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As doenças infecciosas estão entre as principais causas de mortalidade no mundo, 
especialmente em países de baixa renda. O tratamento destas doenças é um desafio, 
devido o aumento da resistência dos micro-organismos aos antimicrobianos e seus 
efeitos adversos ao hospedeiro. Os produtos naturais são uma alternativa para a 
obtenção de novas substâncias ativas e o reconhecimento dos possíveis alvos de 
ação antimicrobiano é importante para a avaliação pré-clínica, visando a segurança 
para o uso terapêutico. Estudos preliminares demonstraram o potencial da atividade 
antimicrobiana do ácido mirsinoico B (AMB), conocarpano e eupomatenoide-5, 
contudo, ainda não se conhece o possível modo de ação destas substâncias frente aos 
micro-organismos. Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a atividade e 
triagem do modo de ação das substâncias AMB, obtido de Rapanea ferruginea, 
neolignanas conocarpano e eupomatenoide-5, obtidos de Piper solmsianum, em 
diferentes modelos experimentais. Para avaliação da atividade antimicrobiana contra 
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Candida 
albicans e Saccharomyces cerevisiae, foi utilizado o método de diluição em caldo. A 
triagem para verificação do modo de ação incluiu a determinação da cinética de 
morte (S. aureus), citotoxicidade e genotoxicidade (S. cerevisiae), ação sobre a 
membrana celular (S. aureus), respiração celular (B. cereus), ação sobre parede 
celular fúngica (Neurospora crassa) e tubo germinativo (C. albicans). Os resultados 
mostraram que as neolignanas apresentaram ótima atividade inibitória sobre B. 
cereus, B. subtilis e S. aureus (CIM = 3,12 a 7,81 µg/mL), o conocarpano também 
apresentou atividade contra C. albicans e S. cerevisiae. O AMB apresentou ótima 
atividade inibitória sobre B. subtilis e S. Aureus (CIM= 62,5 µg/mL). No ensaio da 
cinética de morte o AMB e eupomatenoide-5 apresentaram ação bacteriostática, 
enquanto o conocarpano apresentou atividade bactericida. Nos ensaios de 
citotoxicidade com S. cereviseae o conocarpano apresentou potencial citotóxico, 
enquanto o AMB e eupomatenoide-5 não demonstraram. Na triagem do modo de 
ação sobre bactérias, nenhuma das substâncias demonstrou interferência na 
permeabilidade da membrana nem sobre o extravasamento de nucleotídeo. No 
modelo de respiração celular, não foi verificado inibição do consumo de oxigênio 



para nenhuma das substâncias (conocarpano e eupomatenoide-5). Na triagem do 
modo de ação sobre a célula fúngica, foi observado que para as substâncias testadas, 
apenas o conocarpano provocou malformações das hifas de N. crassa, sugerindo 
ação sobre a parede fúngica. No ensaio do tubo germinativo de C. albicans, foi 
verificado que o conocarpano inibiu a formação do tubo germinativo mesmo em 
concentração subinibitoria, entretanto a substância AMB também foi capaz de inibir 
a formação de tubo germinativo indicando uma redução significativa do fator de 
virulência, mesmo sem apresentar atividade contra leveduras. Desta forma, o AMB é 
uma substância com excelente potencial, pois reduz o fator de virulência sem 
interferir na população de C. albicans. 
 
Palavras-chave: Antimicrobianos. Ácido mirsinoico B. Conocarpano. 
Eupomatenoide-5. Modo de ação. 
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Infectious diseases are among the leading causes of mortality worldwide, especially 
in low-income countries. Treatment of these diseases is a challenge, due to the 
increased resistance of microorganisms to antimicrobials and their adverse effects on 
the host. Natural products are an alternative to obtain new active substances, and 
recognition of possible targets for antimicrobial action is important for preclinical 
evaluation, aiming at safe therapeutic use. Preliminary studies have demonstrated 
the potential of the antimicrobial activity of myrsinoic acid B (AMB), conocarpan 
and eupomatenoid-5; however, the possible mode of action of these substances 
against microorganisms is not yet known. Thus, the objective of this study was to 
evaluate the activity and screening of the mode of action of AMB substances, 
obtained from Rapanea ferruginea, neolignans, conocarpan and eupomatenoid-5 
obtained from Piper solmsianum, in different experimental models. For the 
evaluation of antimicrobial activity against Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 
Bacillus subtilis, Escherichia coli, Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae, 
the broth dilution method was used. Screening tests to investigate the mode of action 
included determination of cell death kinetics (S. aureus), cytotoxicity and 
genotoxicity (S. cerevisiae), action on the cell membrane (S. aureus), cellular 
respiration (B. cereus), and action on the fungal cell wall (Neurospora crassa) and 
germinative tube (C. albicans). The results showed that neolignans present excellent 
inhibitory activity on B. cereus, B. subtilis and S. aureus (MIC = 3.12 to 7.81 
μg/mL), while conocarpan also showed activity against C. albicans and S. 
cerevisiae. AMB presented excellent inhibitory activity on B. subtilis and S. aureus 
(MIC = 62.5 μg/mL). In the cell death kinetics test, AMB and eupomatenoid-5 
presented bacteriostatic action, while conocarpan showed bactericidal activity. In the 
cytotoxicity assays with S. cerevisiae, conocarpan showed cytotoxic potential, 
whereas AMB and eupomatenoid-5 did not such potential. In the screening of the 
mode of action on bacteria, none of the substances showed interference in membrane 
permeability or extravasation of nucleotide. In the cellular respiration model, no 
inhibition of oxygen consumption was observed for any of the substances 
(conocarpan and eupomatenoid-5). In the screening of the mode of action on the 



fungal cell, it was observed that for the substances tested, only conocarpan caused 
malformations in the hyphae of N. crassa, suggesting action on the fungal wall. In 
the C. albicans germ tube assay, it was found that conocarpan inhibited germ tube 
formation even at subinhibitory concentrations; however AMB was also able to 
inhibit germ tube formation, indicating a significant reduction of the virulence 
factor, even without activity against yeasts. It was therefore concluded that AMB is 
a substance with excellent potential, because it reduces the virulence factor without 
interfering in the population of C. albicans. 
 
 
Keywords: Antimicrobials. Myrsinoic acid B. Conocarpan. Eupomatenoid-5. Mode 
of action. 



 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1 
 
Figura 2 
 
Figura 3 
  

Óbitos por ocorrência no Brasil, segundo a categoria 
CID-10 ............................................................................ 
Diferenças estruturais entre células procariota e 
eucariota .......................................................................... 
Principais diferenças estruturais entre bactérias Gram-
negativas e Gram-positivas ............................................ 

 
30 
 

32 
 

36 
Figura 4 Cinética de crescimento de uma população bacteriana ...  37 

Figura 5 
 
Figura 6 

Tubo germinativo com blastoconídios, tubo 
germinativo e pseudohifas de Candida albicans.......... 
Exemplos de antimicrobianos de origem natural e 
sintética .......................................................................... 
 

 
41 
 

47 

Figura 7 Tipo de ação de agentes antibacterianos ........................ 
 

48 
 

Figura 8 Mecanismo de ação na célula bacteriana dos principais 
antimicrobianos disponíveis ............................................ 

 
50 

Figura 9 
 
Figura 10 
 
Figura 11 
 

Alvos de ação dos diferentes agentes antifúngicos ........ 
 
