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RESUMO 

 
Existem algumas cepas de Escherichia coli que são patogênicas e frequentemente 
causam infecções urinárias, septicemias e meningites em neonatos. Algumas 
produzem enzimas conhecidas como β-lactamases de espectro estendido (ESBL) 
que diminuem  as opções terapêuticas, despertando assim o interesse pela 
descoberta de novos produtos antibacterianos. As plantas medicinais e 
principalmente seus óleos essenciais são ricos em metabólitos com propriedades 
antimicrobianas, logo pesquisas são desenvolvidas em buscas destas substâncias. 
Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito do óleo essencial de 
Coriandrum sativum e seus fitoconstituintes majoritários contra cepas de E. coli 
ESBL. Inicialmente foi determinado o perfil de sensibilidade das cepas ensaiadas a 
antibióticos convencionais, bem como a triagem da atividade antibacteriana dos 
óleos contra estas cepas. Escolhido o óleo de C. sativum, a sua composição química 
foi determinada por Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrômetro de Massa 
(CG/EM) e a atividade antibacteriana tanto do óleo quanto dos fitoconstituintes 
majoritários foram avaliadas pela determinação da Concentração Inibitória Mínima 
(CIM) e Concentração Bactericida Mínima (CBM), pela técnica de microdiluição, a 
cinética de morte microbiana do óleo também foi analisada. Verificou-se também o 
efeito modulador desempenhado sobre os  antibióticos convencionais. Constatou-se 
que as cepas ensaiadas são produtoras de ESBL. Entre os fitoconstituintes, o linalol 
(39,78%) apresentou-se como principal componente, seguido pelo óxido de linalol 
(27,33%). O óleo e o linalol inibiram todas as cepas apresentando CIM e CBM de, 
256 µg/mL, 512 µg/mL e 1024 µg/mL, entre 512 e 1024 µg/mL, respectivamente.  O 
óxido de linalol não apresentou atividade na concentração máxima ensaiada de 
1024 µg/mL. Este óleo possui atividade antibacteriana dependente de sua 
concentração e do tempo de exposição no micro-organismo. Tanto o óleo quanto o 
linalol modulou a ação dos antibióticos ciprofloxacina e cefoxitina, sendo observada 
interação sinérgica do óleo e a ciprofloxacina.  Já a combinação com linalol, 
apresentou efeitos sinérgicos com a ciprofloxacina e norfloxacina. Os resultados 
sugerem que o óleo essencial de C. sativum pode suprimir o crescimento de 
espécies de E. coli ESBL  e que seu fitoconstituinte majoritário apesar de ter 
atividade antibacteriana fraca, pode modular a ação de alguns antibióticos. 
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ABSTRACT 

 
There are some strains of Escherichia coli that are pathogenic and often cause 
urinary tract infections, septicemia and meningitis in neonates. Some produce 
enzymes known as β-lactamases of extended spectrum (ESBL) that decrease the 
therapeutic options, thereby arousing interest in the discovery of new antibacterial 
products. Medicinal plants and their essential oils are especially rich in metabolites 
with antimicrobial properties as soon researches are developed in searches of these 
substances. Thus, the present study aimed to evaluate the effect of essential oil of 
Coriandrum sativum and its major phytochemicals against strains of E. coli ESBL. 
Was initially determined the sensitivity of the tested strains to conventional 
antibiotics, as well as screening of the antibacterial activity of the oils against these 
strains. Chosen C. sativum oil, its chemical composition was determined by gas 
chromatography coupled to mass spectrometer (GC/MS) and the antibacterial activity 
of both the oil as the major phytochemicals were evaluated by determination of 
Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration 
(MBC), the microdilution technique, the kinetics of microbial death oil was also 
analyzed. It has also played a modulating effect over the conventional antibiotics. It 
was found that the tested strains are producing ESBL. Among the phytochemicals, 
linalool (39.78%) presented itself as a major component, followed by linalool oxide 
(27.33%). The oil and linalool inhibited all strains having MIC and MBC of 256 µg/mL, 
512 µg/mL and 1024 µg/mL, between 512 and 1024 µg/mL, respectively. Linalool 
oxide was inactive at the maximum test concentration of 1024 µg/mL. This oil has 
antibacterial activity dependent on its concentration and time of exposure in the 
micro-organism. Both oil and linalool modulates the action of the antibiotics 
ciprofloxacin and cefoxitin, synergistic interaction of oil and ciprofloxacin being 
observed. The combination with linalool showed synergistic effects with ciprofloxacin 
and norfloxacin. The results suggest that the essential oil of C. sativum can suppress 
the growth of species E. coli ESBL and its major phytochemical despite having weak 
antibacterial activity, may modulate the action of some antibiotics. 
 

 
Keywords: E. coli ESBL. Coriandrum sativum. Essential oil. Phytochemicals. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Escherichia coli é a bactéria mais comum do trato gastrointestinal do 

homem. Ela vive em comensalismo, embora possa causar doenças. Entretanto 

existem cepas altamente adaptadas que adquiriram atributos de virulência fazendo 

com que seja o mais frequente entre os micro-organismos isolados no meio 

hospitalar, sendo também o mais notável agente etiológico das infecções urinárias, 

das septicemias e das meningites bacterianas em neonatos (SWEENEY et al., 1996; 

REACHER et al., 2000; FOXMAN, 2002; KAHKMETER, 2003). 

As bactérias gram negativas podem ser portadoras de enzimas conhecidas 

como β-Lactamases de Espectro Estendido (ESBLs), estas por sua vez, são 

encontradas em maior número  na família Enterobacteriaceae, principalmente em E. 

coli e Klebsiella spp. Essasenzimas são capazes de hidrolisar as penicilinas, 

cefalosporinas de primeira, segunda e terceira geração e o aztreonam tornando-se 

um desafio para a antibioticoterapia, diminuindo assim as opções terapêuticas e 

aumentando a mortalidade (MELZER; PETERSEN, 2007; FALAGAS; 

KARAGEORGOPOULOS, 2009; OTEO et al., 2010; HSIEH; SHEN; HWANG, 2010). 

As enzimas ESBL foram descobertas inicialmente em isolados clínicos na 

década de 1980. Elas derivam principalmente dos tipos TEM ou SHV de β-

lactamases que sofreram mutações, levando a substituição de aminoácidos e 

consequentemente provocando mudanças nos sítios ativos, ampliando a ação sobre 

as cefalosporinas conferindo assim, resistência microbiana a uma grande variedade 

de antibióticos β-lactâmicos, logo a busca por alternativas terapêuticas tornou-se 

essencial, destacando as plantas por representar uma fonte inesgotável de 

compostos com atividade antimicrobiana (STÜRENBURG; MACK, 2003; JACOBY; 

MUNOZ-PRICE, 2005). 

Os produtos naturais são utilizados com fins medicinais desde a antiguidade, 

sendo o uso das plantas medicinais rotineiro em países em desenvolvimento devido 

à necessidade de utilização da medicina popular como solução alternativa para 

problemas de saúde (SARTORATO et al., 2004; RIOS; RECIO, 2005).  

Muitas dessas plantas produzem óleos essenciais que são originados a 

partir de seu metabolismo secundário, sendo constituídos principalmente de mono e 
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sesquiterpenos e de fenilpropanóide, metabólitos que conferem suas características 

organolépticas e farmacológicas (GONÇALVES et al., 2003; EDRIS, 2007; BIZZO; 

HOVELL;  REZENDE, 2009). Estas características fazem com que estes óleos 

sejam aplicados na indústria de alimentos, cosméticos e farmacêutica. Podendo 

apresentar diversas atividades biológicas,  como a ação bactericida, fungicida, 

parasiticida evirucida. (KORDALI et al., 2005; DUARTE et al., 2007; NASCIMENTO 

et al., 2007; BAKKALI et al., 2008; ABRANTES et al., 2013). 

Dentre as plantas com atividade biológica , destaca-se o Coriandrum 

sativum L. que é  conhecido popularmente como coentro e faz parte da família 

Apiaceae.  É amplamente distribuída e cultivada no mundo. No Brasil, é 

popularmente usada na culinária, principalmente no nordeste, devido às suas 

características sensoriais de odor e sabor pronunciado. Na medicina popular é 

usada como remédio anti-inflamatório, antifúngico e ansiolítico. Outros efeitos foram 

descritos como antiespasmódico, carminativo, vermífugo, analgésico, diurético, 

antioxidante e antimicrobiano (KLEPSER  et al., 1998; WANGENSTEEN et al., 2004; 

DUARTE et al., 2007).  

Diante da importância clínica e da alta incidência de infecções hospitalares, 

especialmente infecções do trato urinário (ITUs) e bacteremia por E. coli ESBL, além 

do fato destas bactérias serem resistentes a muitos antibióticos, levando a redução 

das opções terapêuticas,  é de fundamental importância a busca por novos agentes 

antibacterianos mais eficazes, sendo os produtos derivados de plantas medicinais 

excelentes alternativas para esse propósito. Portanto, este estudo se propôs a 

determinar a atividade antibacteriana do óleo essencial de Coriandrum sativum  

contra cepas de E. coli ESBL. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a atividade  do óleo essencial de C. sativum sobre cepas de 

Escherichia coli produtora de β-lactamases de espectro estendido (ESBL). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar o perfil de sensibilidade das cepas de E. coli aos antibióticos 

convencionais 

 

 Analisar os componentes químicos do óleo essencial de C. sativum 

 

 Determinar a Concentração Inibitória Mínima-CIM e Bactericida Mínima-CBM do 

óleo essencial de C. sativum e dos seus fitoconstituintes majoritários; 

 

 Avaliar a cinética de morte microbiana das cepas bacterianas de E. coli ESBL  

frente ao óleo essencial de C. sativum; 

 

 Avaliar a interferência do óleo essencial e seu fitoconstituinte majoritário sobre a 

resistência aos antibióticos convencionais pelas cepas de E. coli ESBL. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Escherichia coli 

 

Escherichia coli é um bacilo gram negativo, anaeróbio facultativo, possuindo 

exigências nutricionais simples. É encontrado no solo, na água e na microbiota de 

quase todos os animais de sangue quente, inclusive o homem. Normalmente é uma 

bactéria comensal que coloniza o trato gastrointestinal e raramente causa doenças, 

exceto em imunodeprimidos ou quando as barreiras gastrointestinais são lesadas. 

Seu nicho é a camada mucosa do cólon de mamíferos, sendo o mais abundante 

anaeróbio facultativo da microbiota. No entanto, existem linhagens de E. coli que 

adquiriram fatores de virulência específicos, conferindo maior capacidade de 

adaptação a novos habitats e assim podendo causar um largo espectro de doenças. 

Existem várias linhagens de E. coli patogênicas que inicialmente foram classificadas 

de acordo com a síndrome clínica que podem causar, como E. coli diarreicogênica 

(DEC), E. coli uropatogênica (UPEC), E. coli septicêmica (SePEC), E. coli associada 

a meningite neonatal (NMEC) dentre outras. Três síndromes clínicas podem surgir 

da infecção por estes micro-organismos adaptados a saber: Doença entérica/ 

diarreicas; Infecções do Trato Urinário (ITUs) e sepse/ meningite (SWEENEY et al., 

1996, RUSSO; JOHNSON, 2000; MAINIL, 2003; KAPER et al., 2004). 

