bactéria Staphylococcus aureus, 

responsável por crescentes casos de infecções (LINDSAY et al, 2004; DEMAIN; SANCHEZ, 

2009). Estes dados foram recentemente atualizados por um relatório divulgado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em abril de 2014 e mostra que a situação se agravou, 

principalmente, nos países subdesenvolvidos.   

 O sistema de efluxo é um dos principais mecanismos da resistência microbiana  

e consiste de proteínas transmembranas, também chamadas de bombas de efluxo. Neste 

mecanismo, as drogas podem ser expulsas seletivamente ou por meio de  bombas MDR 

(Multi Drug Resistance) que exportam uma ampla gama de compostos estruturalmente 

independentes (LI, 2004; MCKEEGAN, 2004; IDAILLAC, 2007) desta forma, a 

concentração intracelular do antimicrobiano é insuficiente possibilitando a sobrevivência da 

bactéria.  

 A necessidade de novos antimicrobianos mais eficazes continua crescendo, no 

entanto, ao longo das duas últimas décadas a procura por novos antimicrobianos tem 

declinado, uma vez que para as grandes empresas farmacêuticas o mercado destes produtos 

representa um risco econômico, devido ao alto investimento aplicado. Em contrapartida, após 

pouco tempo essas drogas podem se tornar inúteis devido a ocorrência de espécies de 

bactérias resistentes, declinando as vendas, e consequentemente o lucro (COATES et al., 

2002; CHRISTOFFERSEN, 2006). 

 Uma estratégia para o problema da resistência envolve o desenvolvimento de 

análogos aos antibióticos existentes. Dentro dessa perspectiva, estão sendo consideradas 

abordagens válidas às pesquisas com  “drogas não-antibióticas”, as quais apresentam alguma 

influência na fisiologia e na viabilidade de microrganismos – influência essa que pode se 



20 

 

revelar pela atividade do antibiótico, pela modificação da atividade antimicrobiana do 

antibiótico e pela atividade na fisiologia e na patogenicidade do microrganismo. Agentes 

modificadores de atividade antibiótica ou moduladores da resistência são compostos que 

potencializam a atividade de um antimicrobiano contra cepas resistentes, sendo que alguns 

desses agentes atuam como inibidores de bombas de efluxo (EPIs) (KAATZ ET AL, 2003; 

MARQUES, 2005). 

 Espécies vegetais constituem uma rica fonte de potentes inibidores e diversos 

fitoconstituintes já foram identificados como tal (GIBBONS, 2004; STRAVI et al, 2007). 

Diante da problemática da resistência aos antibióticos, torna-se cada vez mais necessária a 

avaliação da atividade antimicrobiana direta, bem como a atuação de produtos naturais de 

origem vegetal como  "adjuvantes de antibióticos” uma vez que, alguns inibidores de efluxo 

conhecidos não podem ser utilizados, devido à toxicidade na concentração desejada. Portanto, 

produtos naturais vêm, nos últimos anos, sendo avaliados como fonte na busca por 

moduladores da resistência às drogas, em especial como inibidores de bomba de efluxo em 

bactérias (TEGOS et al., 2006; STRAVI et al, 2007).  

 Diante do exposto, a relevância deste trabalho dar-se pela necessidade de 

realização de estudos na busca de produtos naturais como possíveis modificadores da 

atividade antibiótica em linhagens de S. aureus.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Da era pré-antibiótica à era antibiótica moderna 

A pesquisa com quimioterápicos é anterior aos estudos dos antibióticos, 

exemplo disto é a utilização quinina no tratamento de algumas doenças, como a malária, sem 

exercer ação tóxica sobre o organismo doente. Contudo, os antimicrobianos são, 

provavelmente, uma das formas mais bem sucedidas de quimioterapia na história da medicina 

tendo em vista a redução da mortalidade em decorrência das infecções bacterianas 

(AMINOV, 2010). 

Historicamente a era pré-antibiótica desconstrói a ideia de que o emprego de 

antimicrobianos estaria restrito apenas à era antibiótica moderna, uma vez que a utilização da 

tetraciclina tem sido relatada – a  partir da análise de esqueletos humanos – em  uma antiga 

população que data de 350-550 D.C. na região da Núbia Sudanesa (BASSETT et al., 1980, 

NELSON et al, 2010), bem como em estudos histológicos de amostras femorais de esqueletos 

do final do período romano em Dakhleh Oasis, Egito (COOK et al, 1989). 

O século XX  marca o início da era moderna dos antibióticos. Neste período 

dois nomes se destacam: Paul Ehrlich e Alexander Fleming. Em 1904, Ehrlich inicia uma 

intensa pesquisa na busca de um medicamento contra a sífilis – doença  sexualmente 

transmissível e quase incurável na época – mas apenas 5 anos depois (1909), juntamente com 

o químico Alfred Bertheim e o bacteriologista Sahachiro Hata, chegaram a uma droga que se 

mostrou promissora, mesmo diante dos efeitos colaterais apresentados (AMINOV, 2010). A 

descoberta de Ehrlich fomentou a indústria farmacêutica que agora buscava novos métodos de 

isolamento e identificação de novos fármacos (FIGURA 1), dentre os quais destacam-se   os 

medicamentos de sulfonamidas (1932 por GERHARD DOMAGK), a classe mais antiga de 

antibióticos sintéticos sendo, até os dias atuais, muitos de seus derivados  uma opção viável 

para terapia.  

Uma das conquistas científicas fundamentais do século XX ocorreu quando 

Alexander Fleming descobriu, em 1928, que uma substância produzida pelo fungo 

Penicillium chrysogenum (anteriormente conhecido como Penicillium notatum) apresentava 

atividade antibacteriana. Embora este achado tenha ocorrido antes das principais realizações 

da Domagk e colaboradores,  as sulfas, totalmente sintéticas, foram difundidas clinicamente  
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muitos anos antes da penicilina tornar-se disponível para o tratamento de infecções 

bacterianas (WRIGHT et al, 2014). 

Essa disponibilidade de antibióticos permitiu revolucionárias intervenções 

médicas, como a quimioterapia, transplantes de órgãos e praticamente todas as grandes 

cirurgias invasivas (GERARD, 2010).  

2.2 A problemática da resistência bacteriana 

   O aumento da disponibilidade de antibióticos para salvar vidas no mundo em 

desenvolvimento é um fato positivo. Contudo, em todo o mundo, o uso excessivo desses 

medicamentos tem  criado cepas resistentes de bactérias patogênicas – fato que pode ser uma 

ameaça maior em países mais pobres do que nos mais ricos, em parte, devido à falta de 

regulamentação na prescrição e venda destes fármacos (REARDON, 2014). 

  O desenvolvimento da resistência é um processo evolutivo normal para os 

microrganismos, mas é acelerado pela pressão seletiva exercida pela utilização generalizada 

de agentes antibacterianos. Cepas resistentes são capazes de se propagar onde há 

descumprimento de medidas de prevenção e controle de infecções (OMS, 2014). 

2.2.1 Resistência bacteriana no Brasil e no mundo 

  A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou em abril deste ano um 

relatório intitulado “Antimicrobial Resistance: Global Report on surveillance” no qual  revela 

a atual situação da problemática da resistência bacteriana no mundo. Segundo o documento, o 

mundo está prestes a entrar em uma era "pós-antibióticos", uma vez que em algumas regiões, 

o uso de antibióticos não se faz eficaz. Na Nigéria, por exemplo, alguns estudos sugerem que 

até 88% das infecções por S.  aureus não podem ser tratadas com meticilina. Ainda segundo o 

relatório, o problema também parece ser particularmente agudo nas economias emergentes, 

conhecidos como estados do ‘BRIC’: Brasil, Rússia, Índia e China. 

  Entretanto, países desenvolvidos também são afetados em grande escala por 

estes microrganismos. A exemplo dos Estados Unidos, onde S. aureus resistente à meticilina 

apresenta taxa de mortalidade maior do que somados os casos de morte por HIV e Hepatite B, 

e a Escherichia coli  é o principal patógeno causador de infecções do trato urinário (Center for 

Disease Dynamics, Economics & Policy – CDDEP, 2010).  
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  Um panorama mundial, a partir da análise de dados oficiais nacionais 

(FIGURA 2),  mostra que o quadro é preocupante. A começar pela falta de informações dos 

países sobre a situação de seus territórios, uma vez que apenas 114 dos 194 países membros 

forneceram dados nacionais sobre resistência aos medicamentos (OMS, 2014). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

  No Brasil – embora seja o maior país da América Latina e apresente centros 

médicos de excelência – a resistência bacteriana nos hospitais representa um grande problema 

e um desafio no tratamento, uma vez que o país não possui um laboratório central de 

referência microbiológica e a coleta de dados nacionais sobre a resistência bacteriana não é 

uma tarefa fácil devido à falta de publicações oficiais (ROSSI, 2011). 