Representação da estrutura química do ácido mirsinoico 
B  ..................................................................................... 
Representação da estrutura química do conocarpano ..... 
 

56 
 
 

60 
61 
 

Figura 12 
 
Figura 13 

Representação da estrutura química do eupomatenoide-
5 ...................................................................................... 
Curvas de tempo-morte de S. aureus com diferentes 
concentrações de ácido mirsinoico B, conocarpano e 
eupomatenoide-5 ........................................................... 

 
62 
 
 

83 
Figura 14 
 
Figura 15 

Condutividade elétrica relativa do ácido mirsinoico B, 
conocarpano e eupomatenoide-5 frente S. aureus ......... 
Extravasamento de nucleotídeo em células de S. aureus 
tratadas com ácido mirsinoico B, conocarpano e 
eupomatenoide-5 em função do tempo de incubação ..... 

 
87 
 

 
90 

Figura 16 Efeito das diferentes concentrações de AMB na 
formação do tubo germinativo de C. albicans ................ 

 
91 



Figura 17 Efeito das diferentes concentrações de conocarpano na 
formação do tubo germinativo de C. albicans ............... 

 
93 

Figura 18 
 
Figura 19 
 
Figura 20 
 
Figura 21 
 
 
Figura 22 
 
 
 
 

Efeito das diferentes concentrações de eupomatenoide-5 
na formação do tubo germinativo de C. albicans .......... 
Foto demonstrativa das morfologias e malformações 
das hifas de N. crassa pelo conocarpano ........................ 
Efeito do conocarpano observado na morfologia das 
hifas de N. crassa, com presença de protoplasto ........... 
Relação da proliferação celular de S. cerevisiae em 
relação ao tempo de exposição ao AMB, conocarpano e 
eupomatenoide-5 ............................................................. 
Taxa de proliferação de S. cerevisiae em função das 
diferentes concentrações de conocarpano, na fase 
logarítmica de crescimento (6h) e na fase estacionária 
(24h) ............................................................................... 
 
 

 
96 
 

98 
 

99 
 
 

100 
 
 
 

102 
 

  



 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1 Concentração inibitória mínima (CIM) e concentração 
bactericida mínima (CBM) do AMB, conocarpano e 
eupomatenoide-5 frente bactérias Gram-positivas e Gram-
negativa................................................................................ 

 
 
 

77 
Tabela 2 Concentração inibitória mínima (CIM) e concentração 

fungicida mínima (CFM) do AMB, conocarpano e 
eupomatenoide-5 frente fungos leveduriformes 
.................................................................... 

 
 

 
79 

Tabela 3 
 

Resultados das análises de determinação do consumo de 
oxigênio pela bactéria Bacillus cereus (NAS 596) na 
presença de Conocarpano e Eupomatenoide-5 …………... 

 
 

103 
   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

  



  



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 
AMB: Ácido Mirsinoico B. 
ATCC: American Type Culture Collection. 
ATP: Adenosina trifosfato 
CBM: Concentração Bactericida Mínima. 
CFM: Concentração Fungicida Mínima. 
CIM: Concentração Inibitória Mínima. 
CLSI: Clinical & Laboratory Standards Institute. 
CMM: Concentração Microbicida Mínima.  
CN: Cianeto 
CO: Monóxido de carbono 
CO2: Dióxido de carbono 
DMSO: Dimetilsulfóxido. 
DNA: (Deoxyribonucleic acid) Ácido Desoxirribonucleico. 
HIV: Human Immunodeficiency Virus (Vírus da Imunodeficiência 
Humana). 
K2HPO4: Fosfato de Potássio  
KCN: Cianeto de potássio 
LPS: Lipopolissacarídeo. 
NaCl: Cloreto de sódio 
NADH: Nicotinamida adenina dinucleotido hidreto 
nm: Nanômetro 
PABA: ácido paraminobenzoico 
PBP: (Penicilin-binding Proteins) proteínas de ligação da penicilina 
PO4

3 : Íon fosfato 
RNA: (Ribonucleic acid) Ácido Ribonucleico. 
RNAm: RNA mensageiro 
RNAr: RNA ribossomal 
RNAt: RNA transportador 
SAP: (Secreted aspartyl proteinases) Aspartil proteinases secretoras. 
UNIVALI: Universidade do Vale do Itajaí 
μg: Microgramas 

 
 

  



  



 
 

SUMÁRIO 
 
 
1 INTRODUÇÃO ...................................................................................... 25 
2 OBJETIVOS ........................................................................................... 27 
2.1 OBJETIVO GERAL ................................................................................... 27 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................ 27 
3 REVISÃO DA LITERATURA ............................................................. 29 
3.1 DOENÇAS INFECCIOSAS.......................................................................... 29 
3.2 MICRO-ORGANISMOS ............................................................................. 31 
3.2.1 Bactérias ............................................................................................ 34 
3.2.2 Fungos................................................................................................ 37 
3.3 AGENTES ANTIMICROBIANOS ................................................................ 44 
3.4 MODO DE AÇÃO DOS AGENTES ANTIMICROBIANOS ................................ 49 
3.5 ALVOS DE AÇÃO NAS BACTÉRIAS ........................................................... 50 
3.5.1 Inibição da síntese de ácido nucleico ................................................ 50 
3.5.2 Inibição da síntese da parede celular ................................................ 52 
3.5.3 Inibição da função da membrana celular .......................................... 52 
3.5.4 Inibição da síntese proteica ............................................................... 53 
3.6 ALVOS DE AÇÃO NOS FUNGOS ................................................................ 54 
3.7 PLANTAS MEDICINAIS E ATIVIDADE ANTIMICROBIANA  ........................... 57 
3.7.1 Ácido mirsinoico B ............................................................................. 59 
3.7.2 Conocarpano ...................................................................................... 61 
3.7.3 Eupomatenoide-5 ............................................................................... 62 
3.8 AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE PRODUTOS NATURAIS ........................... 63 
4 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................... 67 
4.1 MATERIAL FITOQUÍMICO ........................................................................ 67 
4.2 MICRO-ORGANISMOS ............................................................................. 67 
4.3 ATIVAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS INÓCULOS ............................................. 67 
4.3.1 Bactérias ............................................................................................ 67 
4.3.2 Fungos Leveduriformes ...................................................................... 68 
4.3.3. Fungo filamentoso Neurospora crassa ............................................. 68 
4.4 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA  ................................................................ 69 
4.5 AÇÃO SOBRE A CINÉTICA DE MORTE ...................................................... 70 
4.6 AVALIAÇÃO DO MECANISMO DA FUNÇÃO DE MEMBRANA CELULAR ...... 71 
4.6.1 Efeito sobre a permeabilidade de membrana ..................................... 71 
4.6.2 Efeito sobre extravasamento do nucleotídeo ...................................... 72 