Várias linhagens podem causar diarreia e foram classificadas de acordo com 

fatores de virulência específicos e mecanismos patogênicos, divididos em seis 

categorias (figura 1): E. coli enterotoxigênica (ETEC) que produzem enterotoxinas 

causadoras de hipersecreção de eletrólitos e água pelos enterócitos, E. coli 

enteroinvasiva (EIEC) que invadem os enterócitos, E. coli enteropatogênica (EPEC) 

responsável pela perda de vilosidades, que causam má absorção e ativação de 

mediadores celulares de transporte de íons, E. coli enteroagregativa (EAggEC) que 

aderem às células Hep-2 em um padrão conhecido como auto-agregativo, levando a 

colonização principalmente do cólon seguido pela secreção de enterotoxinas e 

citotoxinas, E. coli difusamente aderente (DAEC) que possui um padrão de 

aderência difusa às células Hep-2 e E. coli  enterohemorrágica  (EHEC) que produz 

o fator de virulência Stx também conhecido como verocitotoxina, provoca inflamação 



26 

 

renal levando a síndrome hemolítica urêmica, causa também apoptose em células 

epiteliais intestinais e dano ao cólon levando à diarreia sanguinolenta, colite 

hemorrágica, necrose e perfuração intestinal. (KAUFFMANN, 1947; NATARO; 

KAPER, 1998; CLARKE, 2001; KAPER; NATARO; MOBLEY, 2004; PORTER et al., 

2011; MAINIL, 2013). 

 

Figura 1 - Esquema de patogenicidade das categorias de E. coli diarreicogênicas. 

 
Fonte: KAPER; NATARO; MOBLEY, 2004. 

 

O trato urinário é o local mais comum de infecções bacterianas, sendo a E. 

coli o agente mais presente neste sítio. Acredita-se que a infecção comece com a 

colonização do intestino por uma estirpe uropatogênica que acaba colonizando a 

área periuretral ascendendo da uretra para a bexiga. Entre quatro e vinte quatro 

horas do inicio da colonização, o novo ambiente estimula a expressão de fímbrias do 

tipo 1 (um) que desempenha um papel importante no inicio de uma ITU. Inicia-se a 

invasão das células epiteliais da bexiga seguida por apoptose e esfoliação, as 

bactérias podem chegar até os rins através dos ureteres e aderirem ao epitélio por 

meio de fímbrias P. A produção de hemolisinas e de citotoxinas chamadas SAT 

podem danificar o epitélio renal (Figura 2). Também é possível o rompimento da 

barreira dos túbulos proximais desencadeando uma bacterimia (KAPER et al., 2004). 
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Figura 2 - Patogênese da infecção do trato urinário causada por E. coli 
uropatogênica. 

 

Fonte: KAPER et al., 2004. 

 

Além dos fatores de virulência que estes micro-organismos possuem, ainda 

tem aqueles que adquiriram mecanismos de resistência a antibióticos, sendo a 

produção de enzimas conhecidas como ESBL o mais frequente e preocupante 

mecanismo desta espécie bacteriana (ENA et al., 2006; SHIGEMURA et al., 2011). 

Estudos têm associado à aquisição de ESBL pela família Enterobacteriaceae 

a fatores como: internações em unidade de terapia intensiva, hospitalização 

prolongada, uso de antimicrobianos, idade avançada e utilização de dispositivos 

médicos (PENA et al., 2006; MARTINEZ et al., 2006; GRAFFUNDER et al., 2005; 

RODRIGUEZ-BONO et al., 2008).   

 Uma pesquisa realizada com pacientes hospitalizados com bacteremia por 

Klebsiella pneumoniae e E. coli, mostrou que 55,6% dos pacientes com K. 

pneumoniae e 9,4% dos pacientes com E. coli eram produtores de ESBL. Observou-
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se também que a combinação dos antibióticos piperacilina-tazobactam está 

fortemente associada com a produção de ESBL por estas bactérias e que a 

mortalidade foi significativamente alta em pacientes com infecção por micro-

organismos produtores de ESBL (51%) do que nos pacientes com infecção por 

bactérias não produtoras de ESBL (29,8%) (SUPERTI; ALGUSTI; ZAVASCKI, 2009). 

Inicialmente, as infecções causadas por linhagens de Escherichia coli 

produtoras de ESBL estavam restritas ao ambiente hospitalar, porém recentemente 

muitas infecções do trato urinário causadas por estas bactérias acometem pacientes 

ambulatoriais, este problema vem acontecendo em várias partes do mundo 

(VRANES et al., 2008). 

Na Espanha, 64% das cepas de E. coli e 36% de k. pneumoniae produtoras 

de ESBL são provenientes de amostras não hospitalares e uma alta porcentagem 

destas são obtidas a partir de amostras de urina de mulheres com infecção do trato 

urinário não complicado (CUETO et al., 2006). 

A E. coli ESBL foi classificada pela infections Diseases Sociaty of America 

(IDSA) como um dos seis micro-organismos, para os quais, novas terapêuticas são 

urgentemente necessárias (TALBOT et al., 2006). 

 

3.2 Epidemiologia de E.coli ESBL no Brasil e no mundo 

 

Um levantamento feito a partir dos dados de vigilância sentinela de SMART 

(Monitoring Antimicrobial Resistance Trends), TEST (Tigecycline Evaluation 

Surveillance Trial) e SENTRY (Antimicrobial Surveillance Program) sobre a 

frequência de enterobactérias produtoras de ESBL em ambiente hospitalar na 

América Latina, mostrou que a E. coli ESBL teve maior prevalência em alguns 

países como Chile, Equador, Guatemala, Honduras e México. O Brasil apresentou 

uma frequência entre 13 e 17% como podemos observar na figura 3 (GUZMÁN-

BLANCO et al., 2014). 
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Figura 3 – Frequências de E. coli ESBL em hospitais de países da América Latina. 

 

 

Fonte: GUZMÁN-BLANCO et al.,2014 

 

A presença de E. coli  e K. pneumoniaea ESBL é mais comum em ambiente 

hospitalar, embora tem sido identificada também  em comunidades.  No sul do 

Brasil, a maior frequência de E. coli ESBL foi obtida de amostras de origem 

hospitalar (6,7%) em comparação com a comunidade que foi de (0,4%) estando em 

segundo lugar quanto a frequência, já que K. pneumoniaea apresentou 43,7% e 

2,6%, respectivamente. (WOLLHEIM et al., 2011). Outro estudo realizado em um 

Hospital Universitário no Brasil, isolou micro-organismos da família 

Enterobacteriaceae e quantificou a produção de ESBL. A espécie E. coli apresentou 

23,8% das amostras positivas para ESBL estando inferior apenas a K. pneumoniaea 

que foi de 47,1% (DIAS et al., 2008). Já em um hospital no Rio Grande do Sul, 

Brasil, a E. coli  foi a maior produtora de ESBL, encontrado (46,2%) seguida por 

Enterobacter spp (30,3%) (LAGO; FUENTEFRIA; FUENTEFRIA, 2010). 

Na América do Norte e no resto do mundo E. coli ESBL também está em 

segundo lugar quanto a frequência (SADER et al., 2007).  
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3.3 Mecanismos de resistência a antibacterianos 

 

Com a descoberta e o uso dos antibióticos no século XX acreditava-se que 

as doenças infecciosas seriam extintas, porém a resistência aos antibióticos é uma 

das principais causas da reemergências das doenças infecciosas, do aumento da 

morbidade e mortalidade, bem como do aumento nos custos em saúde decorrentes 

da diminuição das opções terapêuticas eficazes contra os micro-organismos 

resistentes (MORENS et al., 2004; COSGROVE, 2006,  VIRK; STECKELBERG, 

2000). 

Algumas espécies bacterianas são consideradas naturalmente resistentes a 

uma ou mais classes de agentes antimicrobianos (resistência primária), isto porque 

elas não possuem o alvo molecular para a ação do fármaco ou são impermeáveis a 

ele, logo há tendência que todas as espécies sejam resistentes a todos os 

antimicrobianos daquela classe. Já as bactérias que eram normalmente sensíveis a 

um determinado antimicrobiano e devido ao uso continuado e indiscriminado se 

tornam resistentes ao mesmo, este processo é conhecido como resistência 

secundária ou adquirida.  Esta resistência é devida mutação ou transferência 

horizontal de material genético (SHLAES et al., 1997; FUCHS, 2004; MUTO et al., 

2003; KAUE et al., 2004; TENOVER, 2006). 

Os mecanismos de resistência são codificados por genes de resistência que 

variam de acordo com sua localização, tipo de transferência e expressão. A 

localização dos genes podem ser cromossômica, esta confere estabilidade genética 

ao micro-organismo, ou extra cromossômica como nos plasmídeos que são 

moléculas circulares de DNA que se replicam de forma autônoma, sendo facilmente 

utilizados para transferência horizontal entre células bacterianas, conhecido como 

plasmídeo de conjugação (KONEMAN et al., 2001; SCHAECHTER et al., 2002). 

A transferência desses genes pode ocorrer por vários mecanismos, como 

conjugação através do contato direto célula-célula com transferência plasmidial. A 

transdução que ocorre pela transferência de DNA bacteriano por um bacteriófago, 

que é um vírus bacteriano que ser replica na célula bacteriana e pode incorporar 

uma porção de DNA bacteriano na partícula viral, sendo então transferida para a 

próxima célula bacteriana que o vírus infectar e a transformação por meio da 
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captação de DNA deixado por uma bactéria doadora no meio ambiente 

(MCGOWAN; MACWAUGHTON, 2013). 

A resistência bacteriana aos antimicrobianos faz parte da evolução natural 

destes micro-organismos que utilizam mecanismos de resistência para sua 

sobrevivência. O uso e as doses inadequadas de antimicrobianos causam a 

destruição de cepas susceptíveis e à sobrevivência das cepas resistentes, este 

processo é conhecido como pressão seletiva (FORBES et al., 1998; KONEMAN et 

al., 2001). 

As bactérias têm desenvolvido numerosas defesas contra agentes 

antimicrobianos, aumentando o número de patógenos resistentes às drogas. 

Ultimamente tem sido documentado com mais frequência bactérias patogênicas e 

oportunistas resistentes a múltiplas drogas (JONES et al., 2004). 

Algumas espécies da família Enterobacteriaceae preocupam devido a sua 

resistência a antimicrobianos, especialmente aos compostos β-lactâmicos. Dentre 

estas espécies temos principalmente K. pneumoniae e E. coli que são causadoras 

de infecções graves em pacientes hospitalizados (DU et al., 2002).  

As bactérias podem impedir a ação dos antimicrobianos por diversos 

mecanismos como alteração de permeabilidade que é caracterizada pelas 

modificações nas porinas que são canais que permitem a entrada de nutrientes e 

drogas levando ao impedimento da entrada do fármaco. Por transporte alterado da 

droga através de bombas de efluxo que promovem a saída do antibiótico do interior 

da célula para o meio extracelular e inativação enzimática, onde enzimas como as β-

lactamases inativam antibióticos β-lactâmicos. Como se pode observar na figura 4 

(KONEMAN et al., 2001; SHELDON, 2005). 
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Figura 4 - Mecanismos de resistência aos antibióticos β-lactâmicos na célula 
bacteriana gram-negativa. 

 

 
Fonte: THOMSON; BONOMO, 2005. 

 

As bactérias gram negativas possuem a membrana externa que é uma 

bicamada lipídica impermeável a grandes moléculas carregadas, sendo assim a 

primeira linha de defesa contra compostos tóxicos. Nesta membrana tem também 

proteínas chamadas porinas que controlam o influxo de moléculas. Estas proteínas 

são canais abertos cheios de água e que permitem a passagem passiva de 

moléculas hidrofílicas como alguns antibióticos a exemplo dos  β-lactâmicos, 

cloranfenicol e fluorquinolonas. Alterações nestas porinas como no número de 

cópias, tamanho e seletividade podem dificultar a difusão de antibióticos, reduzindo 

assim a sensibilidade a tais compostos (DENYER; MAILLARD, 2002; SHULZ, 2002; 

NIKALDO, 2003; DELCOUR, 2003). 

A E. coli produz três principais porinas triméricas conhecidas como OmpF, 

OmpC e PhoE. Estas variam de acordo com a seleção que fazem, no que diz 

respeito a carga e o tamanho da molécula. As famílias OmpF e OmpC têm ligeira 

preferência  por cátions, enquanto a PhoE seleciona fosfato inorgânicos e ânions. O 

canal porina dos tipos OmpF e OmpC é a via de entrada dos antibióticos β-

lactâmicos e fluorquinolonas, logo a susceptibilidade a estes compostos por algumas 
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espécies de bactérias gram negativas, como E. coli, Klebsiella, Enterobacter dentre 

outras, está relacionada com a presença destas proteínas. Observou-se que em 

isolados resistentes pode haver modificação no perfil das porinas como mudança no 

tipo de porina que expressam, redução no nível de expressão ou presença de 

porinas mutadas (NIKALDO, 2003; DELCOUR, 2003; KOEBNIK et al., 2000; 

BRYSKIER, 2005; KOHANSKI et al., 2007). 