  O uso de antibióticos na pecuária, o lançamento de águas residuais das 

indústrias farmacêuticas em rios utilizados pela população, falta de saneamento básico e, 

principalmente, uso descontrolado de antibióticos, são as prováveis causas para o acelerado 

aumento da resistência bacteriana. Na China, por exemplo, hospitais e clínicas recebem 

incentivos financeiros para a prescrição, e os antibióticos são a sua maioria. Além disto, 

muitos países permitem que a venda de antibióticos sem receita médica –  o que pode levar ao 

seu uso em outras doenças, como a malária (REARDON, 2014). 

Figura 2. Disponibilidade de dados sobre a resistência de bactérias selecionadas - combinações de 

drogas antibacterianas, 2013 – OMS, 2014). 
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  Diante deste quadro mundial e da crescente problemática dentro do território 

brasileiro, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) por meio da resolução – 

RDC Nº 20, de 5 de maio de 2011 – torna mais rígida a venda de antibióticos. Esta medida 

busca reduzir/inibir a automedicação já que, mesmo sendo necessária a apresentação da 

receita médica, esta nem sempre era solicitada e a venda destes medicamentos acontecia de 

maneira indiscriminada. 

  As taxas de resistência ao redor do mundo estão subindo, novos mecanismos 

de resistência estão surgindo e infecções causadas por bactérias multi-resistentes estão cada 

vez mais difíceis de tratar.  Nosso arsenal atual de antibióticos está constantemente a perder a 

sua eficácia e há poucos sinais de que será devidamente reposto em um futuro próximo 

(WRIGHT et al, 2014). 

2.3 Gênero Staphylococcus 

Em meados de 1880, o cirurgião escocês, Alexander Ogston, observou que 

uma série de doenças humanas piogênicas estavam associadas a um aglomerado de formação 

de microrganismos. Posteriormente, em 1882, ele nomeou esses organismos de 

Staphylococcus, um nome derivado do grego staphyle (cacho de uvas) e coccus (grão ou 

baga) (OGSTON, 1882). Atualmente, Staphylococcus corresponde ao gênero caracterizado 

por indivíduos anaeróbios facultativos, catalase positiva e cocos Gram-positivos (ANVISA, 

2008). 

No ano de 1884, Anton J. Rosenbach (1842-1923), um cirurgião alemão, isolou 

duas cepas de Staphylococcus, as quais foram nomeadas de acordo com o pigmento de suas 

colônias: S. aureus, do latim aurum (ouro), e S. albus (atualmente epidermidis), do latim 

albus (branco) (ROSENBACH, 1884). 

O gênero Staphylococcus – juntamente com outros três gêneros (Planococcus, 

Micrococcus e Stomatococcus) – pertence  à família Micrococcaceae e apresentando 37 

espécies, sendo que 17 delas podem ser isoladas de amostras biológicas humanas. De maneira 

geral, esse gênero é constituinte da microbiota normal da pele humana e de outros sítios 

anatômicos. S. aureus é a espécie de maior interesse clínico, visto que está frequentemente 

relacionado com diversas infecções em seres humanos (CASSETTARI et al, 2005; 

TRABULSI et al, 2005). 
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2.3.1 Staphylococcus aureus 

 S. aureus são cocos Gram-positivos pertencentes à família Micrococcaceae. 

Suas colônias medem geralmente cerca de 1 a 3 mm, produzem enzimas catalase e coagulase, 

e na maioria das vezes, um pigmento amarelo-dourado devido à presença de carotenóides. São 

bactérias anaeróbicas facultativas que estão dispostas sozinhas, em pares ou formando grupos 

irregulares com aspecto de cacho de uva (TRABULSI et al, 2005). 

São constituintes da microbiota normal da pele e da mucosa humana, sendo a 

nasofaringe o principal local colonizado presente em 30-70% da população humana. Porém, 

caso as barreiras naturais, isto é, pele ou membranas das mucosas, estejam comprometidas por 

trauma ou cirurgia, poderá infectar qualquer tipo de tecido do corpo, causando lesões no local 

(LINDSAY; HOLDEN, 2004). 

  S. aureus é frequentemente implicado em uma grande variedade de infecções 

comunitárias e hospitalares, incluindo bacteremia, infecções da pele e tecidos moles, 

pneumonia, infecções ósseas e articulares e endocardite (DENG et al, 2012; SCHINDLER et 

al, 2013). Também é a causa mais comum de infecções de feridas pós-operatórias e algumas 

cepas de S. aureus produzem toxinas que podem causar uma variedade de sintomas 

específicos, incluindo a síndrome do choque tóxico e intoxicação alimentar (OMS, 2014). A 

virulência de S. aureus tem sido associada à combinação de mais de 40 toxinas extracelulares 

diferentes, enzimas e proteínas ligadas à parede celular. Esses fatores de virulência 

proporcionam a adesão da bactéria às células e tecidos do hospedeiro, aquisição de nutrientes 

e evasão da resposta imune do hospedeiro (ARVIDSON; TEGMARK, 2001; VELÁZQUEZ-

MEZA, 2005).  

  O surgimento de cepas de S. aureus resistente a uma ampla distribuição de 

antibióticos – incluindo S. aureus resistentes a meticilina (MRSA) da classe dos  β-lactâmicos  

(FIGURA 3), aminoglicosídeos, macrolídeos, lincosamidas, fluoroquinolonas (FQS), 

cloranfenicol, sulfonamidas, estreptomicina e tetraciclina – é uma causa de preocupação 

crescente em todo mundo e tornou-se um problema de pandemia devido a opções terapêuticas 

limitadas disponíveis (SCHINDLER et al, 2013). 
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2.4 Mecanismos de resistência 

  A resistência aos antimicrobianos é um fenômeno genético relacionado a 

existência de genes contidos no microrganismo que codificam diferentes proteínas, 

responsáveis por mecanismos bioquímicos que impedem a ação das drogas. Tal resistência 

pode ser originada por mutações espontâneas que ocorrem no microrganismo durante seu 

processo replicativo, resultando em uma modificação na sequência de bases no DNA 

cromossômico. Outra forma de aquisição de resistência é a importação de genes causadores 

desse fenômeno, consistindo na resistência transferível (SMITH; JARVIS, 1999). 

  A transferência é realizada por meio dos processos de transdução – via 

bacteriófagos; conjugação – via plasmídeos e transposons conjugativos; e transformação – por 

simples incorporação de material genético exógeno (DNA cromossômico e plasmídeos) de 

organismos mortos (ALEKSSHUN; LEVY 2007) (FIGURA 4).  

 

 

 

 

 

 Figura 3. Dados sobre S. aureus resistentes a β-lactâmicos – resistente à meticilina (MRSA) - OMS,2014 
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Durante este processo de transferência da resistência bacteriana, o material 

genético é transferido de uma bactéria doadora para uma receptora. Os elementos genéticos 

transferíveis são: plasmídeos –  moléculas de DNA circular que podem prover uma vantagem 

seletiva para as bactérias que os possuem, como genes de resistência a antibióticos; 

transposons – também chamados genes saltadores, são elementos genéticos móveis que 

podem transferir DNA dentro de uma célula, de uma posição para outra no genoma ou entre 

diferentes moléculas de DNA (plasmídio-plasmídio ou plasmídeo-cromossomo) e também 

podem conter genes de resistência a antibióticos; e integrons –  segmentos de DNA fita dupla, 

menores que os transposons, também são elementos genéticos móveis, mas não se auto 

duplicam e estão relacionados a captura de genes de resistência a drogas antimicrobianas, 

apresentando um enorme  potencial para criação de um "Superbug". (GUILFOILE, 2007). 