4.7 EFEITO SOBRE O TUBO GERMINATIVO ..................................................... 72 
4.8 EFEITO SOBRE A PAREDE FÚNGICA ......................................................... 73 
4.9 ANÁLISE DE CITOTOXICIDADE CONTRA SACCHAROMYCES CEREVISIAE .... 74 
4.10 RESPIRAÇÃO CELULAR ......................................................................... 74 
4.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA .......................................................................... 75 
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO .......................................................... 77 
5.1 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA  ................................................................ 77 
5.2 AÇÃO SOBRE A CINÉTICA DE MORTE ....................................................... 81 
5.3 AVALIAÇÃO DO MECANISMO DA FUNÇÃO DE MEMBRANA CELULAR ....... 86 
5.3.1 Efeito sobre a permeabilidade de membrana ..................................... 86 
5.3.2 Efeito sobre o extravasamento do nucleotídeo ................................... 89 
5.4 EFEITO SOBRE O TUBO GERMINATIVO ..................................................... 91 
5.5 EFEITO SOBRE A PAREDE FÚNGICA ......................................................... 97 
5.6 ANÁLISE DE CITOTOXICIDADE CONTRA SACCHAROMYCES CEREVISIAE .. 100 
5.7 RESPIRAÇÃO CELULAR ......................................................................... 103 
6 CONCLUSÕES ................................................................................... 105 
ANEXOS................................................................................................... 125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
 

As doenças infecciosas continuam a ser um importante desafio para 
a saúde pública especialmente nos países de baixa e média renda. Os 
aspectos clínicos, sociais e ecológicos favorecem o surgimento de novos 
agentes patogênicos infecciosos e o ressurgimento de outros anteriormente 
considerados controlados (CASTRO-SÁNCHEZ et al., 2016; VILIANI et 
al., 2017). Estão entre as principais causas de mortalidade no mundo, como 
infecções de vias respiratórias inferiores, o vírus da imunodeficiência 
humana (HIV), diarreia, malária e tuberculose (WHO, 2015).  

Os antimicrobianos são utilizados no tratamento das doenças 
infecciosas e a escolha deve ser baseada nas substâncias mais adequadas 
para a eliminação ou controle do agente infeccioso. Para possibilitar o uso 
de novas classes de moléculas capazes de neutralizar o patógeno, inclusive 
oportunista, inibindo o surgimento da resistência, é importante o 
desenvolvimento de antimicrobianos mais eficazes (BELLA CRUZ et al., 
2010).  

Após o processo de industrialização da penicilina, ocorreu um 
rápido avanço na descoberta de novos antibióticos, através de triagens de 
produtos naturais microbianos. Porém, a partir dos anos 60, foram 
introduzidos no mercado análogos aos antibióticos naturais já existentes 
(semissintéticos), ao longo do tempo houve uma redução na identificação de 
novos antibióticos disponíveis com aumento na incidência de resistência 
microbiana (GUIMARAES; MOMESSO; PUPO, 2010). 

Os produtos naturais oferecem imensa possibilidade de encontrar 
novas substâncias de interesse terapêutico, sendo as plantas uma fonte de 
princípios ativos, provenientes do metabolismo secundário (BARREIRO; 
FRAGA, 2015).  

Em plantas do gênero Rapanea, as principais substâncias isoladas 
são os terpenóides, como os ácidos mirsinoico A, B e C. O ácido mirsinoico 
B apresentou atividade antimicrobiana seletiva contra bactérias Gram-
positivas (BELLA CRUZ et al., 2013). Em várias espécies de Piperaceae 
são encontradas as neolignanas, como conocarpano e eupomoatenoide-5, 
que apresentam atividades antimicrobiana, inseticida, antinociceptiva, 
antiplaquetária e atividade antiproliferativa (PESSINI, et al., 2005; 
CAMPOS 2006; DA SILVA et al., 2010; YOSHIDA et al., 2014). 
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Neste sentido, levando-se em consideração a perspectiva de se 
encontrar substâncias capazes de agir contra os micro-organismos 
causadores de doenças infecciosas, é importante a elucidação do modo de 
ação de substâncias antimicrobianas para estabelecer o sitio especifico de 
ação. Diante do exposto há o interesse em avaliar o possível modo de ação 
antimicrobiano do ácido mirsinoico B, conocarpano e eupomatenoide-5 em 
diferentes modelos experimentais in vitro. 
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo Geral 
 
Avaliar o modo de ação antimicrobiana do ácido mirsinoico B, conocarpano 
e eupomatenoide-5 em diferentes modelos experimentais in vitro. 
 
2.2 Objetivos Específicos 
 
- Determinar a atividade antibacteriana e antifúngica do ácido mirsinoico B, 
conocarpano e eupomatenoide-5; 
- Determinar a cinética de morte das substâncias; 
- Determinar o potencial de citotoxicidade das substâncias utilizando o 
modelo microbiano de célula eucarionte; 
- Verificar a ação das substâncias na membrana celular por meio dos 
modelos de potencial de membrana e extravasamento de nucleotídeo; 
- Verificar a ação das substâncias sobre a formação do tubo germinativo de 
Candida albicans; 
- Avaliar o efeito das substâncias sobre a parede celular fúngica; 
- Verificar o efeito do conocarpano e eupomatenoide-5 na respiração celular 
de bactéria.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 

3.1 Doenças Infecciosas 
 

As doenças infecciosas são causadas pela interação bem sucedida 
entre o agente infeccioso, o hospedeiro vivo e o ambiente favorável. O 
agente infeccioso geralmente tem vida livre e possui mecanismos para a 
manutenção da espécie, seja bactéria, fungo, protozoário ou vírus 
(KONEMAN et al., 2012).  

A presença de micro-organismos está envolvida no processo de 
infecção, sendo o agente causador da doença quando estimulam uma 
resposta no hospedeiro. Inicialmente ocorre a transmissão dos micro-
organismos, que são capazes de se adaptar a uma variedade de ambientes. 
Essa capacidade garante a sobrevida e aumenta a possibilidade de promover 
a transmissão. A infecção assintomática assegura ao micro-organismo a 
maior possibilidade de transmissão da doença de um individuo para outro. 
As principais vias de entrada dos micro-organismos no corpo humano são 
os locais do corpo nos quais as mucosas entram em contato com a pele, 
como as vias respiratórias, trato gastrintestinal e vias urinárias. A pele e 
mucosas são o mecanismo de defesa primário contra infecção e para que a 
doença ocorra o micro-organismo precisa ultrapassar essas barreiras 
(BROOKS et al., 2014). 

Para desenvolver a doença o micro-organismo se adere às células 
epiteliais do hospedeiro. Em seguida, ocorre a invasão, que envolve a 
elaboração de proteínas que facilitam a entrada no tecido, com a 
multiplicação e disseminação para a corrente sanguínea, o que permite se 
propagar pelo corpo até alcançar o tecido apropriado para a sua 
multiplicação. Esse processo estimula uma resposta do hospedeiro, com 
consequente presença de sinais e sintomas (SCHAECHTER et al., 2002). 

A capacidade do micro-organismo para promover a doença 
depende da patogenicidade. A virulência é a capacidade quantitativa de um 
agente provocar a doença, em pequeno número. A virulência envolve a 
aderência, persistência, invasão e a capacidade de produzir toxina 
(SCHAECHTER et al., 2002; BROOKS et al., 2014). 

Os sintomas das doenças infecciosas geralmente são causados 
como resposta do hospedeiro ao agente invasor, as principais respostas do 
hospedeiro a infecção consistem em dano ou destruição do tecido devido a 
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inflamação (SCHAECHTER et al., 2002). Os sinais da inflamação são 
manifestações no local de infecção, como vermelhidão localizada, 
aquecimento e a produção de edema (KONEMAN et al., 2012). 

As doenças infecciosas são um importante desafio para a saúde 
pública especialmente nos países de baixa renda, devido a dificuldade de 
acesso aos recursos de saúde, apesar do progresso na redução das doenças 
infecciosas em todo o mundo (CASTRO-SÁNCHEZ et al., 2016; VILIANI 
et al., 2017). 