As bactérias podem desenvolver resistência a antimicrobianos através de 

bombas de efluxo que têm a função de remover vários compostos tóxicos como, os 

detergentes, solventes orgânicos, corantes, antibióticos β-lactâmicos, quinolonas e 

em alguns casos aminoglicosídeos. Elas atuam tomando o antibiótico do espaço 

periplasmático e expulsando-o para o exterior, evitando que a droga atinja seu sítio 

de ação. Os sistemas de efluxo são formados por uma única proteína ou por 

complexos de proteínas transmembrana que são classificados segundo a sequência 

de aminoácidos das proteínas, em cinco grupos: Major Facilitator Superfamily (MFS); 

ATP-Biling cassettes superfamily (ABC); Small Family multidrug resistance (SMR); 

Resistance-nodulation-cell division superfamily (RND) e Multidrug and toxic 

compouds extrusion (MATE) (PAGÈS; MAIS; BARBE, 2005; KUMAR; SCHWEIZER, 

2005; TAFUR et al., 2008). 

O mecanismo de resistência comumente utilizado por espécies da família 

Enterobacteriaceae é a produção de β-lactamases que conferem resistência às 

penicilinas, porém a partir de 1983 surgiu um novo grupo de enzimas que ficaram 

conhecidas como beta-lactamases de espectro estendido (“extended-spectrum beta-

lactamases” - ESBLs). A ação destas enzimas não é restrita às penicilinas, mas 

também as cefalosporinas de amplo espectro e monobactâmicos como o aztreonam 

(KNOTHE et al., 1983; STURENBURG; MACK, 2003). 

As ESBLs são enzimas que hidrolisam a ligação amida do anel beta-

lactâmico dos antibióticos. Estas enzimas são ameaçadoras, pois estão associadas 

à plasmídeos, o que possibilita serem trocados entre várias espécies bacterianas 

(LAUTENBACH et al., 2001). 

Existem dois principais mecanismos moleculares empregadas por β-

lactamases para decompor hidroliticamente o anel β-lactâmico de penicilinas e 

cefalosporinas: através da utilização da via ester-serina, onde a enzima se associa 

com o antibiótico de forma não covalente e numa segunda etapa ocorre o ataque ao 
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anel β-lactâmico pela hidroxila da cadeia lateral do resíduo de serina originando um 

acil-éster covalente.  

A hidrólise do éster vai liberar a enzima que continua ativa e livre para atacar 

outras moléculas de antibiótico, enquanto o antibiótico se encontra hidrolisado e 

inativo. Estas enzimas são conhecidas como serina-β-lactamases. O outro 

mecanismo é através da ativação da água por um centro de íons Zn 2+ (melato-β-

lactamase) que são capazes de desencadear a ruptura do anel β-lactâmico, como 

podemos observar na figura 5 (LIVERMORE, 1995; BUSH; JACOBY; MEDEIROS, 

1995; WHIGHT, 2005). 

 

Figura 5 - Mecanismo de ação das serina-β-lactamase em penicilina (A) e melato-β-
lactamase em amoxicilina (B). 

 

 
Fonte: WHIGHT, 2005. 

 

Por serem de origem plasmidial, essas enzimas causam um impacto muito 

grande no tratamento antimicrobiano, pois além dos genes que codificam essas 

enzimas, há também genes que carreiam resistência a outros antimicrobianos como, 

os aminoglicosídeos e outras classes de drogas. Portanto na maioria dos casos 

essas bactérias são multirresistentes (LIVERMORE, 1995; SILVA et al., 2000; 

HONÓRIO et al., 2001). 

As enzimas ESBL resultam de mutações que acontecem nos genes que 

codificam enzimas clássicas, esses genes são conhecidos como TEM-1 e SHV-1 
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que sofrem mutações devido à pressão seletiva ocasionada pelo uso indiscriminado 

de antimicrobianos de espectro ampliado, como as cefalosporinas de terceira e 

quarta geração (HONÓRIO et al., 2001). 

Desde 2000, houve uma evolução na distribuição de ESBLs para uma 

predominância de enzimas CTX-M, principalmente em E. coli que é o principal 

transportador de genes que codificam estas enzimas. Mais de 130 (cento e trinta) 

enzimas do tipo CTX-M foram descritas até agora. Elas estão distribuídas em cinco 

grupos de acordo com sua sequencia de aminoácidos (grupo CTX-M 1, 2, 8, 9 e 25) 

(VALVERDE et al., 2004; BONNET, 2004). Fournier et al. (2013) selecionaram 100 

(cem) cepas de E. coli ESBL e mostraram a distribuição dos genes que produzem 

estas enzimas (figura 6). Observaram também uma prevalência do gene CTX-M 

semelhante ao observado na Europa. 

 

Figura 6 - Distribuição de genes codificadores de ESBL entre 100 isolados clínicos 
de E. coli produtoras de ESBL. 

 

 
Fonte: FOURNIER et al., 2013. 

  

As β-lactamases podem ser subdivididas de acordo com a sua estrutura 

tridimensional como sequencia de aminoácidos, preferência de substrato e 

sensibilidade a inibidores. Elas foram divididas de algumas maneiras, se destacando 

para as nomenclaturas propostas por Ambler, (1980) e Bush; Jacoby; Medeiros, 

(1995). 
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Um estudo com cerca de 200 (duzentas) β-lactamases permitiu o 

reconhecimento de quatro grupos principais de enzimas. Os grupos 1, 2 e 4 são 

serinas β-lactamases, o grupo 3 é melato-β-lactamase. O grupo 1 é formado por 

cefalosporinases fracamente inibidas pelo ácido clavulânico um inibidor de β-

lactamase. O grupo 2 é composto por penicilinases sensíveis ao ácido clavulânico e 

inclui as ESBL. O grupo 4 é composto por β-lactamases que são fracamente 

inativadas pelo ácido clavulânico e não se encaixam em outra categoria (BUSH; 

JACOBY; MEDEIROS, 1995; SHAH et al., 2004). 

Ambler, (1980) propôs a classificação destas enzimas segundo a 

similaridade na sua sequência de aminoácidos, dividindo-as em quatro classes 

designadas de A-D. As classes A, C e D tem um resíduo de serina no sitio ativo da 

enzima, enquanto a classe B é composta de enzimas com um íon metálico que 

normalmente é o zinco, no sítio ativo (AMBLER et al., 1991). O quadro 1 mostra as 

classes de β-lactamases, exemplos importantes de enzimas de cada classe, 

ocorrências e resistência aos antibióticos. 
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Quadro 1 - Classificação das β-lactamases segundo Ambler. 

 Classes de β-
lactamases 

Ocorrência 
preferencial 

β-lactamases 
Exemplos 

importantes 
Resistência fenotípica 

  
 

 
 

β-lactamases de 
amplo espectro 

TEM-1, TEM-2, 
SHV-1, SHV-11 

Ampicilina,Cefalotina 

 
A 

Enterobacteriaceae e 
não-fermentadores 

ESBL tipo- TEM TEM-3, TEM-52  

   ESBL tipo- SHV SHV-5, SHV-12 Penicilinas e 3 geração de cefalosporinas 

   ESBL tipo- CTX-M 
CTX-M-1; CTX-M-

15 
 

   Carbapenemases KPC,GES, SME Todos os β-lactâmicos 

Serina-β-
lactamases 

 
 
C 

Enterobacter spp. 
Citrobacter spp. 

AmpC 
Cefamicinases-
codificada por 
cromossomos 

AmpC 
Cefamicinas (cefoxitina) e 3 geração de 

cefalosporinas 

  
Enterobacteriaceae; 

A.baumannii 

AmpC 
Cefamicinases-
codificada por 
plasmídeos 

CMY, DHA, MOX, 
FOX, ACC 

Cefamicinas (cefoxitina) e 3 geração de 
cefalosporinas 

 
 
 
D 

 
β-lactamases de 
amplo espectro 

OXA-1, OXA-9 Oxacilina, Ampicilina e Afalotina 

   ESBL tipo- OXA OXA-2, OXA-10 Penicilinas e 3 geração de cefalosporinas 

   Carbapenemases 
OXA-48, OXA-23, 

24, 24, 58 
Ampicilina, imipenem e Todos os β-

lactâmicos 

Melato-β-
lactamases 

 
B 

Enterobacteriaceae e 
não-fermentadores 

Melato-β-
lactamases       

(carbapenemases) 
VIM, IMP Todos os β-lactâmicos 

Fonte: Adaptado de PFEIFER; CULLIK; WITTE, 2010. 
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O aumento no número de cepas de E. coli e K. pneumoniae produtoras de 

ESBL provavelmente deva-se ao uso indiscriminado de cefalosporinas de amplo 

espectro, bem como de outros antibióticos como as quinolonas (ASENSIO et al., 

2000; BERMEJO et al., 2003). 

Outro grupo de enzimas conhecidas como carbapenemases, são β-

lactamases capazes de hidrolisar antibióticos β-lactâmicos, inclusive os carbapenens 

(PAPP-WALLACE et al., 2011). Estas enzimas estão distribuídas nas classes A, B e 

D, a classe A é formada por enzimas como PME, KPC e GES-5, sendo a KPC mais 

comum clinicamente e responsável por surtos de infecções hospitalares. As 

pertencentes à classe B são melato β-lactamases e está representada pelas 

enzimas VIM, IMP e surgiu mais recentemente o tipo NDM. Estes tipos estão se 

espalhando por todos os continentes. Já os tipos MBL, GIM e SPM têm menos 

impacto global. A classe D é representada por enzimas OXA-48 entre outras 

(WALTHER-RASMUSSEN; HOIBY, 2007; WALSH, 2010; NORDMANN et al., 2011). 

Considerando que os carbapenens são os únicos antibióticos passíveis de 

serem utilizado no controle de algumas infecções causadas por bactérias gram 

negativas, o surgimento dessas enzimas é de fato preocupante (LIVERMORE; 

WOODFORD, 2006). 

 

3.4 Terapêutica medicamentosa para as infecções causadas por E. coli ESBL 

 

Os antibióticos normalmente utilizados como terapia de primeira linha para 

as infecções ocasionadas por bactérias produtoras de ESBL são principalmente o 

imipenem e o meropenem que pertencem à classe dos carbapenens, isto porque 

eles não são inativados por esss enzimas in vitro e tem demonstrado eficácia 

adequada para tratamento de infecções graves por bactérias gram negativas 

(PATTERSON et al, 2000; LAUTENBACH et al., 2001; CLARK et al., 2003; 

BURGESS et al., 2003; ENDIMIANI et al., 2004). 

Estes antibióticos são β-lactâmicos descobertos no final da década de 70 a 

partir de Streptomyces cattleya. Eles possuem um anel β-lactâmico condensado com 

um anel pirrolidina de cinco membros e uma instauração. Na posição 1 (um) tem um 

átomo de carbono (carbamida) e uma ligação insaturada entre 2 (dois) e 3 (três). 
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Todos têm na posição 6 (seis) um grupo hidroxietílico em configuração trans que 

protege o anel β-lactâmico de muitas serinas-β-lactamases e na posição 2 (dois) 

possui um radical carboxila que é importante para que o anel pirrolidínico ative o 

anel β-lactâmico (Figura 7) (MOELLERING; ELIOPOULOS; SENTOCHNIK, 1989; 

MARTÍNEZ et al., 2010).  

 

Figura 7 - Estrutura química dos carbapenens. 