Sem dúvidas, o desenvolvimento e uso de antibióticos foi um dos passos mais 

importantes para o controle de doenças infecciosas. No entanto, o aparecimento e subsequente 

disseminação de resistência a antibióticos em organismos patogênicos têm tornado muitos 

antibióticos, atualmente disponíveis, ineficazes (NEU, 1992; MOELLERING, 1998). Como 

consequência, sem uma ação urgente e coordenada entre as diferentes partes envolvidas nessa 

Figura 4. Mecanismos de transferência da resistência bacteriana (ALEKSSHUN; LEVY 2007). 
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questão, o mundo caminha rumo a uma era pós-antibiótico, em que infecções comuns e 

ferimentos simples que são tratáveis há décadas podem matar novamente (OMS, 2014).  

Os mecanismos conhecidos de resistência incluem: 1) inativação da droga 

catalisada por enzima – por hidrólise ou a formação de derivados inativos; 2) mutação, 

destruição ou superprodução do alvo – a molécula alvo pode ser alterada por mutação ou 

modificação enzimática de tal modo que a afinidade do antibiótico para o alvo está reduzida; 

3)  diminuição das concentrações intracelulares de drogas – absorção prejudicada ou bombas 

de efluxo dependentes de energia que promovem a eliminação de agentes antimicrobianos 

para o meio extracelular mais rápido que a difusão pela membrana plasmática de maneira que 

a concentração intracelular do agente se mantém insuficiente para bloquear as funções 

celulares; 4) redução da permeabilidade da membrana externa – a droga não consegue 

penetrar eficientemente na célula bacteriana (KÖHLER et al, 1999; POOLE, 2002; 

SCHINDLER et al, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Os mecanismos de resistência das bactérias (adaptado de ALLEN et al, 2010) 
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2.4.1 Bomba de Efluxo 

A Resistência a antibióticos mediada por efluxo tem sido amplamente descrita 

na literatura (McCALLUM et al, 2010, SCHINDLER et al, 2013 ). Ela é causada por uma 

expressão aumentada  de bombas de efluxo através de uma ação reguladora da proteína, 

mutações reguladoras, aquisição de plasmídeo ou mutações que potencializam as bombas 

aumentando o efluxo da droga. São proteínas hidrofóbicas, capazes de exportar classes 

específicas de drogas ou compostos estruturalmente diversos e toxinas, utilizando ATP ou 

gradiente de íons como fonte de energia (SCHINDLER et al, 2013). 

O efluxo de antibiótico foi descrito pela primeira vez em 1980, quando 

descoberto o mecanismo de resistência à tetraciclina em enterobactérias. Os genes das 

proteínas de efluxo e seus produtos estão presentes em todos os organismos, desde bactérias 

até fungos e eucariotos superiores (VAN BAMBEKE et al, 2003). Através dos anos, o papel 

do mecanismo de efluxo de resistência bacteriana tem sido mostrado para quase todos os 

antibióticos (LI; NIKAIDO 2004). Algumas bombas de efluxo bacterianas podem ser 

seletivas para uma substrato, tal como a tetraciclina, ou relativamente não-seletiva, em outro 

caso, o transporte de uma série de compostos diferentes, incluindo classes de vários 

antibióticos, conferindo o fenótipo de resistência a múltiplas drogas (MDR), que consiste em 

resistência à antimicrobianos de pelo menos três diferentes classes de antibióticos (WEBBER; 

PIDDOCK, 2003; POOLE, 2005). 

Os sistemas de efluxo são classificados em 5 grandes famílias. De acordo com 

a energia usada para expulsar o substrato e a similaridade na seqüência, são elas: superfamília 

MFS (major facilitator), superfamília ABC (ATP binding cassette), família RND (resistance 

nodulation division), família MATE (multidrug and toxic compound extrusion) e família 

SMR (small multidrug resistance) (KUMAR; SCHWEIZER, 2005; SÁNCHEZ, 2003). Todos 

esses sistemas utilizam gradiente de próton (H
+
/Na

+
) como energia para exportar os 

substratos, exceto a família ABC, que utiliza hidrólise de ATP (FIGURA 6). 
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A maior proteína de efluxo MDR caracterizado em S. aureus é a NorA, 

encontrada tanto em linhagens MSSA como MRSA (GIBBONS et al., 2004; PIDDOCK, 

2006a). O gene norA foi o primeiro identificado em S. aureus, em 1990. Sua proteína (NorA) 

transporta diversos substratos, tais como: fluorquinolonas hidrofílicas (norfloxacina, 

ciprofloxacina, lomefloxacina e ofloxacina), brometo de etídio, acriflavina, rodamina, 

centrimida, cloreto de benzalcônio, brometo de tetrafenilfosfônio, clorafenicol, além do 

alcalóide berberina (NEYFAKH et al, 1993; AESCHIMANN, et al, 1999; KAATZ; SEO, 

1995). A desativação da proteína NorA fornece o aumento da susceptibilidade bacteriana de 

quatro a oito vezes para as fluorquinolonas (YAMADA et al., 1997; HSIEH et al., 1998). 

Sabe-se que as bombas de efluxo têm sido responsabilizadas por diversos casos de resistência 

bacteriana a antibióticos (PIDDOCK, 2006b) fazendo-se necessário o desenvolvimento de 

novos agentes antimicrobianos ou de mecanismos que diminuam, ou revertam esta resistência. 

2.5 Modificadores da resistência bacteriana 

  O aparecimento da resistência aos antibióticos tem minado o valor terapêutico 

dos agentes existentes (FIGURA 7) criando a necessidade da descoberta de novos agentes 

antibacterianos cada vez mais eficientes – sejam  de origem natural, semi-sintética ou sintética 

(SILVEIRA et al., 2006; CHOPRA et al., 2002) – sendo também necessários estudos que 

levem à criação de formas mais ágeis de diagnóstico, que ajudem a entender como os 

Figura 6. Representação esquemática das principais famílias de MDR transportadores 

(Adaptada de TEGOS et al., 2011). 
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microrganismos se tornam resistentes a medicamentos, e sobre como o comportamento 

humano influencia essa resistência (OMS, 2014) 

 

 

 

   

  Os problemas alavancados pela resistência bacteriana são agravados pela falta 

de novas drogas antimicrobianas (em desenvolvimento) (Figura 8) e isso é mais do que 

apenas um problema de oferta futura de antibióticos. Ensaios clínicos das empresas 

farmacêuticas de antibióticos constituíam uma valiosa fonte de dados de resistência para os 

pesquisadores de saúde pública. Entretanto, há poucos novos antibióticos, o que dificulta o 

acesso a tais dados e, como resultado, os pesquisadores não sabem quais os fatores que levam 

a resistência a crescer, por exemplo, tão rapidamente nos países em desenvolvimento 

(REARDON, 2014). 

 

 

 

Desenvolvimento da resistência 

Penicilina (1942) Propagação da Penicilinase (1945) 

 Penicilinases transferidas a Gonococcus (1976) 

 Enterococcus resistente a penicilina (1983) 

Estreptomicina (1947) Resistência à estreptomicina (1947) 

Tetraciclina (1952) Resistência à tetraciclina (1956) 

Vancomicina (1958) Raramente usada até meados de 1980 

 Enterococcus resistente à vancomicina (VRE) (1987) 

 S. aureus resistente intermediário à vancomicina (VISA) (1996) 

 S. aureus resistente à vancomicina (VRSA) (2002) 

Meticilina (1959) S. aureus resistente à meticilina (MRSA) (1961) 

 MRSA adquirida na comunidade (1999) 

Cefalotina (1964) Resistência à cefalotina: 1
a  

cefalosporina (1966) 

Gentamicina (1967) Resistência à gentamicina (1970) 

Cefatoximina: aprovada pela FDA (1981) Resistência à cefatoximina (1983) 

 1
o
 surto de K. pneumoniae resistente à 3

a
 geração de cefalosporina (1987) 

Imipenem, 1
a
 carbapenem (1984) Acinetobacter baumanii resistente à carbapanem (1998) 

Linezolida, 1
a
 oxazolidinona: FDA aprovada  

(2000)  

S. aureus e VRE resistente à linezolida (2001) 

Desenvolvimento dos antibióticos 

Figura 7: História do desenvolvimento dos agentes antimicrobianos x subsequente aquisição da 

resistência pelos microrganismos (adaptado de HUH; KWON, 2011). 
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Diante da necessidade crescente por formas que revertam os mecanismos de 

defesa apresentado pelos microrganismos, os modificadores da resistência bacteriana, também 

chamados “moduladores da resistência a drogas” ou “modificadores da atividade antibiótica”, 

são considerados como a alternativa mais apropriada das novas terapias antibacterianas (VAN 

BAMBEKE et al, 2006; LYNCH, 2006).  