As doenças infecciosas continuam entre as principais causas de 
mortalidade no mundo, sendo as infecções respiratórias inferiores umas das 
principais causas. Já as doenças infecciosas como pneumonia, diarreia, 
malária, HIV e sarampo estão entre as principais causas de mortalidade 
mundial em crianças menores de 5 anos (WHO, 2015). No Brasil, as 
doenças infecciosas também estão entre as principais causas de mortalidade, 
com destaque para outras septicemias (59%), diarreia e gastroenterite de 
origem infecciosa presumível (12%), erisipela (5%), tuberculose (14%) 
(BRASIL, 2017a), como observado na figura 1. 

As infecções causadas por micro-organismos resistentes aos 
antimicrobianos têm maior risco de piora clínica e morte. A resistência 
antimicrobiana traz ameaça a prevenção e ao tratamento de infecções 
causadas por bactérias, parasitas, vírus e fungos. As doenças infecciosas 
causadas por micro-organimso resistentes é um grave problema para a saúde 
pública e demanda ações efetivas em todos os setores da sociedade (WHO, 
2016). 

 
Figura 1 – Óbitos por ocorrência no Brasil, segundo a categoria CID-10. 

 
Fonte: BRASIL, 2017a. 
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As doenças infecciosas evidenciam a importância da pesquisa nesta 

área de produtos naturais, para desenvolver novos agentes terapêuticos com 
a finalidade de reduzir a taxa de mortalidade e morbidade (ERNST, 2016). 

Muitas vezes, as doenças infecciosas demandam internações 
hospitalares para o cuidado ao paciente, elevando os custos em saúde. A 
mudança do perfil epidemiológico da população em relação as infecções é 
possível por meio de campanhas de conscientização e educação em saúde 
(BRASIL, 2009). Deste modo, o índice de infecção hospitalar é um dos 
indicativos da qualidade da assistência à saúde, pois também influenciam no 
tempo de hospitalização e aumentam os custos com saúde (ANDRADE; 
LEOPOLDO; HAAS, 2006; CASTRO-SÁNCHEZ et al., 2016). 

O tratamento das doenças infecciosas é um desafio no sentido de 
que cada vez mais os antimicrobianos disponíveis estão sujeitos à 
resistência dos micro-organismos e por vezes o tratamento disponível pode 
apresentar toxicidade ao hospedeiro. Assim, é importante a busca por 
fármacos mais específicos, contribuindo para diminuição de reações 
adversas, levando-se em conta substâncias mais eficazes e com reduzida 
toxicidade (SOUZA et al., 2003; OSTROSKY et al., 2008). 
 
 
3.2 Micro-organismos 
 

Os micro-organismos são um grupo diverso de organismos 
microscópicos que podem ser encontrados como células únicas ou 
grupamentos celulares. Geralmente são capazes de realizar seus processos 
vitais sem depender de outras células, como crescimento, geração de 
energia e reprodução (MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2004; 
BROOKS et al., 2014). A maioria é de vida livre e possuem toda a 
maquinaria para a manutenção da espécie (KONEMAN et al., 2012). 

Como observado na figura 2 abaixo, nas células procariotas os 
ribossomos estão dispersos no citoplasma e o DNA circular altamente 
enrolado forma a região nucleoide, a qual não é envolta por membrana. Por 
outro lado, as células eucariotas possuem núcleo delimitado por membrana 
com poros, diversas organelas como mitocôndrias, complexo de Golgi, 
retículo endoplasmático, ribossomos, entre outras.  
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Figura 2 – Diferenças estruturais entre células procariota e eucariota. 
 
A.    B. 

     
Legenda: A. Célula procariota: unicelular e não apresenta material genético 
delimitado por uma membrana. B. Célula eucariota: apresenta núcleo com 
material genético protegido por membrana, citoplasma organizado e 
diversas organelas. 

Fonte: JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2012. 
 
 
A importância dos micro-organismos consiste em diversas 

interações com o homem e outros seres vivos. A maior parte do oxigênio 
terrestre é resultante da atividade microbiana (cianobactérias) e a 
reciclagem de nutrientes a partir da degradação de matéria orgânica. Na 
agricultura, bactérias convertem o nitrogênio atmosférico (N2) em 
compostos nitrogenados fixados, que podem ser utilizados pelas plantas, 
reduzindo a utilização de fertilizantes agrícolas. Na indústria alimentícia, 
queijos e iogurtes são elaborados a partir de processos microbianos. As 
bebidas alcoolicas também são produzidas a partir da atividade metabólica 
de leveduras. Podem ser utilizados na degradação de poluentes, na geração 
de biocombustíveis (metanol e etanol), na biotecnologia, como por exemplo 
na produção da insulina humana (MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 
2004).  

De modo geral, a relação em que o micro-organismo e o 
hospedeiro existem no mesmo ambiente e nenhum deles é recompensado 
nem danificado, é chamado comensalismo. Quando ambos se beneficiam é 
mutualismo. Porém, quando o hospedeiro é danificado é chamado 
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parasitismo. Um micro-organismo que causa infecções regularmente é 
chamado de patógeno (MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2004; 
BROOKS et al., 2014).  

Os micro-organismos que existem no corpo humano são 
coletivamente conhecidos como microbiota humana, que tem um enorme 
impacto na relação saúde e doença. É uma estrutura bastante dinâmica nas 
relações entre os micro-organismos, as substâncias que são produzidas e 
consumidas, a interação com o hospedeiro e as diferenças entre os 
hospedeiros saudáveis e aqueles que apresentam doença. A interação da 
microbiota e o habitat colonizado contribui com substâncias metabolizadas, 
a capacidade de resposta ao meio ambiente e a integração com outros 
sistemas (WEINSTOCK, 2012). 

A microbiota coloniza as superfícies expostas ao ambiente externo, 
como boca, estômago, intestino, tratos genito-urinário e respiratório, olhos e 
pele. Embora esteja distribuída por todas as áreas de contato com o exterior, 
a maior parte da colonização ocorre no trato gastrointestinal (ANTUNES, 
2014). 

Os micro-organismos pertencentes a microbiota beneficiam o 
hospedeiro, fornecendo funções como digestão de nutrientes, proteção 
contra infecção, pela exclusão competitiva de patógenos e interações com 
sistema imunológico do hospedeiro. Com o uso de antimicrobianos, pode 
reduzir o número de micro-organismos da microbiota residente e alterar a 
sua composição. Esta perturbação na composição da microbiota pode 
desencadear a doença por um patógeno resistente aos antimicrobianos 
(ANTUNES, 2014; WEINSTOCK, 2012). 

Os micro-organismos presentes na superfície da pele e mucosas 
consistem principalmente em comensais e desempenham uma relação de 
cooperação mutua com o hospedeiro. Esta microbiota influencia a eficiência 
da digestão, contribui no controle do metabolismo e afeta a função das 
células imunes (KA et al., 2014). 

A microbiota residente é composta pelos micro-organismos 
encontrados com regularidade em determinadas áreas (pele, mucosas, 
nasofaringe, trato gastrointestinal). Já microbiota transitória são os micro-
organismos provenientes do meio ambiente, geralmente não causam doença 
e não são permanentes. Quando a microbiota residente não está em 
equilíbrio, os micro-organismos transitórios podem proliferar e desenvolver 
uma doença (BROOKS et al., 2014). Algumas bactérias patogênicas podem 
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compor a microbiota sem causar doença no portador, se estiver em 
equilíbrio com o hospedeiro sadio (RANG et al., 2011). 