 
Fonte: MARTÍNEZ et al., 2010 

 

Estudos têm demonstrado a potente ação de um novo carbapenem 

(ertapenem) contra bactérias ESBL. O ertapenem é ativo contra bactérias gram 

positivas e gram negativas, tendo atividade bactericida devido sua ligação a 

proteínas ligadoras de penicilina, inibindo assim a síntese da parede celular 

bacteriana. Este antimicrobiano apresenta outras vantagens como o uso em dose 

única, devido sua meia vida ser longa, além de possuir menos efeitos colaterais e 

ser pouco ativo contra bactérias gram negativos não-fermentadoras como 

Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii, evitando a seleção de cepas 

resistentes aos carbapenens (JONES; PFALLER, 2003; KHOLER et al., 1999; 

LIVERMORE et al., 2001). 

A susceptibilidade in vitro de cepas de E. coli, K. pneumoniae e outras 

espécies, todas produtoras de ESBL,  aos carbapenens  demonstrou que 100% das 

cepas testadas foram susceptíveis ao meropenem e imipenem e 97% eram 
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susceptíveis ao ertapenem. As cepas de E. coli ESBL apresentaram CIM que variou 

de 0,008 a 0,75µg/mL  (KIFFER et al., 2006). 

O aumento de estirpes da família Enterobacteriaceae produtoras de ESBL 

levou ao aumento da utilização de carbapenens que promovem a disseminação de 

carbapenemases em bacilos gram-negativos, logo a diminuição do uso de 

carbapenens é imprescindível para manter sua atividade. Para isto, novas 

alternativas terapêuticas devem estar disponíveis (FOURNIER et al., 2013). 

As cepas produtoras de ESBLs podem ser bloqueadas por substâncias que 

inibem as beta-lactamases, como o ácido clavulânico, sulbactam e tazobactam que 

foram inicialmente utilizados em conjunto com antibióticos β-lactâmicos como 

tratamento de escolha para infecções por estes micro-organismos. Porém, foi 

verificada sua ineficácia in vivo, podendo haver perda de porinas na membrana 

externa bacteriana (CANTÓN et al., 2008). 

Estudo realizado com cepas de E. coli de ambiente hospitalar demonstrou 

que a maioria dos micro-organismos eram resistentes a amoxicilina-clavulonato e 

que os mesmos produziam a enzima TEM-1, bem como AmpC e OXA-1 mediados 

por plasmídeo (DING et al.,2013). 

Existem apenas três inibidores de β-lactamases utilizados clinicamente, o 

ácido clavulânico, sulbactam e tazobactam. Eles atuam apenas contra algumas β-

lactamases classe A de Ambler (COLEMAN, 2006). Os inibidores têm estruturas 

químicas relacionadas com a penicilina, mantendo a ligação amida do grupo β-

lactâmico, mas com modificações na cadeia lateral (figura 8). Estas características 

permitem que os inibidores se liguem irreversivelmente com as β-lactamases 

tornando-as inativas (WILLIAMS, 1999). 

 

Figura 8 - Estrutura química dos inibidores de β-lactamases. 
 

 
Fonte: WATKINS et al., 2013. 
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3.5 Produtos naturais 

 

Um dos principais estímulos para a pesquisa de plantas medicinais com 

atividade antimicrobiana é o aumento da resistência bacteriana aos antibióticos. A 

primeira referência à resistência surgiu na década de 40 com as penicilinas e com o 

advento de novos antibióticos na década de 50 e 60, ressurgiram novas cepas 

resistentes, sendo hoje a causa de problemas terapêuticos que implicam 

diretamente na saúde pública (SOARES, 2001). 

Os produtos naturais tem sido a principal fonte de novas drogas 

antibacterianas (figura 9). Nos últimos 80 anos numerosas classes de 

antibacterianos de origem natural foram descobertos, logo estes produtos e seus 

análogos continuam a desempenhar um papel importante na medicina, sendo 

responsável por dois terços das novas terapias antibacterianas aprovadas entre 

1980 e 2010 (NEWMAN; CRAGG, 2012). 

As plantas são usadas com fins medicinais desde o inicio da civilização e no 

Brasil a utilização delas no tratamento de doenças tem influência indígena, africana 

e européia (BRITO et al., 1996; MARTINS et al., 1998). 

Diversas pesquisas têm demonstrado a capacidade antimicrobiana das 

plantas medicinais, possibilitando a ampliação do conhecimento sobre tais espécies 

vegetais que apresentam grande quantidade de moléculas potencialmente ativas 

(ZACCHINO et al., 2003, LIMA et al., 2006, OLIVEIRA et al., 2006; SANTOS et al., 

2009;  YUNES; CALIXTO, 2001). 
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Figura 9 - Prevalência de classes de antibacterianos naturais versus sintéticos 
aprovados pela FDA. Os produtos naturais e seus derivados estão em rosa e 
vermelho e os sintéticos são mostrados em branco e cinza. 

 

 

Fonte: BOLOGA et al., 2013. 

 

As misturas herbáceas têm sido usadas empiricamente a milhares de anos 

em processos infecciosos, algumas têm demonstrado atividades bacteriostáticas 

e/ou fungistática, diminuindo a capacidade de mutações desses micro-organismos 

(YUNES; CALIXTO, 2001). 

As plantas através do seu metabolismo secundário dão origem a misturas 

complexas de substâncias voláteis com odor forte conhecidas como óleos 

essenciais. São sintetizadas em vários órgãos das plantas como botões, flores, 

folhas, caules, ramos, sementes, frutos, raízes e cascas. Estas substâncias são 

armazenadas em células secretoras, cavidades, canais, células epidérmicas ou 

tricomas glandulares. Exercem função de proteção contra micro-organismos e 



43 

 

herbívoros, bem como podem ser importantes para atrair insetos que farão a 

dispersão de pólen e sementes (SIMÕES; SPITZER, 1999; SIQUI et al., 2000; 

GONÇALVES et al., 2003; BAKKALI  et al., 2008).  

Os óleos essenciais possuem grande aplicação em alimentos, cosméticos e 

como coadjuvantes em medicamentos. Um estudo tem demonstrado ser vantajoso 

sua ação como aditivo alimentar, já que foi observado o aumento no tempo de 

conservação de alimentos, porém a quantidade de óleos essenciais adicionado é 

determinante para aceitação do produto devido aos fortes aromas que estes 

transmitem (SILVA-SANTOS et al., 2006; CHOULIARA et al., 2007; BIZZO; 

HOVELL; REZENDE, 2009). 

A composição química dos óleos essenciais é na maioria das vezes 

constituída de derivados fenilpropanóides ou de terpenóides. Os terpenos são 

substâncias largamente distribuídas na natureza, constituindo uma ampla variedade 

de compostos vegetais. São compostos de cadeias carbônicas cíclicas ou alifáticas 

derivadas do metabolismo secundário das plantas, possui origem biossintética a 

partir do ácido mevalônico. São divididos, de acordo com número de unidades 

isoprênicas, em isoprenos ou hemiterpenos (5C), monoterpenos (10C), 

sesquiterpenos (15C), diterpenos (20C), sesterpenos (25C), triterpenos (30C), 

tetraterpenos (40C) e poliisoprenóides (nC)  (SPITZER, 2004; BAKKALI et al., 2008).  

Vários fatores podem influenciar na composição química dos óleos 

essenciais de plantas, tais como: espécie, parte da planta, estação de colheita, 

origem geográfica, condições ambientais e método de extração (VILJOEN et al., 

2005;  JORDAN et al., 2005; SEFIDKON; ABBASI; KHANIKI, 2006; MEJRI et al., 

2010; PORRES-MARTÍNEZ et al., 2014). 

Os principais métodos para extração de óleos essenciais de plantas são a 

hidrodestilação, destilação a vapor, destilação a vapor e água, maceração dentre 

outros. Novos métodos estão sendo aplicados com o objetivo de reduzir o tempo de 

extração, melhorar o rendimento da extração e reduzir os custos operacionais. São 

eles: extração assistida por micro-ondas, extração com fluído supercrítico e extração 

por ultra-som assistida (LI et al., 2009; PORTO;  DECORTI, 2009; WANG et al., 

2010; DJOUAHRI; BOUDARENE; MEKLATI, 2013). 

Estudos mostram que muitos óleos essenciais têm atividade antibacteriana e 

que muitos compostos presentes nos óleos essenciais podem não ter forte atividade 
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antibacteriana, mas podem acentuar a atividade de antibióticos clássicos 

(BHAVANANI; BALLOW, 1992; AHMAD; AQIL, 2007). 

 

3.6 Coriandrum sativum 

 

O C. sativum (coentro) pertence à família Umbelliferae/Apiaceae, originaria 

do mediterrâneo, mede de 30-50 cm de altura (figura 10). É uma planta herbácea, 

ereta, anual, ramificada e aromática. É amplamente distribuída e utilizada pela 

indústria de alimentos, farmacêutica e de cosméticos. Os frutos são utilizados como 

condimentos, especialmente para aromatização de molhos, produtos cárneos e de 

panificação. O aroma e sabor são devidos ao óleo essencial presentes nas 

glândulas do mericarpo (BURDOK; CARABIN, 2009, JABEEN et al., 2009; EYRES et 

al., 2005). 

 

Figura 10 - Folhas de C. sativum  
 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Conhecida popularmente como coentro, coendro, coandro, coriandro, xendro 

entre outras denominações, este vegetal encontra-se disseminado por todo o 

mundo. No Brasil não só tem uma grande importância econômica, como também 
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desempenha um papel social muito importante, sendo o segundo vegetal mais 

consumido (LÓPEZ et al., 2008; BERTINI, 2010). 

O uso do coentro remonta a centenas de anos, onde tradicionalmente era 

usado os seus frutos e a própria planta na medicina para combater problemas 

gastrointestinais, flatulência e falta de apetite (DALY et al., 2010; SAMOJLIK et al., 

2010). Várias outras propriedades biológicas já foram descritas como: 

 Ansiolítico (EMAMGHOREISHI, KHASAKI; AAZAM, 2005; CIOANCA et al., 

2014). 

 Protetor da mucosa gástrica (AL-MOFLEH et al., 2006). 

 Antiparasitário (EGUALE et al., 2007; RONDON et al., 2011). 

 Anti-inflamatório e analgésico (ISHIKAWA; KONDO; KITAJIMA, 2003; 

ZANUSSO-JUNIOR et al., 2011). 

 Anti-hipertensivo, diurético e cardioprotetor (JABEEN et al., 2009; PATEL et 

al., 2012). 

 Antioxidante (WANGENSTEEN et al., 2004; WONG; KITTS, 2006; MSAADA 

et al., 2014). 

 Hipoglicemiante e hipolipemiante (GRAY; FLATT, 1999; GALLAGHER et al., 

2009; EIDI et al., 2009; AISSAOUI et al., 2011). 

 Anticancerigeno e antimutagênico (CHITHRA; LEELAMMA, 2000; BAKKALI 

et al., 2005; CORTÉS-ESLAVA et al., 2004). 

 Antimicrobiano (KLEPSER  et al., 1998; LO CANTORE et al., 2004; WONG; 

KITTS, 2006; DUARTE et al.,2007; ALVES-SILVA et al., 2013). 

 

Em um estudo realizado por Aissaqui et al. (2011), foi demonstrado que a 

administração sub-crônica de extrato aquoso de sementes de coentro em ratos 

normalizou a glicemia e diminuiu os níveis de colesterol LDL e triglicerídeos, 

mostrando o potencial do coentro para ser um candidato para mais investigações 

como um hipoglicêmico e hipolipidêmico em seres humanos. 

O óleo essencial extraído das sementes e das partes aéreas da planta do 

coentro tem grande importância comercial, sendo um dos 20 mais usado em todo o 

mundo, devido suas propriedades físicas, composição química e aroma (LÓPEZ; 

JÓRDAN; PASCUAL-VILLALOBOS, 2008; RAMADAM et al., 2003). 
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Matasyoh et al. (2009) demonstraram que o óleo essencial de coentro 

apresentava atividade contra bactérias gram positivas (Staphylococcus aureus, 

Bacillus spp.) e gram negativas (E. coli, Salmonella typhi, K. pneumoniae, P. 

mirabilis e P. aeruginosa) , além de atividade fungicida contra Candida albicans,  

Um estudo realizado com algumas espécies de Candida spp demonstrou  

que o óleo essencial de C. sativum apresentou atividade antimicrobiana para a 

maioria das espécies testadas, onde a CIM variou de 125 µg/mL e 500 µg/mL 

dependendo da espécie (BEGNAMI et al., 2010).  