Dada a importância clínica das bombas de efluxo na resistência bacteriana, a 

inibição farmacológica do efluxo ativo parece ser uma estratégia promissora para 

restabelecimento da atividade de antibióticos existentes (OJEDA-SANA, 2013). Neste 

contexto, os inibidores de bomba de efluxo mostram ser uma promessa considerável tanto na 

batalha contra a resistência antimicrobiana quanto agentes que podem comprometer a 

sobrevivência das bactérias e reduzir o potencial patogênico. Várias pesquisas estão sendo 

desenvolvidas nesta área, porém ainda não estão disponíveis como agentes de uso clínico 

(COSTA, et al, 2011;  FERNEBRO, 2011). 

Os mecanismos pelos quais os inibidores de bomba de efluxo podem atuar 

(FIGURA 9) não estão claramente compreendidos, contudo algumas formas de ação têm sido 

propostas: ligação direta a um ou mais sítios de ligação na proteína de efluxo – de maneira 

competitiva ou não-competitiva; afinidade pelo substrato transportado pela bomba – 

formando um complexo que poderá não ser mais reconhecido pela bomba de efluxo; 

interferência no gradiente de próton; interação com a membrana plasmática modificando a 

Figura 8. Número de novos agentes antibacterianos aprovados pela Food and 

Drug Administration (FDA) em períodos de 5 anos (WRIGHT et al, 2014). 

2008 - presente 
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conformação da proteína de efluxo ou inibição da expressão do gene de efluxo. Todos esses 

mecanismos interferem no efluxo do substrato da bomba. A aplicação desses inibidores em 

associação com antibióticos convencionais poderá aumentar a concentração intracelular 

desses antibióticos, restaurando sua eficiência, além de reduzir o emergente desenvolvimento 

da resistência bacteriana (LOMOVSKAYA; BOSTIAN, 2006; ZLOH et al., 2004; POOLE; 

LOMOVSKAYA, 2006; MARKHAM et al, 1999).  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante as duas últimas décadas, numerosos compostos estruturalmente 

diferentes têm sido estudados e mostram ter uma atividade inibidora de efluxo. Estes incluem 

medicamentos atualmente disponíveis utilizados para outras indicações, bem como as 

moléculas naturais e sintéticas (PIDDOCK et al, 2010; SABATINI et al, 2011). 

  As plantas produzem uma grande quantidade de metabólitos secundários e 

parte significativa dessa diversidade química serve para protegê-la contra patógenos 

microbianos. Espécies vegetais constituem uma rica fonte de potentes inibidores de bomba de 

efluxo e diversos constituintes já foram identificados como tal (GIBOONS, 2004; STRAVI et 

al, 2007). 

Muitos tem sido os compostos naturais que apresentaram capacidade de atuar 

como inibidores de bomba de efluxo (QUADRO 1) tais como: Reserpina, Orizabin IX e XV, 

Figura 9. Atuação de um inibidor de efluxo. 

(Fonte: https://news.brown.edu/articles/2011/11/bacteria, acesso em 13/09/2014) 
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5’-methoxyhydnocarpin-D – (5’-MHC-D), Kaempferol-3-O-a-l-(2,4-bis-E-p-coumaroyl) 

rhamnoside (KCR) e Pheophorbide A (SCHINDLER et al 2013). Contudo, nem sempre estes 

compostos podem ser utilizados na terapia, a exemplo da reserpina (alcalóide), cuja 

concentração necessária para inibir a bomba de efluxo é neurotóxica para os humanos 

(MARKHAM et al, 1999).  

Devido ao baixo desenvolvimento de novos fármacos e a propagação das 

bactérias de MDR, existe uma urgente necessidade de identificar metas claras para bloquear 

mecanismo de efluxo, para selecionar as moléculas com uma elevada eficácia inibitória e 

ausência de efeitos tóxicos em células de mamíferos. A procura por novos agentes tem focado 

os produtos naturais como moduladores da atividade antibiótica por bomba de efluxo 

(DICKSON et al., 2006; KAATZ et al., 2003; BARBARA et al, 2009). 
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Quadro 1. Estrutura de inibidores de bomba de efluxo de origem natural (adaptado de SCHINDLER, 

2013) 

 

Inibidores de Bomba de Efluxo Naturais 

Reserpina 

 

 

 

 

 

5’-methoxyhydnocarpin-D 

 

 

 

 

 

Kaempferol-3-O-a-l-(2,4-bis-E-p-

coumaroyl) rhamnoside 

 

 

 

 

 

 

 

Pheophorbide A 
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Orizabin IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orizabin XV 
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2.6 Produtos Naturais 

  Os produtos naturais constituem uma excelente fonte de moléculas com 

atividades biológicas promissoras, não apenas pelo grande número de espécies encontradas 

nesses habitats naturais, mas principalmente pela variedade estrutural dos compostos 

produzidos e pelas propriedades medicinais inexploradas (NIELSEN, 2002; NEWMAN; 

CRAGG; SANDER, 2003). 

  Óleos e extratos de plantas há muito tempo têm servido de base para diversas 

aplicações na medicina popular, entre elas, a produção de antissépticos tópicos. Tal realidade 

serviu de base para diversas investigações científicas, com vistas na confirmação da atividade 

antimicrobiana dos óleos essenciais. Contudo, essa tarefa tem sido dificultada pelas  

peculiaridades que os óleos apresentam, tais como: volatilidade, insolubilidade em água e 

complexidade – características que interferem significativamente nos resultados 

(NASCIMENTO et al, 2007).  

2.6.1 Óleos Essenciais 

  Óleos essenciais são substâncias aromáticas, voláteis, solúveis em solventes 

apolares. São constituídos principalmente de monoterpenos e sesquiterpenos podem ser 

encontrados também diterpenos, fenil-propanóides e ésteres. Estes metabólitos secundários 

são solúveis em gorduras, hidrofóbicos e caracterizam-se por um odor forte. Os óleos 

essenciais podem ser encontrados em todos os órgãos de plantas aromáticas, desempenhando 

os mais variados papéis – proteção contra microrganismos; insetos e animais herbívoros; ou a 

atração de insetos responsáveis pela dispersão de pólen e sementes (VALE-SILVA et al, 

2010). 

  As propriedades naturais dos óleos essenciais justificam a sua utilização ampla, 

geralmente distribuído na indústria alimentar, na maior parte dos casos, mas também em 

produtos de perfumaria e cosméticos, na indústria farmacêutica, e como materiais de partida 

para o isolamento de compostos bioquímicos. Os efeitos antimicrobianos dos óleos essências 

já foram relatados em vários estudos. Sendo, em muitos casos, esta atividade resultado da 

complexa interação entre as diferentes classes de compostos, tais como fenóis, aldeídos, 

cetonas, alcoóis, ésteres, éteres ou hidrocarbonetos. Embora, em alguns casos, as 

bioatividades dos óleos estejam relacionadas com a atividade dos principais componentes 
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destes, vários estudos relatam que, quando testado separadamente, um bom número desses 

compostos apresentaram propriedades antimicrobianas significativas (BASSOLÉ et al, 2012).  

2.6.1.1 Óleo essencial de alecrim 

  Alecrim (Rosmarinus officinalis L., Lamiaceae) é uma erva perene e lenhosa, 

nativa da região mediterrânea.  Cultivada como planta ornamental e planta aromática e suas 

folhas são comumente utilizadas para aromatizar alimentos como condimento. Na medicina 

tradicional, o alecrim tem sido utilizado como um estimulante e analgésico para o tratamento 

de dores de cabeça, doenças inflamatórias e cansaço físico e mental. 

  Óleo essencial de alecrim (OEA) é um líquido límpido de cor amarelo palha, 

com o odor característico. Algumas propriedades do óleo são conhecidas tais como: anti-

inflamatório, antidepressivo, além das atividades antioxidante e antimicrobiana as quais têm 

sido atribuídas principalmente a seus principais diterpenos, carnosol e  ácido carnósico, bem 

como para os componentes de óleo essencial (RAŠKOVIĆ et al, 2014). 

2.6.1.2 Óleo essencial de anis estrelado 

  Anis estrelado (Illicium verum Hook. f., Illiciaceae) é uma planta perene de 

médio porte, distribuído principalmente nas zonas tropicais e subtropicais da Ásia. Seus frutos 

são frequentemente usados como condimento bem conhecido na indústria de alimentos, sendo 

também utilizados para o tratamento de dores de estômago.  