O termo microbioma descreve um sistema de micro-organismos 
comensais, simbióticos e talvez patogênicos que residem no corpo humano 
(BROOKS et al., 2014). O microbioma pode ser um importante modulador 
da resposta do hospedeiro aos xenobióticos não limitados a aqueles com 
propriedades antimicrobianas. Também influencia a quantidade de agentes 
que serão absorvidos e distribuídos aos sistemas fisiológicos e celulares 
internos do hospedeiro, antes da absorção por inalação, ingestão ou contato 
dérmico (SILBERGELD, 2016). 

Os micro-organismos são causadores de doenças infecciosas no 
homem, porém somente a partir do século XIX, que se relacionou a origem 
infecciosa das doenças em homens e animais (SOUZA et al., 2003). A 
descoberta da causa destas doenças e o desenvolvimento de métodos para o 
controle e prevenção simbolizam um grande avanço (BROOKS et al., 
2014). 

O uso de antibióticos melhorou as condições de saúde desde a sua 
introdução na terapêutica para tratamento de doenças infecciosas. Porém, as 
bactérias desenvolveram resistência a múltiplas substâncias (YAP et al., 
2014). O aumento da mortalidade e da hospitalização está relacionado ao 
desenvolvimento de resistência aos antimicrobianos com importância 
clínica e uso indiscriminado destas substâncias. Os micro-organismos 
podem apresentar genes de resistência aos antimicrobianos e contribuem 
para o aumento de hospitalização e mortalidade sendo um grave problema 
de saúde pública (BERENDONK et al., 2015). 

A infecção desencadeia o processo infeccioso e os mecanismos 
responsáveis pelo aparecimento dos sinais e sintomas da infecção, ocorrerá 
caso o micro-organismo prejudique o hospedeiro. A resistência aos 
antimicrobianos pode contribuir com a capacidade do micro-organismo 
causar a doença (BROOKS et al., 2014). 

 
 

3.2.1 Bactérias 
 
As bactérias são divididas em dois grupos, semelhantes em número 

e importância, baseada na coloração de Gram. Esse é um procedimento que 
depende da capacidade das bactérias (Gram-positivas) de reter o complexo 
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cristal violeta-iodo após tratamento com álcool. As bactérias Gram-
negativas não retém o complexo de corante e após é possível utilizar outro 
corante (vermelho) (SCHAECHTER et al., 2002). 

A diferenciação das bactérias em dois grupos (Gram-positiva e 
Gram-negativa), de acordo com a coloração pelo método de Gram reflete as 
diferenças fundamentais da parede celular que suporta a pressão osmótica 
interna por ser constituída por peptidoglicano (também conhecido 
mucopeptideo ou mureína). As bactérias Gram-positivas retem o complexo 
cristal violeta e iodo após a lavagem com álcool e aparecem na cor purpura 
ao microscópio. Enquanto as bactérias Gram-negativas, não retem o 
complexo corante-iodo, e apresentam a coloração de fundo da fucsina, 
apresentando coloração vermelha (BROOKS et al., 2014).  

As diferenças na estrutura da parede celular é o que distingue os 
dois grupos de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, como 
apresentado na figura 3. Devido à alta concentração de solutos obtidos por 
transporte ativo, no interior da célula bacteriana a pressão osmótica interna 
varia de 5 a 20 atm. Esta pressão seria suficiente para romper a célula, 
porém, a parede celular tem uma elevada força de tensão e consegue manter 
a forma da célula, conferir rigidez e suportar a pressão intracelular 
(KONEMAN et al., 2012).  

Nas bactérias Gram-positivas a parede celular é espessa e 
constituída principalmente de peptideoglicano, responsável pela rigidez da 
parede célular, também constituído pelos ácido teicóico e teicurônico e os 
polissacarídeos, que proporcionam elasticidade, porosidade e força 
tencional à célula. Em geral a parede celular não é seletiva, mas a 
membrana externa, presente nas bactérias Gram-negativas confere a 
capacidade de excluir moléculas hidrofóbicas e serve para proteger a célula 
bacteriana. A membrana externa possui canais (porinas), que permitem a 
difusão passiva de compostos hidrofílicos de baixo peso molecular 
(açúcares, íons). A membrana externa confere resistência a diversos 
antibióticos, pois de modo geral as bactérias Gram-negativas são mais 
resistentes. Os antimicrobianos penetram lentamente através da membrana 
externa, o que contribui para a resistência das bactérias Gram-negativas 
(MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2004; BROOKS et al., 2014).  
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Figura 3 – Principais diferenças estruturais entre bactérias Gram-negativas 
e Gram-positivas. 
 

 
Fonte: MIMS et al., 2005. 

 
 
As bactérias Gram-negativas, além de apresentarem uma fina 

camada de peptidoglicano tem uma camada adicional, conhecida como 
membrana externa ou camada lipopolissacaridica, composta por 
lipopolissacarídeos (LPS). Os LPS são os principais determinantes 
antigênicos de superfície, responsáveis pela atividade de endotoxinas. As 
endotoxinas ou LPS são conhecidos como fatores de virulência, que protege 
a bactéria Gram-negativa do sistema imunológico do hospedeiro, 
permitindo atravessar mucosas e disseminar pelo organismo (KONEMAN 
et al., 2012; RAMACHANDRAN, 2013). 

Os metabólitos secundários de plantas geralmente não demonstram 
atividade contra as bactérias Gram-negativas e leveduras, devido à 
capacidade de bloquear a entrada de substâncias (LEWIS, 2001). Estes 
micro-organismos desenvolveram barreiras de permeabilidade significativas 
(TEGOS et al., 2002). A membrana externa presente nas bactérias Gram-
negativas confere a capacidade de atuar como uma barreira à penetração de 
moléculas e o espaço periplasmático contém enzimas capazes de quebrar 
moléculas introduzidas a partir do exterior (SCHAECHTER et al., 2002).  
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Figura 4 - Cinética de crescimento de uma população bacteriana. 

 

 
Fonte: KONEMAN et al., 2012. 

 
 
Durante o crescimento dos micro-organismos, quando em um meio 

adequado, apresentam uma curva de crescimento uniforme e se duplicam o 
que é expresso pelo número logarítmico de bactérias ao longo do tempo 
(MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2004), como apresentado na figura 
4. 

A fase lag é a qual a célula prepara fisiologicamente a síntese de 
novas enzimas, metabólicos essenciais e reserva intracelular de nutrientes. 
Na fase de crescimento crescente, a velocidade das reações enzimáticas 
começa a se aproximar do estado de equilíbrio. Na fase logarítmica, o 
crescimento e a divisão celular estão na máxima velocidade, influenciados 
pela temperatura, nutrientes disponíveis e pH do meio. Devido o 
esgotamento de nutrientes e o acúmulo de substâncias tóxicas, entram na 
fase estacionária e de declínio de crescimento. Na fase estacionária a 
quantidade de células é estabilizada devido a falta de nutrientes, o que 
provoca a perda da viabilidade, sem perder a integridade celular. Assim, as 
células começam a sofrer lise e morrem (fase de morte) (KONEMAN et al., 
2012). 
 