O óleo essencial do coentro é formado por uma mistura complexa de 

compostos químicos dentre os quais destacam-se os fitoconstituintes 

monoterpênicos, como o linalol, citronelol, geraniol, mirceno, α, β e γ-terpineno, 

limoneno e cânfora. Estão presentes também ácidos graxos como o ácido linoleico, 

oleico, palmítico dentre outros (ISHIKAWA; KONDO; KITAJIMA, 2003; ISAO et al., 

2004). 

Os efeitos farmacológicos do Coriandrum sativum deve-se principalmente a  

presença destes fitoconstituintes no seu óleo essencial.  O componente majoritário 

no óleo essencial de coentro é o linalol que pode representar até 70% do conteúdo 

do óleo segundo alguns autores (ILLÉS et al., 2000; RAVI et al., 2007; LÓPEZ et al., 

2008).  

O linalol é um álcool insaturado monoterpênico (figura 11) encontrado como 

componente de óleos essenciais de várias espécies de plantas aromáticas como 

espécie de perila (Perilla frutescens), alecrim (Rosmarinus officinalis L.) e aroeira 

(Pistacia lentiscus) (SUGAWARA et al., 2000; LETIZIA et al., 2003; KAMATAU; 

VILJOEN, 2007; BURDOCK; CARABIN, 2009; MASUMOTO; KORIN; ITO, 2010; 

PARASCHOS et al., 2011; OJEDA-SANA et al., 2013). 
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Figura 11 - Estrutura química do linalol e do óxido de linalol 

Fonte: LETIZIA et al., 2003. 
     
 

O linalol é um líquido incolor ao amarelo pálido que é comercializado como 

ingrediente de muitos produtos cosméticos como shampoos, perfumes, sabonetes 

dentre outros. É também utilizado em produtos de limpeza como detergentes 

(LETIZIA et al., 2003). Estudos demonstraram algumas atividades biológicas do 

linalol como: 

 Antimicrobiano (BELLETTI et al., 2010; FURNERI et al., 2012; PARK et al., 

2012) 

  Antitumoral (CHUNG et al., 2006; MITI´C-CULAFI´C et al., 2009) 

 Anti-inflamatório (HUO et al., 2013; PEANA et al., 2002). 

 Analgésico (PEANA et al., 2004; PEANA et al., 2006; BATISTA et al., 2008).  

 Anticolesterolêmico (KLADNIEW et al., 2014). 

 

O óxido de linalol também é bastante utilizado pela indústria de perfumes, 

devido seu odor característico, porém não está disponível com pureza enantiomérica 

como o linalol em produtos naturais (MIRATA et al., 2008;  MITIC-CULAFIT et al., 

2009; BORMANN et al., 2012). Este composto apresentou efeito ansiolítico quando 

testado em animais de laboratório (SOUTO-MAIOR et al., 2011). 
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3.7 Associação entre antimicrobianos 

 

A associação de drogas antimicrobianas é comum na clínica, haja vista que 

a terapia combinada permite uma melhor evolução do quadro clínico, além de 

diminuir a probabilidade de resistência a um dos agentes (NOONEY; MOTTHEWS; 

BURNIE, 2005). 

O surgimento de bactérias resistentes a várias drogas diminui bastante as 

opções terapêuticas, logo uma das estratégias comumente utilizadas é a associação 

entre drogas, como exemplo, temos a combinação de inibidores de beta-lactamases 

e antibióticos beta-lactâmicos contra linhagens produtoras de beta lactamases, 

porém o uso frequente destes inibidores fez surgir novas linhagens resistentes, 

exigindo assim a busca de novas drogas inibidoras (COLEMAN, 2006; 

HEMAISWARIA; KRUTHIVENTIB; DOBLE, 2008; WATKINS et al., 2013). 

Existem dois métodos, amplamente aceitos, utilizados para avaliar a 

associação entre produtos.  A cinética de morte microbiana que compara diferenças 

na contagem de colônias de um organismo ao longo de um determinado intervalo de 

tempo e o método de checkerboard que proporciona uma disposição bidimensional 

de concentrações diferentes das substâncias avaliadas, permitindo o cálculo do 

índice de Concentração Inibitória Fracionada (CIF). O primeiro é mais trabalhoso e 

tem natureza de trabalho intensivo, logo é inadequado para uso rotineiro. Já o 

checkerboard é mais simples (HALL; MIDDLETON; WESTMACOTT, 1983; ODDS, 

2003; ABREU et al., 2014). 

A combinação dos produtos pode ser classificada como interações positivas 

quando intensificam a potência de um produto bioativo, sendo chamado de 

potencialização. Efeitos aditivos e sinérgicos são subconjuntos da potencialização 

quando o efeito é experimentalmente caracterizado e quantificado.  As interações 

negativas (interferências) ocorrem quando certos componentes da mistura inibe toda 

a atividade biológica de compostos farmacologicamente ativos, isto se dá através da 

redução da sua estabilidade, ou biodisponibilidade ou reforçando o seu metabolismo 

(LILA; RASKIN, 2005). 

Muitos estudos têm provado a ação sinérgica de óleos essenciais de 

diferentes plantas com drogas sintéticas demonstrando ser um caminho promissor 
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para a busca de novos produtos antibacterianos (HEMAISWARYA; DOBLE, 2009; 

ALMEIDA et al., 2013; VERAS et al., 2013; BARRETO et al., 2014). 

Um estudo avaliou a associação entre dois e três produtos, o fitoconstituinte 

timol, o EDTA e a vancomicina contra cepas gram positivas (S. aureus meticilina 

resistente) e gram negativa (E. coli) através do teste de checkerboard e observou 

uma ação aditiva quando o timol e o EDTA foram associados contra E. coli. Bem 

como, uma ação sinérgica quando estes produtos foram associados com 

vancomicina, podendo reduzir a dose de vancomicina em até dezesseis vezes para 

esta bactéria. No entanto, para MRSA a interação entre as drogas não foram 

sinérgicas (HAMOUD et al., 2014). 

Portanto, o uso de produtos naturais associados a antimicrobianos 

tradicionais seria uma possibilidade de aumentar a atividade antimicrobiana das 

drogas. Estudos demonstraram que alguns produtos naturais que apresentam um 

efeito antimicrobiano fraco quando associado a produtos sintéticos podem ter uma 

reação sinérgica (ZAGO et al., 2009; LAKSHMI; HARASREERAMULU; RAJU, 2013). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

Os ensaios laboratoriais referentes ao estudo da atividade antibacteriana 

dos óleos essenciais, fitoconstituintes e antibióticos selecionados foram realizados 

no Laboratório de Micologia do Departamento de Ciências Farmacêuticas (DCF), no 

Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A 

análise do óleo essencial foi realizada no Laboratório Unificado de Desenvolvimento 

e Ensaios de Medicamentos do Departamento de Ciências Farmacêuticas, no 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba. 

 

4.2 MICRO-ORGANISMOS 

 

As cepas de Escherichia coli ESBL foram obtidas de isolados clínicos 

oriundos de hospitais, sendo cedidas pela microbiologista Bernadete Helena 

Cavalcanti Santos.    

 

4.3 ÓLEOS ESSENCIAIS 

 

Foram utilizados alguns óleos essenciais para realização da triagem 

antibacteriana  e assim selecionou-se  o óleo  essencial de C. sativum que 

apresentou a melhor atividade antibacteriana contra as cepas estudadas. Os óleos 

essenciais foram adquiridos na Indústria Ferquima Ind. E Com. LTda (Vargem 

Grande Paulista, São Paulo, Brasil), onde seus parâmetros físico-químicos  foram 

descritos pelo fornecedor que produz e comercializa os óleos essenciais em escala 

industrial. 
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O óleo essencial de C. sativum selecionado teve seus parâmetros de 

qualidade (coloração, pureza, odor, densidade a 20 °C e índice de refração a 20 °C) 

descritos em um boletim técnico enviado pelo fornecedor (quadro 2). 

 

 

Quadro 2 - Boletim técnico do óleo essencial de C. sativum (coentro). 

Ítens Especificações 

Aparência Líquido 

Cor Incolor 

Impurezas Isento 

Odor Característico 

Densidade (20°C) 0,860 – 0,880 

Índice de Refração (20°C) 1,460 – 1,475 

CAS 8008-52-4 

Fonte: Ferquima Ind. E Com. Ltda. Engenheira Química Responsável: Alice Elizabet 
Lasthaus, CRQ: IV 04330754. 

 

A emulsão do óleo foi obtida segundo as proporções sugeridas pelo protocolo 

recomendado por Allegrini; Bouchberg; Maillols (1973). Em um tubo de ensaio 

esterilizado, foram adicionado 60.000 μg do óleo essencial, 0,15 mL de 

dimetilsulfóxido (DMSO), 0,06 mL de Tween 80 (INLAB/Indústria Brasileira) e 

quantidade suficiente para 3 mL de água destilada estéril. A mistura foi agitada por 5 

minutos em aparelho Vortex (Fanem), obtendo uma emulsão com concentração de 

20.000 μg/mL do óleo essencial, 5% de DMSO e 2% de Tween 80. 

Através de diluições em água destilada estéril ou no próprio meio de cultura 

foram obtidas as concentrações desejadas do óleo essencial. A concentração 

máxima de DMSO utilizada nos ensaios foi de 0,5%. 
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4.4 FITOCONSTITUINTES 

 

Mediante os resultados de triagem da atividade antibacteriana dos óleos 

essenciais, foi selecionado o óleo essencial de C. sativum que apresentou resultado 

mais expressivo e também seus fitoconstituintes majoritários: (±)-linalol (62140) e 

óxido de linalol (mistura de isômeros- 62141) que foram adquiridos da Sigma-Aldrich 

(Brasil). A preparação dos fitoconstituintes foi semelhante a do óleo essencial. 

 

4.5 PRODUTOS SINTÉTICOS 

 

Os antibióticos, ciprofloxacina e norfloxacina (quinolonas), cefoxitina 

(cefamicina), eritromicina (macrolídeo) e cloranfenicol foram adquiridos junto à 

Sigma-Aldrich (Brasil).  Os antibióticos utilizados no estudo de associação foram 

preparados numa concentração de 5000 µg/mL, já o cloranfenicol utilizado como 

controle foi preparado numa concentração de 2048 µg/mL.  

As quinolonas seguiram a mesma forma de preparação, ou seja, 25 mg foi 

dissolvida inicialmente em 0,1 M de NaOH e em seguida diluída com água destilada 

estéril para obter a concentração de final. A cefoxitina foi dissolvida diretamente em 

água destilada estéril e na eritromicina foi adicionada 100 µL de DMSO para 

posteriormente ser dissolvida em água. A concentração final de DMSO foi de 0,5%. 

 

4.6 MEIOS DE CULTURA 

 

Na execução dos testes para avaliação da atividade antibacteriana dos 

produtos, os meios de cultura utilizados foram Agar e caldo Muller-Hinton e o caldo 

de infusão de cérebro e coração - BHI (DIFCO – Laboratories Co./USA/France). O 

preparo dos meios seguiu as instruções do fabricante. 
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4.7 PREPARAÇÃO DO INÓCULO 

 

As cepas selecionadas foram inoculadas em caldo Muller-Hinton e mantidas 

a 35-37°C durante 24 horas. O inóculo foi preparado e padronizado em solução 

fisiológica estéril a 0,9%, comparando-se com uma solução de sulfato de bário e 

ácido sulfúrico do tubo n0 0,5 da escala de Mc Farland. A suspensão foi agitada com 

auxilio de um aparelho Vortex (Fanem) obtendo concentração final de 

aproximadamente 108 UFC/mL (BAUER et al.,1966; CLEELAND; SQUIRES, 1991; 

HADACEK; GREGER, 2000, NCCLS, 2000). 