  O óleo essencial de anis estrelado (OEAE) é um líquido amarelo claro de 

aparência límpida com odor doce e herbáceo, sendo seu principal componente de óleo 

essencial o trans-anethole. Algumas propriedades farmacológicas do OEAE já foram relatada 

como as atividades antimicrobianas e antioxidantes, além das ativididades inseticidas e 

antifúngicas (HUANG et al, 2010). 

2.6.1.3 Óleo essencial de cananga 

  Cananga (Cananga odorata (Lam). Hook.f. & Thomson, Annonaceae), 

também conhecida como ylang-ylang  e no Brasil por Kananga do Japão, é uma árvore 

tropical, perene e nativa da Indonésia. O óleo essential de cananga (OEC) é um líquido claro 

de cor amarelo palha e odor doce e floral, sendo, principalmente, utilizado na indústria de 

cosméticos e como  ingrediente alimentar (BENINI et al, 2012). 
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  Algumas propriedades farmacológicas do OEC já são conhecidas dentre elas, 

as atividades anti-biofilme, anti-hemólise e anti-virulência foram relatadas em linhagens de S. 

aureus (LEE et al, 2014). 

2.6.1.4 Óleo essencial de eucalipto globulus 

  Eucalipto globulus (Eucalytus globulus, Myrtaceae) também conhecido por 

 eucalipto-comum ou eucalipto-da-Tasmânia, é uma espécie florestal de folhas perene, de 

crescimento rápido, sendo originário da Austrália, mas amplamente distribuído em todo o 

mundo.  

  O óleo essencial de eucalipto globulus (OEEG) é um líquido límpido e incolor 

de odor fresco e canforado e tem como principal componenete o 1,8 Cineol e algumas de suas 

propriedades já são conhecidas tais como analgésicas e anti-inflamatórias, bem como 

atividades antifúngica e antibacteriana – incluindo linhagens de S. aureus resistentes 

(MULYANINGSIH et al, 2010) 

2.6.1.5 Óleo essencial de gerânio áfrica 

  Gerânio áfrica ( Pelargonium graveolens L., Geraniaceae) popularmente 

conhecido como gerânio ou malva-cheirosa é uma planta aromática, originária da África do 

Sul e comercialmente conhecido como óleo de gerânio, sendo amplamente usado em 

sabonetes e nas indústrias de perfumaria e cosméticos, bem como para fins terapêuticos 

(aromaterapia) para combater problemas da menopausa, de pele, tensão nervosa e ansiedade 

(ARRIGONI-BLANK et al, 2011). 

  O óleo essencial de gerânio áfrica (OEGA) é um líquido amarelo de odor 

característico tendo algumas propriedades já descritas anteriormente como suas atividades 

antifúngicas (SHIN; LIM, 2004) e antibacterianas (ROSATO et al, 2007). 

2.6.1.6 Óleo essencial de grapefruit 

  Grapefruit (Citrus paradisi, Rutaceae), também conhecida no Brasil por 

toranja,  é uma árvore frutífera de tamanho médio de origem híbrida resultante do cruzamento 

entre pomelo (C. maxima ) e uma laranja doce (C. sinensis). Acredita-se que seja originária do  

Caribe, descrita pela primeira vez em Barbados na década de 1750, sendo, atualmente, 

cultivada em muitas regiões temperadas tropicais, semi-tropicais e quentes.  
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  O óleo essencial de grapefruit (OEG) é um líquido amarelo de odor 

característico, sendo já descrito na literatura como um potencial inibidor de bomba de efluxo 

em cepas de S. aureus resistentes à meticilina (ABULROB et al, 2004). 

2.6.1.7 Óleo essencial de lemongrass 

  Lemongrass (Cymbopogon flexuosus, Poaceae)  é uma gramínea de 

crescimento rápido (cresce até 1,5 metros), perene e aromática. Nativa da Ásia, mas sendo 

cultivada principalmente nas Índias Ocidentais, África e Ásia Tropical. 

  O óleo essencial de lemongrass (OEL) é um líquido límpido de cor amarelo a 

alaranjado e odor fresco e encorpado. Conhecido por suas propriedades revigorantes e anti-

sépticas, anti-depressivo, repelentes, também tem sido descrito na literatura como inibidor na 

produção de biofilmes em cepas de S. aureus (ADUKWU et al, 2012). 

2.6.1.8 Óleo essencial de melaleuca (Tea Tree) 

  Melaleuca (Melaleuca alternifólia, Myrtaceae) é uma planta arbustiva e nativa 

da Austrália. Amplamente distribuído pelo mundo devido as já conhecidas propriedades 

terapêuticas. Da planta é extraído um óleo, o qual tem sido objeto de estudo para os diversos 

fins. 

 O óleo essencial de melaleuca (OEM) é um líquido límpido de cor amarelo palha e de 

odor característico o qual tem sido amplamente comercializado devido as suas propriedades 

antifúngicas, anti-inflamatório, antiviral, antiprotozoários e antibacteriano (CARSON et al, 

2006). 

2.6.1.9 Óleo essencial de menta spicata 

  Menta Spicata (Mentha Spicata, Lamiaceae ), também conhecida por hortelã,  é 

uma planta herbácea, perene,  originária da Ásia, mas há muito cultivada em todo o mundo, 

sendo utilizada como tempero na culinária, aromatizante em certos produtos alimentares, ou 

para a extração do seu óleo essencial e, ainda, cultivada como planta ornamental. 

  O óleo essencial de menta spicata (OEME) é um líquido límpido de cor 

amarelo palha e odor característico. Algumas propriedades do óleo já são conhecidas como 

suas atividades antifúngica e antibacteriana (ADAM et al, 1998; TAJKARIMI et al, 2010). 
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2.6.1.10 Óleo essencial de orégano 

 Orégano (Origanum vulgare L., Lamiaceae), tem características arbustiformes 

de ocorrência sazonal e perene sendo nativa do Mediterrâneo, Ásia, México e de algumas 

localidades da América do Sul, sendo utilizado em diversas regiões como condimento 

alimentar (SIGNOR et al., 2007). 

 O óleo essencial de orégano (OEO) é um líquido límpido, marrom de odor 

característico e tem sido alvo de várias investigações in vitro devido ao seu já conhecido largo 

espectro de atividade antimicrobiana (LAMBERT et al, 2001).  

2.6.1.11 Óleo essencial de palmarosa  

  Palmarosa (Cymbopogon martini, Poaceae) é uma espécie de capim, perene e 

nativo do sudeste da Ásia, especialmente Índia e Paquistão, e é cultivado pelo seu óleo.  

  O óleo essencial de palmarosa (OEP) é um líquido límpido de cor amarela e 

odor floral adocicado. Algumas propriedades do óleo são conhecidas dentre elas as atividades 

antielmíntica, repelente, antifúngica, além de seus efeitos bactericidas e bacteriostáticos 

(MAYAUD et al, 2008). 

2.7 Terpenóides 

Os terpenóides constituem uma grande variedade de sustâncias vegetais, sendo 

este termo empregado para designar todas as substâncias cuja origem biossintética deriva de 

unidades do isopropeno (SIMÕES; SPITZER, 2004). Constituem um grupo de metabólitos 

secundários vegetais que apresentam uma série de ações sobre o sistema nervoso central e 

também utilizados na medicina popular. Os compostos terpênicos mais frequentes nos óleos 

voláteis são os monoterpenos – cerca de 90% dos óleos voláteis – e os sequiterpenos. Os 

monoterpenos podem ser divididos em três subgrupos: acíclicos; monocíclicos e bicíclicos. 

Tendo, ainda, cada um destes subgrupos outras subdivisões (SIMÕES; SPITZER, 2004). 

Os Monoterpenos  são constituintes da essência volátil de flores e óleos 

essenciais extraídos de plantas medicinais e ervas aromáticas, justificando sua importância 

para a indústria de perfumes e aromatizantes. Consistem em duas  unidades de isoprenos 

vinculados e incluem, de modo estrito, só hidrocarbonetos. Muitas vezes, o termo 

monoterpeno é aplicado a monoterpenóides que são caracterizados por grupos funcionais 

contendo oxigênio, assim como uma variedade de substituições resultando numa grande 
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diversidade de moléculas. Atualmente, são conhecidos mais de 55 mil isoprenoides diferentes 

(MARMULLA; HARDER, 2014).   