 
3.2.2 Fungos 
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Os fungos são organismos eucariotos (presença de estrutura 
nuclear delimitada por membrana), possuem uma estrutura celular mais 
complexa que as bactérias, apresentam pelo menos um núcleo e membrana 
celular, reticulo endoplasmático e mitocôndrias. Possuem parede celular 
rígida contendo quitina, principal componente estrutural (BROOKS et al., 
2014), responsável pela rigidez da célula, composta também por mananas, 
glucanas, proteínas, lipídeos (ZAITZ et al., 2012). Não apresentam 
pigmentos fotossintetizantes (MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2004). 

Há aproximadamente 80000 espécies de fungos descritas, contudo 
as com importância médica são cerca de 400, destas apenas 50 espécies são 
responsáveis por 90% das infecções fungicas em seres humanos e animais. 
No ecossistema os fungos atuam como decompositores, secretam enzimas 
que degradam substratos orgânicos em nutrientes solúveis e ajudam na 
fertilização dos solos. A água, solo e resíduos orgânicos são seus habitats 
naturais (BROOKS et al., 2014). 

A célula fúngica é constituída pelos principais componentes 
encontrados nos organismos eucarióticos. A membrana dos fungos 
apresenta esteróis na forma de ergosterol, diferente da membrana da célula 
animal (colesterol), o que possibilita ser um alvo de ação de antifúngicos 
que atuam na síntese de ergosterol e com toxicidade seletiva para o fungo 
(ZAITZ et al., 2012). 

O crescimento dos fungos ocorre em duas formas básicas levedura 
ou filamento (bolores). Nos fungos filamentosos ocorre o crescimento como 
colônias filamentosas multicelulares, com tubos cilíndricos ramificados, 
chamados hifas. A massa de hifas que se acumula durante o crescimento é 
conhecido como micélio. Durante o crescimento das hifas, algumas são 
divididas em células por paredes transversais (septos). Por outro lado, as 
leveduras são células isoladas e a reprodução ocorre por brotamento, por 
vezes esse brotamento torna-se alongado e não se desprende, a continuação 
deste processo produz uma cadeia de células alongadas, designada pseudo-
hifa (BROOKS et al., 2014).  

Diversos fatores contribuem para as infecções fúngicas, como o 
rompimento das barreiras cutânea e mucosa, defeito na imunidade mediada 
por células, desordem metabólica, exposição direta aos fungos, extremos de 
idade (recém-nascidos e idosos), desnutrição aguda, longo tratamento com 
quimioterápicos, uso de imunossupressores, resistência a antifúngicos 
(BONDARYK; KURZATKOWSKI; STANISZEWSKA, 2013). 
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As micoses são infecções causadas por fungos que atingem a pele, 
mucosas, unhas e cabelos. São particularmente frequentes nos climas 
tropicais, onde existem condições ideais de calor e umidade, necessárias 
para o desenvolvimento dos fungos. As micoses de maior incidência são 
candidíase e dermatofitose, causadas por fungos da microbiota e adaptados 
à sobrevida no hospedeiro (BROOKS et al., 2014). 

O uso não racional de antimicrobianos resultou no aparecimento de 
micro-organismos resistentes, entre eles, novos fungos patogênicos, como 
do gênero Candida, em geral um micro-organismo comensal que coloniza 
as mucosas e a pele de até 70% de indivíduos saudáveis e não causa doença 
significativa (GOW; BROWN; ODDS, 2002; GOW et al., 2013).  

Em indivíduos saudáveis, Candida coloniza principalmente 
superfícies mucosas da cavidade oral, tratos gastrointestinais e urogenitais 
sem sintomas de doença. As espécies mais prevalentes são Candida 
albicans (70%) e Candida glabrata (7%). Em indivíduos 
imunocomprometidos, Candida frequentemente causa infecções 
oportunistas, que variam de lesões mucosas superficiais a infecções 
disseminadas ou sanguíneas (BONDARYK; KURZATKOWSKI; 
STANISZEWSKA, 2013). Com as defesas comprometidas do indivíduo, a 
levedura se instala, invade os tecidos e provoca infecções oportunistas 
(GOW; BROWN; ODDS, 2002; GOW et al., 2013). As manifestações 
clínicas variam de acordo com o local de infecção, como cutânea, 
onicomicose, oral, mucocutanea crônica, vaginal e sistêmica (ZAITZ et al., 
2012). 

As infecções causadas por fungos de baixo potencial patogênico, 
tem se tornado cada vez mais importante, incluindo a C. albicans como o 
principal patógeno causador de infecções em imunocomprometidos 
(SANTANA et al., 2013), aumentam o custo em saúde na atenção hospitalar 
e estão associadas à alta morbidade e mortalidade (CLEVELAND et al., 
2015). 

As infecções invasivas são mais comuns em 
imunocomprometidos, como prematuros, indivíduos em quimioterapia, 
portadores do HIV e submetidos a tratamento com imussupressores (KHAN 
et al., 2010; SANTANA et al., 2013; OU et al., 2016), com elevada taxa de 
mortalidade (SANTANA et al., 2013). Porém, as infecções fúngicas 
também tem se tornado mais comum na população saudável (KHAN et al., 
2010). As classes de agentes antifúngicos que são utilizados principalmente 
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em infecções por espécies de Candida incluem azóis, polienos e 
equinocandinas (BASSETTI; PEGHIN; TIMSIT, 2016).  

Muitos fungos patogênicos, como C. albicans, Paracoccidioides 
brasiliensis, Blastomyces dermatitidis são capazes de se apresentar como 
levedura unicelular, pseudo-hifa ou de forma filamentosa. Essa 
característica de alteração de forma é chamada de dimorfismo. A C. 
albicans é o fungo patogênico mais comum em seres humanos e pode 
crescer de ambas as formas, leveduriforme ou filamentosa no hospedeiro 
(GOW et al., 2013).  

A C. albicans apresenta dimorfismo fúngico invertido, ou seja, 
enquanto outros fungos se encontram na fase filamentosa e causam doenças 
na fase leveduriforme, C. albicans comporta-se de modo contrário. A fase 
unicelular leveduriforme pode gerar um broto e formar hifas verdadeiras. O 
fungo ainda pode exibir uma variedade de morfologias durante seu 
crescimento, formando as pseudohifas, que são leveduras alongadas unidas 
entre si (BARBEDO; SGARBI, 2010; LU; SU; LIU, 2014), ou pode crescer 
sob a forma filamentosa por meio da produção de tubos germinativos 
(Figura 5) resultando na conversão da forma de levedura para um 
crescimento em micélio, com produção de hifas (GOW et al., 2013). 

O ensaio do tubo germinativo é um método rápido de triagem que 
permite a distinção presuntiva entre C. albicans e Candida dubliniensis. A 
presença de tubo germinativo, na forma de pequeno filamento que brota do 
blastoconídio, sem formar constrição com a célula-mãe, permite a 
identificação presuntiva de C. albicans (BRASIL, 2013).  

Apesar de C. albicans ser a principal espécie isolada, há infecções 
invasivas por espécies não albicans. A C. dubliniensis é a espécie com 
fenótipo semelhante a C. albicans. Porém, quando comparadas entre si, C. 
dubliniensis parece ter menor capacidade de formar hifas e maior 
capacidade de adesão à superfície celular da mucosa (MATTEI et al., 2014). 