 

4.8 METODOLOGIA 

 

4.8.1 Perfil de sensibilidade das cepas de E. coli 

 

As cepas de E. coli foram submetidas ao teste de sensibilidade a 

antimicrobianos (TSA), sob a responsabilidade da microbiologista Bernadete Helena 

Cavalcanti Santos, através do método de difusão com discos (CLSI, 2008), onde foi 

testada a susceptibilidade destes micro-organismos aos seguintes antimicrobianos: 

amicacina, aztreonam, cefepime, ceftriaxone, ceftazidime, ciprofloxacina, 

eritromicina, imipenem, meropenem, norfloxacina, cefoxitina, cefalotina, piperacilina-

tazobactam e ampicilina-subactam.  

A confirmação das cepas de Escherichia coli produtoras de beta-lactamases 

de espectro estendido foi realizada através de testes combinado, também conhecido 

como teste de aproximação de disco (“Double-disc synergism”), onde se colocou no 

centro de uma placa de Agar Muller-Hinton um disco de amoxicilina/ácido 

clavulânico e ao redor os antibióticos marcadores (ceftriaxona, aztreonam, 

ceftazidime e cefepime). 
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4.8.2 Análise dos componentes do óleo essencial 

 

A análise dos componentes do óleo essencial de C. sativum foi realizada 

conforme a rotina estabelecida no laboratório do DCF/CCS/UFPB sob a 

responsabilidade do professor Fábio Santos de Souza, onde foi utilizado um 

Cromatógrafo Gasoso (CG) da Shimadzu, modelo GC17-A, com sistema equipado 

com um Espectrômetro de Massa (EM). A coleta de dados e integração foi realizada 

com o software Class5000. A fase móvel composta de hélio e bombeada na vazão 

de 1,6 mL/min com Split 1:5. 

 

 

4.8.3 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) – Técnica da 

Microdiluição  

 

A determinação da CIM foi realizada através da técnica de microdiluição 

(CLEELAND; SQUIRES, 1991; ELLOF, 1998). Inicialmente, foram distribuídos 100 

µL de caldo Mueller-Hinton duplamente concentrado nos poços da placa de 

microdiluição (INLAB/Indústria Brasileira). Em seguida, foram distribuídos 100 µL da 

emulsão do óleo essencial, a uma concentração inicial de 1024 µg/mL, que foi 

diluída seriadamente até 4 µg/mL, a partir da retirada de uma alíquota de 100 µL da 

cavidade mais concentrada para a sucessora. Nos orifícios de cada coluna foram 

dispensadas alíquotas de 10 µL do inóculo correspondente a cada cepa ensaiada. 

Paralelamente, foram realizados controle da viabilidade das cepas de bactérias 

ensaiadas e o controle de sensibilidade das cepas frente à ação antibacteriana do 

antibiótico padrão. 

As análises foram realizadas em triplicata e incubadas a 35-37°C durante 

24-48 horas. Foi realizada uma primeira leitura dos resultados e em seguida 

adicionado 20 µL de uma solução 0,01% (p/v) de resazurina sódica (SIGMA), 

reconhecido como indicador de óxido-redução para bactérias, preparada com a água 

destilada estéril.  Nova incubação foi feita 35-37°C por uma hora aproximadamente. 

A leitura se procedeu pela observação da mudança da coloração da solução, de azul 

para rosa, indicando crescimento microbiano. Logo, a CIM foi revelada pela menor 

concentração do óleo que promoveu a inibição do crescimento bacteriano, verificado 
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por uma não mudança na coloração (ALLEGRINI; BOUCHBERG; MAILLOLS, 1973; 

MANN; MARKHAM, 1998). 

Foram seguidos os parâmetros de atividade antimicrobiana descritos por 

Sartoratto et al. (2004), onde óleos essenciais com CIM até 500 µg/mL são 

considerados com forte atividade antimicrobiana, com CIM entre 600 e 1600 µg/mL 

possuem atividade moderada e CIM acima de 1600 µg/mL é considerado com 

atividade fraca. 

 

4.8.4 Determinação da concentração bactericida mínima (CBM) 

 

Para determinar a CBM, alíquotas de 1µL da CIM, CIM x 2 e CIM x 4 do 

produto foram inoculadas em placas contendo agar Mueller-Hinton. Após 24-48 

horas de incubação a 35-37°C, a leitura para avaliar a CBM foi realizada com base 

no crescimento ou não das bactérias. A CBM foi definida como a menor 

concentração do produto que inibiu o crescimento total ou ocorreu crescimento 

inferior a três UFC, resultando em 99,9% de atividade bactericida, os ensaios foram 

realizados em duplicata (ERNST et al., 1996; ESPINEL-INGROFF, 2007). 

 

4.8.5 Determinação da Cinética de Morte Microbiana 

 

A cinética de morte de E. coli ESBL frente ao óleo essencial foi realizada de 

acordo com o trabalho de Klepser et al. (1998). A cepa 01 foi cultivada em meio agar 

Mueller Hinton 24 horas antes do teste. Em seguida, as colônias foram suspensas 

em NaCl 0,9% e a turvação ajustada de acordo com a escala 0,5 de McFarland (1 x 

108 UFC/mL). Posteriormente, 0,5 ml da suspensão de bactérias foram inoculados 

em 4,5 ml de caldo Mueller-Hinton contendo concentrações variadas do óleo 

essencial (CIM/2, CIM, CIM x 2 e CIM x 4) e incubadas a 37oC e nos intervalos de 0, 

2 horas, 4 horas, 8 horas e 24 horas, após a incubação, uma alíquota de 10 µL foi 

uniformemente inoculada em placa de Petri contendo Agar Mueller-Hinton. Também 

foi realizado o experimento controle, com crescimento bacteriano na ausência do 

óleo. 
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As placas inoculadas foram incubadas a 37oC durante 24 horas. Em seguida 

foi realizada a contagem do número de células viáveis, a qual foi expressa em 

UFC/mL. As curvas foram construídas plotando a contagem média de colônias 

(log10UFC/mL) em função do tempo (horas) com o GraphPad Prism version 5.0 for 

Windows, San Diego California USA, www.graphpad.com. Foi considerada atividade 

bactericida da droga quando houve redução no crescimento maior ou igual a 3 log10 

(≥ 99,9%) a partir do inóculo inicial, e atividade bacteriostática quando houve 

redução no crescimento menor que 3 log10 (< 99,9%) UFC/mL (RASOOLI & 

MIRMOSTAFA, 2002; CORREA-ROYERO et al., 2010; ERNST et al., 2002; KEELE 

et al., 2001). 

4.8.6 Ensaio de modulação dos compostos sobre os antibióticos convencionais 

 

A avaliação da interferência do óleo essencial sobre a resistência antibiótica 

foi realizada com os antibióticos ciprofloxacina e norfloxacina, cefoxitina e 

eritromicina. A CIM destes antimicrobianos foi avaliada na presença e na ausência 

do óleo essencial em microplacas estéreis. Todos os antibióticos testados foram 

obtidos junto a Sigma. 

O óleo essencial foi misturado em caldo BHI 10% em concentrações 

subinibitórias (CIM/8). As soluções dos antibióticos foram preparadas com água 

destilada estéril em concentrações de 2500µg/mL e volumes de 100 µL  foram 

diluídas serialmente 1:1 em caldo BHI 10% em cada cavidade com 100 µL do meio 

de cultura terá 10% da suspensão bacteriana. Utilizaram-se os mesmos controles 

que foram usados para avaliação da CIM. As placas preenchidas foram incubadas a 

35°C por 24 horas e a leitura foi evidenciada pelo uso da resazurina sódica como 

citado anteriormente (COUTINHO et al., 2008). 

 

4.8.7 Ensaio de associação dos óleos essenciais com antibióticos convencionais 

frente a E. coli ESBL – Método Checkboard 

 

Inicialmente, 100 µL do meio de cultura com 10% da suspensão bacteriana 

foram adicionados nas cavidades da microplaca estéril contendo 96 poços com 

fundo em “U”(Alamar®). Em seguida cada microplaca foi preenchida no sentido 



58 

 

vertical com 100 µL do óleo essencial na concentração inicial de 2048 µg/ml que foi 

diluída seriadamente até concentração de 4 µg/ml e no sentido horizontal com 100 

µL do antibiótico  na concentração inicial de 5000 µg/ml, sendo diluídas 

seriadamente 1:1 no caldo até concentração de 19,53 µg/ml. Nas duas últimas 

colunas foram adicionados caldo BHI com a suspensão bacteriana. Em uma coluna 

foi adicionado 100 µL do antibiótico e na coluna seguinte 100 µL do óleo essencial 

que foram diluídos seriadamente, como pode ser observado na figura 12. O ensaio 

foi incubado à 35-37 ºC por 24 horas e o crescimento bacteriano foi evidenciado pelo 

uso da resazurina. 

 

Figura 12 - Esquema para realização do ensaio de associação pela técnica de 
Checkerboard. 

 

 

 

 O efeito combinado dos antibióticos e óleo essencial e linalol foram 

calculados e expressos por meio do índice CIF (Concentração Inibitória Fracionada) 

que é calculado através da soma do CIFA + CIFB, onde A representa o antibiótico e B 

o óleo essencial em teste. O CIFA, por sua vez, será calculado pela relação CIMA 

combinado/CIMA sozinho, enquanto que o CIFB será CIMB combinado/CIMB sozinho. 

Este índice foi interpretado da seguinte maneira: sinergismo (≤0,5), indiferença (>0,5 

- 4,0) ou antagonismo (> 4,0) (ODDS, 2003). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Perfil de sensibilidade das cepas de E. coli 

 

E. coli  é um patógeno que causa infecções na comunidade e em ambiente 

hospitalar. Com o surgimento e a disseminação crescente de cepas produtoras de 

ESBL despertou o interesse em pesquisas de compostos com potencial 

antimicrobiano já que estes micro-organismos são bactérias resistentes a múltiplas 

drogas (LAGACE-WIENS et al., 2006; LAGACE-WIENS et al., 2007). Podemos 

afirmar que as 13 cepas clínicas ensaiadas são multidrogas resistentes. Isto pode 

ser visto no quadro 3, onde é demonstrado o perfil de sensibilidade das cepas de E. 

coli ESBL aos antimicrobianos de acordo com o CLSI, 2008. 

 

Quadro 3 - Perfil de sensibilidade fenotípico das especies de E. coli ESBL. 
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EC-01 S R R R R R S S R S R S R R 

EC-02 S R R R R R S S R S R S R R 

EC-03 S R R R R R S S R S R S R R 

EC-04 S R R R R R S S R S R S R R 

EC-05 S R R R R R S S R S R S R R 

EC-06 S R R R R R S S R S R S R R 

EC-07 S R R R R R S S R S R S R R 

EC-08 S R R R R R S S R S R S R R 

EC-09 S R R R R R S S R S R S R R 

EC-10 S R R R R R S S R S R S R R 

EC-11 S R R R R R S S R S R S R R 

EC-12 S R R R R R S S R S R S R R 

EC-13 S R R R R R S S R S R S R R 

R= resistente; S= sensível 
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5.2  Análise dos componentes do óleo essencial 

 

A composição do óleo essencial de C. sativum foi determinada através de 

CG/EM. Os fitoconstituintes e seus respectivos percentuais estão expostos na tabela 

1. A análise resultou na identificação de sete componentes. Entre os 

fitoconstituintes, o linalol se apresentou como componente majoritário do óleo 

essencial de C. sativum apresentando uma percentual de 39,78% do total de 

constituintes presentes. Seguido pelo óxido de linalol (27,33%), do para-cimeno 

(17,62%) e da cânfora (7,45%) em ordem decrescente de percentual.  

 

 

Tabela 1 - Composição química (%) do óleo essencial de C. sativum. 