Muitas propriedades dos monoterpenos já foram descritas na literatura, dentre 

elas as atividades antifúngica e antibacteriana. Como, por exemplo, os monoterpenos citral e 

carvacrol os quais são componentes comuns de muitos óleos essenciais e que têm sido 

amplamente estudados como agentes antimicrobianos, mas cujos mecanismos de inativação 

microbiana não foram totalmente elucidados (CHUECA et al, 2014). Estes dados reforçam a 

importância das pesquisas relacionadas a estes compostos.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Geral 

 O objeto geral deste trabalho detém-se à avaliação de produtos naturais, de 

origem vegetal, no que se refere à sua atividade antimicrobiana direta, bem como, sua atuação 

como moduladores da resistência a drogas em linhagens de Staphylococcus aureus portadoras 

de bomba de efluxo. 

3.2 Específicos 

 Avaliar os óleos essenciais de: Alecrim (Rosmarinus officinalis); Anis 

Estrelado (Illicium verum); Cananga (Cananga odorata); Eucalipto Globulus (Eucalypto 

globulus); Gerânio África (Pelargonium graveolens); Grapefruit (Citrus paradisi); 

Lemongrass (Cymbopogon flexuosus); Melaleuca (Melaleuca alternifolia); Menta Spicata 

(Mentha spicata); Orégano (Origanum vulgare); e Palmarosa (Cymbopogon martini)  como 

possíveis modificadores da atividade antibiótica.  

 Avaliar o componente majoritário de cada óleo essencial: 1,8 cineol; 

Anetol; Trans-Caryophyllene; Citronelol; Limoneno; Citral; Terpinen-4-ol; L-carvone; 

Carvacrol; e Geraniol como possíveis modificadores da atividade antibiótica.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS E 

 MÉTODOS 
 



48 

 

Quadro 2. Linhagens bactérias ensaiadas 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Linhagens bacterianas 

   As atividades biológicas dos monoterpenos e óleos essenciais foram avaliadas 

em linhagens de  S. aureus  resistentes (QUADRO 2) – as quais foram fornecidas pelo Dr. 

Simon Gibbons (Universitry of London). 

  

 

  As linhagens foram mantidas em meio de cultura ágar (Blood agar base – 

Difco) inclinado. Antes de serem utilizadas, as células foram cultivadas em caldo nutritivo de 

infusão (Brain heart infusion - BHI, Difco) por 18-24hs a 37ºC. 

4.2 Óleos essenciais 

  Para a realização dos ensaios bacteriológicos foram utilizados 11(onze) óleos 

essencias, todos obtidos da Ferquima (FERQUIMA IND. COM. LTDA. CNPJ: 

51.699.205/0001-48) e os laudos dos mesmos encontram-se no Anexo 1 deste trabalho. 

  As soluções os óleos essenciais foram preparadas a 10% de concentração, 

misturando 0,1mL de óleo com 0,1mL de Tween 80, levados sob agitação em vortex para 

homegeinização e o volume completado a 1mL pela adição de solução de ágar/água à 0,15% . 

 

 

 

LINHAGENS ENSAIADAS 

Estirpe 

bacteriana 

Gene ou 

plasmídeo 

Proteína 

expressa 

Antibiótico 

utilizado 
Fonte 

IS-58 
Gene tetK 

(plasmidial) 
TetK Tetraciclina 

GIBBONS; UDO, 2000; 

GUAY et al, 1993 

RN4220 
Plasmídeo 

pUL5054 
MsrA Eritromicina 

ROSS et al,1989; 

CHAN et al, 2013 

SA-1199B Gene norA NorA Norfloxacina GIBBONS; UDO, 2000 
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4.3 Contituintes majoritários 

  Para a realização dos ensaios bacteriológicos utilizou-se o componente 

majoritário de cada óleo essencial. Todos os compostos pertecem a classe dos terpenóides 

(QUADRO 3) e foram obtidos do fabricante Sigma-Aldrich Co. (St. Louis, MO, USA).  

  As soluções dos terpenóides foram preparadas a 10% de concentração, nas 

quais  0,1mL do componente foi incorporado a 0,1mL de Tween 80 levados sob agitação em 

vortex para homegeinização e o volume completado a 1mL pela adição de solução de 

ágar/água à 0,15% 

4.4 Solução de  antibióticos  e brometo de etídio 

  Os antibióticos – norfloxacina, tetraciclina e eritromicina – foram obtidos do 

fabricante Sigma-Aldrich Co. (St. Louis, MO, USA) e as soluções estoque foram preparadas 

conforme recomendações do documento M100-S15 da NCCLS – Clinical and Laboratory 

Standards Institute (TABELA 1). A solução de brometo de etídio (BrEt) foi preparada a uma 

concentração de 1280µg/mL (12,8mg de brometo diluído em 10mL de água destilada 

esterelizada).  

 

Tabela 1. Solventes e Diluentes para a Preparação de Soluções Padrão de Agentes 

Antimicrobianos (Adaptado de  M100-S15 da NCCLS, 2005). 

Agente Antimicrobiano 

(concentração de 1280µg/mL) 
Solvente Diluente 

Tetraciclina 10 mL Água (100%) Água 

Eritromicina 10 mL Álcool absoluto (P.A) (100%) - 

Norfloxacina 1 mL NAOH 0,1 mol/L (10%) 9 mL Água (90%) 



50 

 

Trans-Cariofileno 1,8-Cineol 

Terpinen-4-ol L-Carvone 

Geraniol Limoneno 

Citral Carvacrol 

β-Citroneol Anetol 

Quadro 3: Estrutura dos componentes majoritários dos óleos essenciais 

Terpenóides 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sigma-Aldrich Co. 
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4.4 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

  A CIM dos compostos testados (antibióticos, óleos essencias, brometo de 

etídio e terpenóides) foi determinada pelo método de diluição em ágar ( BAB - Blood 

Agar Base – Fabricante Himedia) usando tubo inclinado. Tubos de ensaio (com tampa 

de rosca) foram preparadas através da incorporação de diluições em série dos compostos 

testados em 5 mL (volume final) de BAB com Tween 20 (0,1% p/v). O Intervalo de 

concentração da droga nos tubos foi 1 a 03125% (p/v) quando os óleos essenciais e 

terpenóides foram testados, ou 256-1 µg/mL quando os antibióticos e o brometo de 

etídio foram testados.   

  As cepas bacterianas foram cultivadas em BHI a 37 ° C (durante a noite) 

e diluídas em solução salina (NaCl a 0,85% (p/v) e em seguida inoculados 

(aproximadamente 10
4
ufc) em tubos de ensaio por estrias e perfuração. Os tubos, bem 

vedados, foram incubados durante a noite a 37 ° C e a CIM foi considerada como a 

menor concentração que evitou completamente o crescimento bacteriano de aparência 

visível. 

4.6 Determinação Concentração Inibitória Mínima (CIM) dos 

antibióticos  na presença dos óleos essenciais e terpenóides. 

  Para avaliar o efeito dos óleos essenciais e seus respectivos constituintes 

majoritários como moduladores de resistência a antibióticos nas linhagens de S. aureus 

ensaiadas, foi utilizado o “ensaio de modulação”, um método que tem sido amplamente 

aplicado para identificar potenciais inibidores de bomba de efluxo, ou seja, a CIM dos 

antibióticos foram determinadas na presença de cada um desses compostos com uma 

concentração sub-inibitória (¼CIM). Todas os experimentos foram realizados em 

triplicata em três ocasiões diferentes, com resultados consistentes. 
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Tabela 2.  Atividade Antibacteriana dos óleos essenciais e terpenóides 

 

 

5. RESULTADO E DISCUSSÕES 

5.1 Concentração Inibitória Mínima (CIM) dos óleos essenciais e 

terpenóides 

  Os óleos essenciais e seus constituintes majoritários apresentaram 

atividade antibacteriana frente às linhagens de S. aureus ensaiadas com valores de 

concentração inibitória mínima (CIM) entre 1% e 0,031% (Tabela 2).  

Concentração inibitória mínima (%) de óleos essenciais e componentes majoritários 

em  Staphylococcus aureus. 