Os tubos germinativos são prolongamentos filamentosos que 
provêm da célula de levedura, extensões não septadas do blastosporos 
(RIMEK; FEHSE; GÖPEL, 2008), que podem ser observados in vitro ao se 
inocular C. albicans em soro à temperatura de 37 °C por 3 horas 
(SANTANA et al., 2013; LEAO et al., 2015). A presença de soro no meio 
serve como um indutor da formação. Os tubos germinativos começam a ser 
produzidos dentro de 1 hora quando as células estão em condições 
adequadas (MATTEI et al., 2014). O desenvolvimento de hifas pode ser 
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inibido quando a célula é exposta a temperaturas inferiores a 35 °C (GOW 
et al., 2013) e após 3 horas, outras espécies de Candida e de outros gêneros 
também podem formar tubo germinativo (BRASIL, 2013). 

 
Figura 5 - Tubo germinativo com blastoconídios, tubo germinativo e 
pseudohifas de C. albicans. 
 

 
Fonte: BRASIL, 2013. 

 
 

A capacidade para sofrer uma transformação de levedura para hifa 
está relacionada à virulência de C. albicans (GOW et al., 2013; ZIDA et al., 
2017). A formação do tubo germinativo representa uma etapa essencial para 
virulência (BERNARDES et al., 2011). No estudo de Bahn (2001), as 
células de C. albicans mutantes, que não foram capazes de produzir hifas in 
vitro tiveram virulência reduzida em modelos experimentais animais. Desta 
forma, a virulência está diretamente associada à formação de tubos 
germinativos e as infecções invasivas. Na forma de hifa a C. albicans é 
invasiva e patogênica, pois têm maior capacidade de aderir e penetrar nas 
células epiteliais humanas, é a morfologia que melhor transpõe barreiras, 
devido ao seu desenvolvimento filamentoso de tubos germinativos, favorece 
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a aderência da célula fúngica, invasão nos tecidos e superfícies do 
hospedeiro e dificulta a fagocitose pelo sistema imune (LEAO et al., 2015). 

A fase leveduriforme de C. albicans, devido sua morfologia 
arredondada favorece a disseminação. Em geral, a forma de levedura 
predomina durante a colonização no hospedeiro sadio. Portanto, ambas as 
formas são de grande importância, elas são requeridas em diferentes 
situações patogênicas no hospedeiro (CHAFFIN et al., 1998). 

Tanto as células de levedura quanto as hifas são encontradas nos 
locais de infecção e ambas contribuem para a patogênese. Os tubos 
germinativos são mais aderentes às células do hospedeiro e a aderência 
prepara para a invasão de tecidos. As células de levedura absorvidas pelos 
macrófagos produzem hifas e secretam proteases que lisam os macrófagos, 
portanto, a formação de tubo germinativo também fornece um modo para a 
evasão do mecanismo de defesa do hospedeiro (KHAN et al., 2010; 
SANTANA et al., 2013). 

A morfogênese em C. albicans pode ser induzida por mecanismos 
que são ativados por vários gatilhos ambientais que podem ter efeitos 
diferentes na superfície das células fúngicas. Éregulada por uma complexa 
rede na qual estão envolvidos diversos fatores, inclusive ambientais, o que 
confere que nem todas as hifas de C. albicans sejam idênticas e a superfície 
da célula fúngica pode variar, dependendo da natureza do microambiente 
que a célula ocupa. Deste modo, gera formas sutilmente diferentes de hifas 
de acordo com o local, afetando a resposta imune do hospedeiro de uma 
maneira específica em cada nicho (GOW et al., 2013; ZIDA et al., 2017). 

A compreensão dos mecanismos de virulência de C. albicans tem 
um importante impacto nos estudos de relação entre os micro-organismos e 
o hospedeiro. O desenvolvimento de técnicas de modulação destes 
mecanismos por substâncias associado à terapia antimicrobiana atual, 
podem proporcionar opções terapêuticas para o controle de infecções 
persistentes por estes micro-organismos (SANTANA et al., 2013). 

O tratamento antifúngico é considerado menos desenvolvido 
quando comparado ao antibacteriano, pequenos progressos foram feitos no 
desenvolvimento de novos agentes antifúngicos, devido à baixa incidência 
de infecções fúngicas. Contudo, o atual aumento da incidência das infecções 
fúngicas, com o aumento da morbidade e mortalidade causada por micoses 
invasivas que afetam principalmente os indivíduos imunocomprometidos, 
tem levado a mais pesquisas sobre novos agentes antifúngicos, que sejam 
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seguros, potentes e menos tóxicos (BERNARDES et al., 2011; GUIRAO-
ABAD; GONZALEZ-PARRAGA; ARGUELLES, 2015). Outra razão para 
o desenvolvimento lento de agentes antifúngicos é devido às células 
fúngicas serem eucarióticas e possuírem as estruturas celulares semelhantes 
a do hospedeiro, o que dificulta a pesquisa dos alvos antifúngicos devido a 
toxicidade também na célula do hospedeiro (SCORZONI et al., 2017). 

As substâncias com ação antifúngicas provenientes de produtos 
naturais podem representar modelos estruturais para estudos de relações 
estrutura-atividade, proporcionando a otimização de novos agentes 
antifúngicos e com a expectativa que tenham toxicidade reduzida, com 
biodisponibilidade melhorada, espectro antifúngico ampliado e diminuição 
de resistência. Os antifúngicos disponíveis comercialmente até o momento 
têm como alvo de ação a membrana ou parede celular fúngica. Com a 
intenção de desenvolver novas terapias antifúngicas estudos têm sido 
focados na inibição dos fatores de virulência fungica (SCORZONI et al., 
2017). 

Diversos estudos têm sido realizados para avaliar a ação de 
produtos naturais na inibição da formação de tubo germinativo. Bernardes e 
colaboradores (2011) observaram redução de 95% na formação de células 
com tubo germinativo de C. albicans quando tratadas com 10% de extrato 
bruto de folhas frescas de Aloe vera. Pinto e colaboradores (2013) 
demonstraram que o óleo essencial de Ferulago capillaris teve efeito na 
inibição da formação de tubo germinativo e inibição do crescimento e 
morte. Gauch e colaboradores (2014) também demonstraram que o 
tratamento com óleo essencial de Rosmarinus officinalis resultou na 
inibição total da formação de tubo germinativo de C. albicans. 

A atividade antifúngica de substâncias provenientes de produtos 
naturais é bastante avaliada contra C. albicans, porém o efeito destas 
substâncias sobre a formação do tubo germinativo, um fator de virulência, é 
pouco avaliado. Este método também pode ser um meio para verificar a 
atividade antifúngica de uma substância conforme a capacidade em inibir a 
formação do tubo germinativo (GAUCH et al., 2014). Portanto, é essencial 
a pesquisa de novas substâncias, incluindo produtos naturais, para o 
tratamento de infecções por C. albicans.  

Os agentes antifúngicos que afetam as vias metabólicas dos 
fungos, geralmente afetam as mesmas vias metabólicas do hospedeiro, 
devido à semelhança estrutural da célula fúngica e humana, o que gera 
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toxicidade no hospedeiro (LEITE et al., 2014). É importante que um agente 
antimicrobiano tenha atividade específica contra o micro-organismo e que 
não seja tóxico para o hospedeiro. Desta forma, para a utilização terapêutica 
dos agentes antifúngicos é necessário o estudo do seu modo de ação, a fim 
de encontrar fármacos que sejam seletivamente tóxicos para os micro-
organismos (ZACCHINO et al., 1998; SOUZA et al., 2003). 