Composto Tempo de 
Retenção (min) 

Área % na 
Formulação 

Alfa-pineno 3,547 3159476 4,95 
Canfeno 3,756 951652 1,49 

Beta-pineno 4,233 878028 1,38 
Para-cimeno 5,204 11243901 17,62 
Óxido linalol 6,192 17444407 27,33 

Linalol 7,042 25389573 39,78 
Cânfora 7,546 4755138 7,45 

 

Neffati et al. (2011) isolaram o linalol como o principal fitoconstituinte, 

seguida pelo cânfora. Figueiredo et al. (2004) analisando a composição do óleo 

essencial de coentro cultivados no Brasil, identificaram teores de linalol entre 

77,48% em frutos maduros e secos de coentro. Outros pesquisadores encontraram 

também quantidades apreciáveis de linalol em torno de 70% no óleo essencial, além 

de encontrar pequena quantidade de alfa-pineno e p-mirceno. Já em outros estudos 

o linalol foi encontrado em pequenas quantidades (ZOUBIRI; BAALIOUAMER, 2010, 

MATASYOUH et al., 2009; ZHELJAKOVA et al., 2008; DELAQUIS et al., 2002; 

SAEED; TARIQ, 2007). 

Esta variação na concentração do linalol provavelmente deve-se ao uso de frutos 

com diferentes estágios de maturação e de diferentes regiões de plantação, pois 

fatores climáticos como temperaturas baixas e alta precipitação de chuvas interferem 

negativamente na concentração de linalol, além de variações devido o emprego de 
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diferentes métodos de extração (SANGWAN et al., 2001; MSAADA et al., 2009; 

EIKANI; GOLMOHAMMAD; ROWSHANZAMIR, 2007; MHEMDI et al., 2011 ). 

5.3 Determinação da CIM e CBM do óleo essencial de C. sativum 

 

O MIC do óleo essencial variou de 128 µg/mL a 256 µg/mL. A concentração 

de 256 µg/mL inibiu o crescimento de 92% das cepas, exceto a cepa EC-02 que foi 

inibida até a concentração de 128 µg/mL. O CBM nestes micro-organismos variou de 

512 µg/ml a 1024 µg/ml, sendo a concentração de 512 µg/mL bactericida para 92% 

das cepas, exceto a EC-05 que foi de 1024 µg/mL.  

O antibiótico utilizado como controle positivo foi o cloranfenicol que inibiu todas as 

cepas e apresentou a CIM de 16 µg/mL para 64% dos micro-organismos testados. 

No teste de controle de crescimento de micro-organismos, observou-se que todas as 

cepas testadas foram capazes de crescer em caldo Mueller Hinton sem a adição do 

óleo essencial, o que caracterizou sua viabilidade. Da mesma forma, foi realizado 

um controle de esterilidade certificando que o caldo Mueller Hinton não estava 

contaminado com micro-organismos (tabela 2). 

 

Tabela 2 - Média dos resultados da CIM e CBM (µg/mL) do óleo essencial de C. 
sativum sobre E. coli ESBL. 

 

                   Óleo essencial (µg/mL)    Cloranfenicol  
                                                                   (µg/mL) 

CEPAS CIM  CBM           CIM                CONTROLE 
            M. O                Est. 

EC-01 256 512 8 + - 
EC-02 128 512 16 + - 
EC-03 256 512 8 + - 
EC-04 256 512 8 + - 
EC-05 256 1024 16 + - 
EC-06 256 512 16 + - 
EC-07 256 512 16 + - 
EC-08 256 512 64 + - 
EC-09 256 512 16 + - 
EC-10 256 512 32 + - 
EC-11 256 512 16 + - 
EC-12 256 512 16 + - 
EC-13 256 512 16 + - 

ATCC25922 256 512 16 + - 

+: presença de crescimento do micro-organismo; -: ausência de crescimento de 
micro-organismos. M.O – Micro-organismo; Est.- Esterilidade. 
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O óleo essencial de C. sativum inibiu o crescimento de todas as cepas 

ensaiadas, tendo a CIM 90% estabelecida em 256 µg/mL e a CBM em 512 µg/mL 

(tabela 4). Estes resultados mostraram um maior potencial antimicrobiano do óleo 

essencial quando comparados com aqueles obtidos por Matasyoh et al. (2009) que 

relatou uma CIM de 163 mg/mL para E. coli.  Adicionalmente, SILVA et al. (2011) 

estudando a atividade antimicrobiana do óleo essencial de C. sativun contra cepas 

gram positivas e gram negativas, observaram maior eficiência contra as cepas gram 

negativas. Apresentando um MIC de 0,2% para E. coli. Outros estudos 

demonstraram a atividade antimicrobiana do Coriandrum sativum (TEXEIRA et al., 

2013; TACOURI; RAMFUL-BABOOLALL; PUCHOOA, 2013). 

A atividade antibacteriana do extrato aquoso de Coriandrum sativum foi 

testada contra cepas de E. coli resistente a múltiplas drogas, onde não foi observado 

halo de inibição, sugerindo que a atividade antimicrobiana deste vegetal deve-se a 

constituintes presentes no seu óleo essencial (RAHMAN et al., 2011). Outra 

justificativa seria o fato dos óleos essenciais serem hidrofóbicos e assim podem 

interagir com estruturas celulares que tem constituição lipídica alterando a 

permeabilidade e promovendo a saída extensiva de elementos, ou seja, perda de 

conteúdo da célula que irá levar a morte celular (MOREIRA et al., 2005; 

PRABUSEENIVASAN; JAYAKUMAR;IGWACIMUTHU, 2006). 

Portanto, Segundo os critérios propostos por Sartoratto et al. (2004), o óleo 

essencial de C. sativum é considerado com forte atividade antibacteriana para cepas 

de E. coli ESBL.  

 

5.4 Determinação da CIM e CBM dos fitoconstituintes 

 

O linalol é um monoterpeno encontrado em óleos essenciais de diferentes 

espécies vegetais. Estudos demonstraram que este monoterpeno apresenta 

diferentes atividades farmacológicas como anti-inflamatória, analgésica e 

antimicrobiana (PEANA et al., 2002; BAGAMBOULA; UYTTENDAELE; DEBEVERE, 

2004). Já Os resultados dos ensaios de atividade antibacteriana dos fitoconstituintes 

estão apresentados na tabela 4.  Como pode ser visualizado, o linalol inibiu o 

crescimento de 100% das cepas ensaiadas, tendo sua CIM50 estabelecida em 1024 

µg/mL. Já a CBM foi estabelecida para 50% das cepas e foi de 512 µg/mL (29%) e 
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1024 µg/mL (21%). O óxido de linalol não inibiu as cepas na concentração máxima 

ensaiada de 1024 µg/mL.  

No teste de controle de crescimento de micro-organismos, observou-se que 

todas as cepas testadas foram capazes de crescer em caldo Mueller Hinton sem a 

adição do óleo essencial, o que caracterizou sua viabilidade. Da mesma forma, foi 

realizado um controle de esterilidade certificando que o caldo Mueller Hinton não 

estava contaminado com micro-organismos (tabela 3). 

 

 

Tabela 3 - Resultados da média da CIM e CBM (µg/mL) dos fitoconstituintes (linalol 
e óxido de linalol) contra cepas de E. coli ESBL. 

 

CEPAS CIM (µg/mL) 
 

CBM (µg/mL) 
 

CONTROLE 
 
               M.O                       Est. Linalol Óxido de 

Linalol 
Linalol Óxido de 

Linalol 

EC-01 512 + 1024 + + - 
EC-02 256 + 512 + + - 
EC-03 128 + 512 + + - 
EC-04 256 + 512 + + - 
EC-05 1024 + + + + - 
EC-06 512 + 1024 + + - 
EC-07 256 + 512 + + - 
EC-08 512 + 1024 + + - 
EC-09 1024 + + + + - 
EC-10 1024 + + + + - 
EC-11 1024 + + + + - 
EC-12 1024 + + + + - 
EC-13 1024 + + + + - 
ATCC 
25922 

1024 + + + + - 

+: Crescimento do micro-organismo; -: Ausência de crescimento do micro-
organismo. Est. – Esterilidade. 
 

 
O linalol testado contra espécies de micoplasmas apresentou atividade 

antibacteriana maior contra M. pneumoniae e M. fermentans. (FURNERI et al., 

2012). 

Um estudo realizado avaliou a ação antimicrobiana dos fitoconstituintes 

linalol e α-terpineol contra bactérias cariogênicas e periodontopáticas. O linalol 

apresentou CIM que variou de 0,1 a 1,6 mg/mL nas diferentes espécies de bactérias 

testadas (PARK et al., 2012), corroborando com os achados deste estudo.  
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 A atividade antibacteriana do linalol foi testada pelo método de difusão em agar e 

demonstrou-se limitada, apresentando melhor resultado para cepas de E. coli  

quando comparada com Shigella sonnei e Shigella flexineri (BAGAMBOULA et al., 

2004). Outro estudo demonstrou efeito bacteriostático do linalol contra E. coli na 

concentração de 1200 ppm (KLEIN; RÜBEN; UPMANN, 2013). 

O linalol e o óxido de linalol são substâncias hidrofóbicas com caráter 

levemente hidrofílico, onde apresentam log P de 3.5 e 2.4, respectivamente 

(GRIFFIN; WYLLIE; MARKHAM, 1999). Esta informação pode justifica o fato de o 

linalol ter apresentado uma CIM determinada, enquanto a CIM do óxido de linalol 

não ter sido estabelecido, ou seja, ser superior a 1024µg/mL. 

Como se pode observar, a atividade antibacteriana do óleo essencial de C. 

sativum foi maior que a do fitoconstituinte majoritário, linalol, com excessão da cepa 

EC-03. Este resultado sugere que a atividade antimicrobiana é devido a interações 

complexas entre os componentes individuais que levam a atividade global e não 

apenas ao efeito do linalol, como poderia ser esperado. 

Os resultados, obtidos neste trabalho, apresentaram coerência com os 

observados por Duman et al. (2010) que também apresentou atividade 

antimicrobiana maior para os óleos essenciais do que para o fitoconstituinte  

principal, linalol. 

 

5.5 Avaliação da cinética de morte microbiana 

 

O estudo da cinética de morte microbiana é importante na avaliação da 

interação entre o micro-organismo e a substância testada. Sendo avaliado se a 

droga possui ação bactericida ou bacteriostática.   

A cinética de morte bacteriana do óleo essencial de C. sativum frente às 

cepas de E. coli mostrou que a CIM (256 µg/ mL) até às oito horas apresentou 

atividade bacteriostática, pois houve uma diminuição menor do que 3 log10 UFC/mL 

do inóculo inicial. No entanto, no tempo de 24 horas, nesta concentração, foi 

verificada atividade bactericida. Na concentração de CIM x 2 e CIM x 4,  decorrido o 

período de oito horas, ocorreu atividade bactericida, pois houve diminuição maior ou 

igual a 3 log10 UFC/mL ou 99,9% do inóculo inicial (figura 14). 
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Figura 13 - Curva de tempo de morte bacteriana da E. coli ESBL causada pelo óleo 

essencial de C. sativum. 
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O estudo da cinética de morte microbiana mostrou que o óleo na 

concentração da CIM inicialmente apresentou atividade bacteriostática e no decorrer 

do tempo, ou seja, no tempo de 24 horas, apresentou atividade bactericida. As 

concentrações de CIMx2 e CIMx4 apresentaram atividade bactericida já em oito 

horas. Logo, observou-se na cinética de morte microbiana que à medida que se 

aumenta a concentração e o tempo de exposição do óleo essencial ocorre um 

aumento de sua atividade antibacteriana frente à cepa de E. coli ESBL, passando de 

um efeito bacteriostático para um efeito bactericida, portanto o óleo essencial  possui 

atividade antibacteriana dependente de sua concentração e do tempo de exposição. 