Óleos essenciais e 

componentes majoritários 

(terpenóides) 

Linhagem 

IS-58 RN4220 SA-1199B 

Rosmarinus officinalis 1 0,5 0,5 

1,8-Cineol (47%) 0,25 0,25 0,25 

Illicium verum > 1 > 1 0,125 

Trans Anetol (87%) 1 1 0,062 

Cananga odorata 0,5 0,5 1 

Trans cariofileno > 1 > 1 > 1 

Eucalyptus globosus 0,5 0,5 0,5 

1,8-Cineol (81%) 0,25 0,25 0,25 

Pelargonium graveolens 0,125 0,125 0,125 

β-Citronelol 0,125 0,125 0,062 

Citrus paradisi 0,5 0,5 0,5 

Limoneno (94%) 1 > 1 1 

Cymbopogon flexuosus 0,062 0,062 0,031 
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  Os testes de diluição em caldo ou em ágar são utilizados para a 

determinação da sensibilidade in vitro de um microrganismo a um agente 

antimicrobiano. Por este método se determina a concentração inibitória mínima (CIM) 

de um antimicrobiano, ou seja, a menor concentração de antimicrobiano que inibe o 

crescimento de um microrganismo. Esse método é também utilizado na confirmação de 

alguns perfis de resistência detectados inicialmente por disco-difusão (NCCLS, 2003) 

  Para os compostos antibacterianos, apenas CIM ≤ 0,25% são descritos na 

literatura com atividade antibacteriana relevante (GIBBONS, 2004). Desta forma, 

observou-se que 6 (seis) dos 11 (onze) óleos essenciais testados apresentaram atividade 

antibacteriana relevante  para todas ou pelo menos uma das linhagens de S. aureus 

ensaiadas. (TABELA 2).  

  Com relação aos constituintes majoritários dos óleos essenciais, 8 (oito) 

dos 10 produtos testados apresentaram atividade antibacteriana relevante (seguindo o 

mesmo padrão de análise dos óleos essenciais) para todas ou pelo menos uma das linhas 

em estudo. De maneira geral, os compostos apresentaram melhor atividade 

antibacteriana que os óleos essenciais com variação de CIM de 2 a 4 vezes. Apenas os  

óleos de M. spicata e C. martinii e seus, respectivos, componente majoritário L-carvone 

e geraniol apresentaram a mesma atividade para as linhagens em questão. Já o óleo de 

P. graveolens e seu constituinte β-citronelol apresentaram a mesma atividade para as 

Citral (69%) 0,031 0,031 0,031 

Melaleuca alternifolia 0,25 0,25 0,25 

Terpinen-4-ol (43%) 0,125 0,125 0,125 

Mentha spicata 0,125 0,125 0,062 

L-Carvone (70%) 0,125 0,125 0,062 

Origanum vulgare 0,125 0,125 0,125 

Carvacrol 0,031 0,062 0,062 

Cymbopogon martinii 0,125 0,125 0,062 

Geraniol (82%) 0,125 0,125 0,062 
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Tabela 3: Atividade Moduladora dos óleos essenciais e terpenóides 

linhagens IS-58 e RN4220, mas para linhagem SA-1199B, β-citronelol apresentou 

melhor atividade. 

  Estes dados corroboram com a literatura encontrada – já descrita na 

revisão bibliográfica deste trabalho – na qual, óleos essenciais e os terpenóides são 

descritos por sua eficácia como agentes antimicrobianos e confirmam, ainda mais, o fato 

de que, muitas vezes, o composto isolado exerce melhor atividade do quando em 

combinação com outros elementos. 

5.2 Concentração Inibitória Mínima (CIM) dos antibióticos  na 

presença (atividade moduladora) dos óleos essenciais e terpenóides. 

  A atividade moduladora dos óleos essenciais e dos componentes 

majoritários  mostra que muitos dos produtos utilizados tiveram significativa atividade 

ao reduzirem a CIM dos antibióticos de 2 a 16x (Tabela 3). 

   

Concentração Inibitória Mínima (CIM) de antibióticos (μg/mL) na ausência e na 

presença de óleos essenciais e componentes majoritários em concentrações 

subinibitórias (≤CIM/4). Staphylococcus aureus. 

Óleos essenciais e 

componentes majoritários 

(tepenóides) 

Linhagem (antibiótico) 

IS-58  

(tetraciclina) 

RN4220 

(eritromicina) 

SA-1199B 

(norfloxacina) 

Só antibiótico 64 256 64 

+ Rosmarinus officinalis 8 (8x)** 32 (8x) 32 (2x) 

+ 1,8 Cineol (47%) 8 (8x) 128 (2x) 32 (2x) 

Illicium verum*
3
 16 (4x) 64 (4x) 32 (2x) 

Trans Anetol (87%)*
3
 8 (8x) 64 (4x) 32 (2x) 

Cananga odorata 8(8x) 128(2x) 32(2x) 

Trans cariofileno 8 (8x) 256 64 

Eucalyptus globosus 16 (4x) 128 (2x) 64 

1-8 Cineol (81%) 8 (8x) 128 (2x) 32 (2x) 

Pelargonium graveolens *
1,2,3

 8(8x) 256 32(2x) 

β-Citronelol*
1, 2, 3 

 4 (16x) 16 (16x) 32 (2x)  

Citrus paradisi 32 (2x) 128 (2x) 32 (2x) 

Limoneno (94%) 16 (4x) 128 (2x) 64 

Cymbopogon flexuosus *
1,2,3

 16 (4x) 128 (2x) 64 

Citral (69%)*
1,2,3

 16 (4x) 256 64 
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*atividade antibacteriana relevante (CIM ≤ 0,25%) para a linhagem indicada 

**entre parênteses o fator de redução da CIM dos antibióticos 

 

Melaleuca alternifolia 8 (8x) 128 (2x) 32 (2x) 

Terpinen-4-ol (43%)*
1,2,3

 16 (4x) 128 (2x) 32 (2x) 

Mentha spicata *
1,2,3

 32 (2x) 128 (2x) 64 

L-Carvone (70%)*
1,2,3

 8 (8x) 128 (2x) 32 (2x) 

Origanum vulgare*
1,2,3

 16(4x) 256 64 

Carvacrol (71%)*
1,2,3

  32(2x) 256 64 

Cymbopogon martinii *
1, 2, 3

 16 (4x) 256 32 (2x) 

Geraniol (82%)*
1, 2, 3

 16 (4x) 256 16 (4x) 

 

 

  Após a determinação da CIM de cada composto, estes foram 

incorporados ao meio em uma concentração subinibtória (≤1/4 CIM). É importante 

mencionar que o uso de uma concentração subinibitória (¼ da CIM) é recomendada 

para evitar possíveis resultados falso-positivos (STRAVI, 2007). Como resultado, 

observou-se que tanto os óleos essenciais quanto os terpenóides modificaram a 

atividade antibiótica, modulando entre 2x à 16x a resistência bacteriana (TABELA 3). 

  Para a linhagem IS-58 que codifica o gene de efluxo para a proteína 

TetK, observou-se que todos os óleos essenciais testados assim como os terpenóides 

apresentaram atividade moduladora, reduzindo a CIM do antibiótico tetraciclina de 2 à 

16 vezes. Dentre os resultados, destaca-se o efeito modulador dos óleos essenciais de R. 

officinalis, M. alternifólia,  C. odorata e P. graveolens com redução da CIM da 

tetraciclina em oito vezes. Os demais óleos essenciais modularam de duas a quatro 

vezes o valor da CIM. 

  Os óleos essenciais de R. officinalis e E. globulus apresentam o mesmo 

componente majoritário (1,8-cineol), porém com diferentes porcentagens de 

concentração 47% em Rosmarinus e 81% em Eucalyptus. Esta diferença, em relação à 

linhagem IS-58, pode indicar o potencial de 1,8-cineol visto que, mesmo aparecendo em 

concentração menor que 50%, teve o mesmo efeito modulador que o óleo de 

Rosmarinus, indicativo que, neste caso, os demais componentes pouco influenciaram na 

atividade. Já para o óleo de Eucalyptus, embora o 1,8-cineol represente a quase 

totalidade da composição, pôde-se observar que os demais constituintes interferiram na 

atividade moduladora do óleo visto que este apresentou um menor efeito modulador. 
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  Resultados semelhantes foram observados nos óleos de I. verum, C. 

paradisi e M. spicata onde seus, respectivos, compostos majoritários trans-anetol 

(87%), limoneno (94%) e L-carvone (70%) tiveram efeito modulador de 2 a 4 vezes 

maior em comparação com os mesmos, ou seja, um indicativo que os óleos essenciais 

têm sua eficiência reduzida em virtude dos demais componentes. No caso dos óleos de 

C. martinii, C. odorata e C. flexuosus tanto estes quanto seus respectivos constituintes 

geraniol (82%), trans-cariofileno (34%) e citral (69%) apresentaram valores de redução 

da CIM de quatro vezes. 