Estudos com óleos essenciais e fitoconstituintes também demonstraram ser 

dependentes da concentração contra os micro-organismos ensaiados (VILJOEN et 

al., 2005; MAY et al., 2000; OJEDA-SANA et al., 2013). 

No presente trabalho, o efeito letal do óleo essencial de C. sativum em E. 

coli ESBL é relatada pela primeira vez. 
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5.6 Ensaio de modulação dos compostos sobre os antibióticos convencionais 

 

A presença de patógenos multirresistentes torna essencial a investigação de 

agentes antimicrobianos, tais como os óleos essenciais que quando associados com 

antibióticos convencionais podem apresentar efeitos sinérgicos, ampliando o 

espectro de ação e minimizando os efeitos indesejáveis, pois permite uma 

diminuição da quantidade da droga administrada (SALVAT et al., 2001; SCHIN; 

PYUN, 2004). 

A adição de óleo essencial de C. sativum (OECS) em uma concentração 

subinibitória 32 µg/mL (CIM/8) resultou na diminuição da CIM da ciprofloxacina de 

≥2500 µg/mL para 312,5 µg/mL para as duas cepas testadas (EC-01 e EC-02) e da 

cefoxitina de 625 µg/mL para 9,76 µg/mL na cepa EC-01 e de 625 µg/mL para 4,88 

µg/mL na cepa EC-02.  No entanto, não apresentou efeito sobre a CIM dos 

antibióticos: norfloxacina e eritromicina (tabela 4 e 5). 

 

 

Tabela 4 - Resultados das médias dos valores de CIM (µg/mL) das quinolonas, 
cefamicina e macrolídeo na presença e na ausência do óleo essencial de C. sativum 
contra E. coli ESBL, cepa EC-01. 

 

Escherichia coli ESBL EC-01 
Antibiótico CIM* sozinho CIM* combinado 

OE 256 - 
Ciprofloxacina ≥2500 312,5 
Norfloxacina 1250 1250 
Cefoxitina 625 9,76 
Eritromicina ≥2500 ≥2500 

*CIM: Concentração Inibitória Mínima em µg/mL. 

 

 

Tabela 5 - Resultados das médias dos valores de CIM (µg/mL) das quinolonas, 
cefamicina e macrolídeo na presença e na ausência do óleo essencial de C. sativum 
contra E. coli ESBL, cepa EC-02. 

 

Escherichia coli ESBL EC-02 
Antibiótico CIM* sozinho CIM* combinado 

OE 256 - 
Ciprofloxacina ≥2500 312,5 
Norfloxacina 1250 1250 
Cefoxitina 625 4,88 
Eritromicina ≥2500 ≥2500 

*CIM: Concentração Inibitória Mínima em µg/mL. 
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A atividade moduladora dos óleos essenciais podem aumentar a atividade 

de determinado antibiótico ou até mesmo antagonizar o efeito como foi observado 

por Almeida et al. (2013), onde o óleo essencial de Croton campestris  aumentou a 

atividade de todos os aminoglicosídeos testados com exceção da gentamicina que 

teve seu efeito antibacteriano antagonizado contra E. coli ATCC 25922. 

O estudo que avaliou a ação antibacteriana do extrato de uma planta de 

forma isolada e em associação com os antibióticos (cefotaxima ou ceftazidima) 

contra cepas de E. coli ESBL, mostrou possuir ação sinérgica  (XUE-ZHANG et al., 

2013). Portanto, a associação de produtos naturais com antibióticos pode ajudar a 

diminuir a concentração do antibiótico.  

O fitoconstituinte linalol em uma concentração subinibitória 128 µg/mL 

(CIM/8) apresentou resultados parecidos com os obtidos pelo óleo essencial, 

diminuindo a CIM da ciprofloxacina de ≥2500 µg/mL para 312,5 µg/mL e da 

cefoxitina de 625 µg/mL para 9,765 µg/mL nas duas cepas testadas (EC-01 e EC-

02).  Também não apresentou efeito sobre a CIM dos antibióticos: norfloxacina e 

eritromicina (tabela 6 e 7). 

 

Tabela 6 - Resultados das médias dos valores de CIM (µg/mL) das quinolonas e 
macrolídeo na presença e na ausência do linalol contra E. coli ESBL, cepa EC-01. 

 

Escherichia coli ESBL 
FITOCONSTITUINTE CIM* sozinho CIM* combinado 

Linalol 1024 - 
Ciprofloxacina ≥2500 312,5 
Norfloxacina 1250 1250 
Cefoxitina 625 9,765 
Eritromicina ≥2500 ≥2500 

*CIM: Concentração Inibitória Mínima em µg/mL. 
 

 

Tabela 7 - Resultados das médias dos valores de CIM (µg/mL) das quinolonas e 
macrolídeo na presença e na ausência do linalol contra E. coli ESBL, cepa EC-02. 

 

Escherichia coli ESBL 
FITOCONSTITUINTE CIM* sozinho CIM* combinado 

Linalol 1024 - 
Ciprofloxacina ≥2500 312,5 
Norfloxacina 1250 1250 
Cefoxitina 625 9,765 
Eritromicina ≥2500 ≥2500 

*CIM: Concentração Inibitória Mínima em µg/mL. 
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5.7 Ensaio de associação dos óleos e de seus fitoconstituintes com antibióticos 

convencionais – Método Checkerboard 

 

O método checkerboard foi utilizado para determinar a interação entre os 

antibióticos e antimicrobianos naturais que combinado com o cálculo da 

concentração inibitória fracionada (CIF) permite verificar a potência antimicrobiana 

da combinação de drogas (PEI et al., 2009). 

Na tabela 8, observa-se os resultados da combinação do antibiótico e o óleo 

essencial de C. sativum (OECS). Um efeito sinérgico foi observado com a 

combinação do OECS com a ciprofloxacina, tendo como resultado o índice CIF 

(Concentração Inibitória Fracionada) igual a 0,375. Efeitos indiferentes foram 

verificados com a combinação do OECS e a norfloxacina, a eritromicina e a 

cefoxitina sendo os Índices CIF determinados: 0,75 para norfloxacina e cefoxitina  e 

0,625 para eritromicina. 

 

Tabela 8 - Resultados das médias dos valores da CIM dos antibióticos e efeito 
combinado com óleo essencial de C. sativum  contra E. coli ESBL. 

 

Antibiótico + OE CIM (µg/mL) Índice CIF (tipo de 
interação) 

OECS 256 - 
Ciprofloxacina 1250 - 
Norfloxacina 1250 - 

Cefoxitina 625 - 
Eritromicina 2500 - 

OECS/Ciprofloxacina 32/312,5 0,375 (sinergismo) 
OECS/Norfloxacina 128/312,5 0,75 (indiferente) 
OECS/Cefoxitina 128/156,25 0,75 (indiferente) 

OECS/Eritromicina 128/312,5 0,625 (indiferente) 

OECS-Óleo essencial de C. sativum CIF: Concentração Inibitória Fracionada. CIM: 
Concentração Inibitória Mínima. 

 

Observou-se em estudos na literatura efeitos semelhantes utilizando-se 

produtos naturais em combinação com antibióticos convencionais. Duarte et al. 

(2012) em um estudo de associação realizado com o óleo essencial de C. sativum e 

antibióticos comerciais contra Acinetobacter baumannii mostrou um efeito sinérgico 

do óleo com a ciprofloxacina, apresentando um CIF de 0,281. 
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Silva et al. (2011) estudando o efeito do óleo essencial de C. sativum sobre 

bactérias gram-positivas e gram-negativas observou que as bactérias gram-

negativas são mais susceptíveis ao óleo essencial de coentro e que o mecanismo de 

ação seria o dano a membrana que levaria a morte celular, logo a associação do 

óleo com antibióticos ajudaria no tratamento de doenças de origem alimentar e 

infecções hospitalares.  

Os resultados da combinação dos antibióticos com o fitoconstituinte linalol 

foram mostrados na tabela 9. Efeitos sinérgicos foram observados com a 

combinação do linalol e os antibióticos ciprofloxacina, norfloxacina e cefoxitina. O 

Índice CIF das três combinações foi 0,375. Um efeito indiferente foi observado com a 

combinação do linalol e a eritromicina, sendo o índice CIF de 1,25. 

 

 

Tabela 9 - Resultados das médias dos valores da CIM dos antibióticos e efeito 
combinado com o linalol contra E. coli ESBL. 

 

Antibiótico + Linalol CIM (µg/mL) Índice CIF (tipo de 
interação) 

Linalol 1024 - 
Ciprofloxacina 1250 - 
Norfloxacina 1250 - 

Cefoxitina 625  
Eritromicina 2500 - 

Linalol/Ciprofloxacina 128/312,5 0,375 (sinergismo) 
Linalol/Norfloxacina 128/312,5 0,375 (sinergismo) 
Linalol/Cefoxitina  256/625 0,375 (sinergismo) 

Linalol/Eritromicina 256/2500 1,25 (indiferente) 

CIF: Concentração Inibitória Fracionada. CIM: Concentração Inibitória Mínima. 
 

Palaniappan; Holley (2010) demostraram a interação de alguns 

fitoconstituintes e antibióticos convencionais contra linhagens de E. coli, Salmonella 

tiphymurium e Staphylococcus aureus. Os fitoconstituintes eugenol e carvacrol 

apresentaram efeito indiferente com a eritromicina em cepas de E.coli.  

Estudo conduzido por Hemaiswarya e Doble (2009) demonstrou ação 

sinérgica entre os antibióticos norfloxacina, eritromicina, dentre outros e o 

fitoconstituinte eugenol contra cepas de bactérias gram negativas como E. coli, P. 

aeuruginosa, S. typhimurium, E. aerogenes e P. vulgaris. 
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Outros estudos apresentaram uma interação sinérgica de outros 

fitoconstituintes como citronelol, eucaliptol, geraniol com norfloxacina contra cepas 

de E. coli, B. subtilis, B. cereus dentre outras (ROSATO et al., 2007). 

Yap et al. (2013) demonstrou a importância da associação entre óleos 

essenciais e antibióticos contra cepas de E. coli produtoras de β-lactamases, 

relatando efeito sinérgico entre algumas associações. 

Logo, pode-se destacar que a associação de antibióticos com óleos 

essenciais e/ou seus fitoconstituintes contra bactérias resistentes pode expandir o 

espectro antibacteriano a fim de reduzir o aparecimento de variantes resistentes, 

bem como para minimizar o uso de um único antimicrobiano. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos neste estudo, pode-se concluir que: 

 

 As cepas de E. coli estudadas são produtoras de ESBL e carreiam resistência 

a outras classes de antibióticos.  

 

 O linalol se apresentou como componente majoritário do óleo essencial de C. 

sativum, seguido pelo óxido de linalol e cânfora.  

 

 O óleo essencial de C. sativum inibiu o crescimento de todas as cepas 

ensaiadas, tendo a CIM estabelecida em 256 µg/mL. A CBM foi o dobro da 

CIM, ou seja, foi estabelecida em 512 µg/mL. 

 

 O linalol inibiu o crescimento de todas as cepas ensaiadas, tendo sua CIM 

estabelecida em 1024 µg/ml e a CBM variou entre 512 e 1024 µg/mL. 

 

 Já o óxido de linalol não inibiu as cepas na concentração máxima ensaiada 

de 1024 µg/ml. 

 

 A cinética de morte microbiana de E. coli ESBL frente ao óleo essencial de C. 

sativum demonstrou que o mesmo possui atividade antibacteriana 

dependente de sua concentração e do tempo de exposição. 

 

 O óleo essencial de C. sativum é um modulador da ação de alguns 

antibióticos como a ciprofloxacina e a cefoxitina. 

  

 A associação com ciprofloxacina apresentou efeito sinérgico e com 

norfloxacina, cefoxitina e eritromicina foi indiferente. 

 

 O linalol modulou apenas a ação dos antibióticos ciprofloxacina e cefoxitina. 

Quando associado com ciprofloxacina e norfloxacina apresentou sinergismo, 

já com a cefoxitina e eritromicina o efeito foi indiferente. 
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