  Resultado interessante foi obtido com óleo de P. graveolens e β-

citronelol. Mesmo o composto representando 32% da constituição do óleo, este reduziu 

a CIM em dezesseis vezes, enquanto que o óleo reduziu oito vezes reforçando a ideia de 

que outros componentes do óleo podem interferir na atividade biológica do mesmo. 

Contrariamente a todos os resultados obtidos, os óleos essenciais de M. alternifólia e O. 

vulgare apresentaram melhores resultados (modulação de oito e quatro vezes 

respectivamente) que seus constituintes terpinen-4-ol (45%) e carvacrol (71%), 

respectivamente,  indicando que, neste caso, interação entre os demais componentes 

potencializou o efeito modulador dos óleos essenciais. 

  Diferentemente do observado na linhagem IS-58, nos ensaios para a 

linhagem RN4220 a qual possui o plasmídeo pUL5054  que codifica para a bomba de 

efluxo  MsrA, responsável pelo efluxo de eritromicina, nem todos os produtos 

apresentaram atividade porém, quando observada, a redução da CIM do referido 

antibiótico foi de 2 à 16 vezes. 

  Da mesma forma que para tetraciclina, é digno de destaque o efeito do 

terpenóide β-citronelol o qual teve efeito modulador ao reduzir a CIM de eritromicina 

de 256µg/mL para 16µg/mL (modulação de dezesseis vezes) enquanto que o óleo de  

Pelargonium não apresentou modulação, ou seja, 32% não é suficiente para o efeito, ou 

efeito antagônico com outros componentes, o que merece investigações futuras. Os 

óleos de C. paradisi, I. verum, M. alternifólia e M. spicata apresentaram a mesma 

atividade que seus constituintes majoritários limoneno (94%), trans-anetol (87%), 

terpinen-4-ol (43%) e L-carvone (70%) com efeito modulador de 2 a 4 vezes. C. 

martinii e O. vulgare assim como geraniol (82%) e carvacrol (71%) não apresentaram 

atividade frente a linhagem. Os óleos essenciais de C. flexuosus e C. odorata 
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apresentaram efeito modulador ao reduzir a CIM da eritromicina em duas vezes, 

entretanto não foram observadas atividades em citral (69%) e trans-cariofileno (34%), 

ou seja, indicativo que a interação entre os componentes promoveu a atividade 

biológica. 

  O óleo essencial de R. officinalis teve modulação de oito vezes enquanto 

que 1,8-cineol (47%) modulou duas vezes assim como o óleo essencial de E. globulus. 

Uma vez que este óleo apresenta 81% de 1,8-cineol, pode-se dizer que o efeito 

modulador deu-se em virtude do composto majoritário, fato não observado em 

Rosmarinus no qual é indicativo que os demais componentes influenciaram no bom 

resultado obtido. 

  Apesar dos produtos testados, em sua maioria, apresentarem efeito 

modulador ao reduzir a CIM do antibiótico eritromicina, não se pode afirmar que o 

referido efeito seja devido a inibição da bomba de efluxo uma vez que REYNOLDS et 

al (2003) sugere que a proteína MsrA provavelmente não seria uma bomba de efluxo.  

  Todos os óleos e terpenóides também foram testados para a linhagem 

SA-1199B a qual codifica o gene para a proteína NorA, proteína de membrana de 388 

aminoácidos que confere resistência a compostos hidrofílicos e baixa ou nenhuma 

resistência a fármacos hidrofóbicos. Estudos sobre a especificidade do substrato 

demonstraram que esta proteína é um verdadeiro transportador, mediando a resistência a 

uma variedade de drogas estruturalmente diferentes (PUTMAN et al, 2000) dentre estas, 

a norfloxacina.  

  Os óleos de C. flexuosus e O. vulgare assim como para seus respectivos 

constituintes (citral e carvacrol) não apresentaram atividade moduladora.  Os óleos de 

M. spicata não apresentou efeito modulador, sendo este observado em seus constituintes 

majoritários L-carvone (modulação de duas vezes). Resultado semelhante ao observado 

no óleo de E. globulus o qual não apresentou modulação sendo esta observada no 

majoritário 1,8-cineol (modulação de duas vezes) a mesma atividade obtida no óleo de 

R. officinalis, indicando que um provável sinergismo entre os componentes do óleos 

potencializou seus efeitos.  

   I. verum, P. graveolens  e M. alternifolia apresentaram a mesma 

atividade que seus constituintes anetol, β-citronelol e terpinen-4-ol (modulação de duas 
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vezes). Os óleos de C. paradisi e C. odorata modularam duas vezes não sendo 

observada atividade nos seus majoritários (limoneno e trans-cariofileno) e o óleo 

essencial de C. martinii apresentou modulação de duas vezes enquanto que seu principal 

componente, geraniol, teve atividade duas vezes maior (modulação de quatro vezes). 

  A linhagem SA-1199B além de superexpressar a proteína de efluxo 

NorA, também apresenta uma mutação no gene grlA (topoisomerase IV subunidade A), 

conferindo resistência por modificação do alvo, ao impedir a inibição da replicação do 

DNA pelas fluoroquinolonas (KAATZ; SEO, 1997). Pelo fato desta linhagem 

apresentar dois mecanismos de resistência, e considerando que a resistência ao brometo 

de etídeo (BrEt) está restrita ao sistema por bomba de efluxo (KUMAR et al, 2008), o 

BrEt foi utilizado como controle para a modulação desse sistema. 

  Desta forma, tanto os óleos essenciais quanto os componentes 

majoritários que apresentaram modulação para a linhagem SA-1199B forma testadas 

com BrEt como forma de definir se o efeito modulador se dá por inibição de bomba de 

efluxo. Como resultado observou-se que nenhum dos compostos apresentou atividade 

moduladora frente a BrEt o que indicativo que, não se trata de modulação de resistência 

pelo sistema de efluxo, mas, provavelmente, pela modulação de resistência por inibição 

da topoisomerase. 

  Dentre os óleos essenciais testados, alecrim foi o que apresentou melhor 

resultado. Dados estes que reforçam as atividades já descritas do óleo essencial de R. 

officinalis como modulador da resistência a drogas em linhagens resistentes de 

Salmonella spp. e E.coli - embora não seja relatado a CIM do óleo essencial – e de seus 

extratos como modificadores da resistência em cepas de S. aureus (OLUWATUYI et al, 

2004; JARRAR et al, 2010; RIBEIRO et al, 2012). 

  Os bons resultados obtidos tanto com os óleos essenciais quanto com os 

terpenóides pode ser explicado pelo fato de ambos serem substâncias apolares, pois um 

caráter lipofílico pode afetar a solubilidade na membrana e interagir com as proteínas de 

efluxo (ANEIROS et al, 2004; STAVRI et al, 2007), ou talvez interferir no local de 

substrato da bomba (GIBBONS, 2004), causando inibição da remoção da droga, embora 

outros meios de inibição de bomba de efluxo, tais como um efeito sobre a 

transcrição/tradução da bomba, não possa ser descartada (FALCAO-SILVA et al, 2009; 

ZLOH et al, 2004). 
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Assim, a aplicação desses inibidores em associação com antibióticos 

convencionais poderá aumentar a concentração intracelular desses antibióticos, 

restaurando sua eficiência, além de reduzir o emergente desenvolvimento da resistência 

bacteriana (SMITH et al, 2007; OLIVEIRA et al, 2011). 
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6. CONCLUSÕES 

 

 De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que: 

 

 Os  óleos de R. officinalis, I. verum, E. globulus, C. odorata  e C. paradisi e os 

terpenóides, trans-anetol, limoneno trans-cariofileno, não apresentaram atividade 

antibacteriana para todas ou pelo menos uma das linhas ensaiadas. Os demais 

produtos apresentaram significativa atividade para as linhagens ensaiadas.  

 Todos os produtos testado tiveram efeito modulador frente a linhagem IS-58, 

reduzindo a CIM da tetraciclina. Os mesmo produtos, em sua maioria, também 

apresentaram atividade moduladora nas linhagens RN4220 e SA-1199B 

reduzindo a CIM da eritromicina e norfloxacina, respectivamente.  

 Os óleos essenciais e terpenóides avaliados são potenciais fontes de adjuvantes 

de antibióticos, ou seja, agem como moduladores da resistência a drogas, 

modulando ou até revertendo a resistência bacteriana.  
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