A Neurospora crassa é um fungo filamentoso que na presença de 
inibidores da paredecelular fúngica (apresenta halo manchado) ou sob certas 
condições (37 ºC e meio osmótico), cresce como protoplasto (sem parede 
celular) e microscopicamente mostra malformações, como hifas curtas e 
ramificadas. No ensaio da N. crassa permite avaliar inibidores da parede 
celular fúngica. Um agente antifúngico ideal é aquele que tem como alvo a 
célula fúngica, ou que seja seletivo e menos tóxico para a célula hospedeira, 
deste modo, a parede celular fungica é uma estrutura que consiste em 
excelente alvo de ação (SELITRENNIKOFF, 1983).  

A N. crassa cresce como hifa longa de forma ramificada. Quando 
cresce na presença de certos inibidores da parede celular, o crescimento das 
hifas é inibido e o fungo cresce como protoplastos. Macroscopicamente, 
eles podem ser vistos como uma aparência manchada ao redor do disco de 
papel. A observação microscópica deste halo mostra mudanças 
morfológicas (FUKUSHIMA et al., 1993), como hifa reduzida, 
anormalmente ramificada e segmentada, e observação de protoplasto 
sugerindo que o possível modo de ação antifúngica pode estar associado à 
inibição da parede celular fúngica. 

A parede celular fúngica protege o fungo contra o meio externo, 
e nos fungos filamentosos é sintetizada em cada ápice das hifas em uma 
seqüência de montagem complexa. Na N. crassa é inicialmente composta 
por fibras de quitina incorporadas em proteínas e adicionado B-(1,3)-
glucano, glicoproteínas, peptidos, lipídios para formar uma parede celular 
com cerca de 150 nm de espessura. A parede celular fúngica é única em sua 
estrutura e composição química. Assim, a parede celular pode servir como 
um alvo útil para antifúngicos (SELITRENNIKOFF, 1983). 
 
 
3.3 Agentes Antimicrobianos 
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Os antimicrobianos, independente da origem, seja natural ou 
sintética, têm por objetivo alcançar o local da infecção no hospedeiro, com 
concentração suficiente para inibir ou eliminar o causador da infecção e 
com baixa toxicidade ao hospedeiro (SOUZA et al., 2003). Desta forma, os 
antimicrobianos são utilizados para o tratamento de doenças infecciosas 
(ANDRADE; LEOPOLDO; HAAS, 2006). 

Os agentes antimicrobianos podem ser classificados como 
específicos ou inespecíficos. Os agentes específicos atuam sobre o micro-
organismo invasor, sem que o hospedeiro seja afetado significativamente, 
são os antibioticos, análogos de antibióticos e quimioterápicos. Já os 
agentes antimicrobianos inespecíficos in vitro tem a capacidade de inibir ou 
matar o crescimento de qualquer micro-organismos, e são considerados 
desinfetantes, antissépticos, germicidas, biocidas, esterilizantes, devido sua 
ação ser capaz de afetar tanto as células do invasor quanto do hospedeiro, 
estas substâncias são utilizadas apenas pela via tópica (SOUZA et al., 
2003). 

As substâncias químicas empregadas como desinfetantes, são 
utilizadas em superfícies inanimadas para o controle do crescimento 
microbiano. Em geral substâncias desinfetantes são agressivas e não podem 
ser aplicadas em tecidos vivos. Os antissépticos podem ser aplicados em 
superfícies corporais, mas são tóxicos quando ingeridos e são encontrados 
em produtos de higiene pessoal (sabonetes, enxaguatórios bucais, cremes 
dentais). De modo geral, os desinfetantes e antissépticos tem atividade sobre 
vários micro-organismos, com efeito inespecífico sobre várias estruturas 
celulares, o uso interno não é possível, pois também pode agir sobre células 
eucarióticas. A membrana celular é a estrutura mais afetada, que 
desempenha funções essenciais para célula, apresenta grande área de 
superfície e seu comprometimento influencia na integridade celular 
(VERMELHO; BASTOS; SA, 2007). 

Os antimicrobianos são utilizados no tratamento das doenças 
infecciosas e a escolha deve ser baseada nas substâncias mais adequadas 
para a eliminação ou controle do agente infeccioso. Para combater as 
infecções, principalmente contra micro-organismos resistentes, é importante 
o desenvolvimento de antimicrobianos mais eficazes e novas classes de 
moléculas capazes de neutralizar o patógeno, inibindo o desenvolvimento 
da resistência. As propriedades antimicrobianas dos extratos e substâncias 
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isoladas de plantas, inicialmente são avaliadas utilizando ensaios de triagem 
in vitro (BELLA CRUZ et al., 2010). 

Os antibióticos são substâncias anti-infecciosas, de origem natural 
proveniente do metabolismo microbiano, capazes de inibir o crescimento ou 
eliminar micro-organismos de outras espécies, são produzidos quando o 
crescimento do micro-organismo produtor é cessado (SOUZA et al., 2003; 
VERMELHO; BASTOS; SA, 2007; BROOKS et al., 2014). Da mesma 
forma, tanto vegetais quanto animais também são capazes de produzir 
substâncias com ação antimicrobiana, chamados de agentes análogos dos 
antibióticos. Com a elucidação da estrutura química, alguns antibióticos 
passaram a ser produzidos sinteticamente, chamados de quimioterápicos ou 
antibióticos sintéticos (SOUZA et al., 2003; VERMELHO; BASTOS; SA, 
2007; BAPTISTA, 2012).  

Os antibióticos são específicos para um determinado tipo de célula, 
geralmente possuem um único alvo de ação que seja ausente na célula 
eucariótica de seres vivos superiores e podem ser administrados via oral, 
tópica ou intravenosa (VERMELHO; BASTOS; SA, 2007). 

Em 1928, Alexander Fleming observou a inibição do crescimento 
de colônias de estafilococos nas placas de cultura contaminadas com fungo 
Penicillium. Cerca de dez anos depois a substância com ação 
antimicrobiana foi isolada e purificada, denominada penicilina (RANG, 
2011). Contudo, a penicilina foi introduzida na terapia apenas em 1941 por 
Florey e Chain o que contribuiu para a busca de agentes provenientes da 
natureza com ação antibacteriana (SOUZA et al., 2003). A descoberta da 
penicilina encorajou a pesquisa de substâncias com ação antimicrobiana 
provenientes de micro-organismos (VERMELHO; BASTOS; SA, 2007). 

No século XX, os trabalhos de Paul Ehrlich tiveram grande 
contribuição para os primeiros quimioterápicos de ação sistêmica e 
especialmente sobre o modo de ação dos antimicrobianos. Isso impulsionou 
a pesquisa na busca por substâncias para uso sistêmico com baixa 
toxicidade para o hospedeiro (SOUZA et al., 2003).  

As substâncias obtidas a partir de síntese laboratorial, como as 
sulfonamidas, por exemplo, também foram descobertas com potencial 
contra os micro-organismos, porém não seletivas, pois apresentavam 
toxicidade às células do hospedeiro. Assim, o planejamento das pesquisas 
buscou fármacos com ação mais seletiva sobre os micro-organismos 
(RANG et al., 2011). As sulfonamidas foram utilizadas clinicamente em 
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1935, sendo o sulfametoxazol e sulfadiazina os com maior importância 
clínica (SOUZA et al., 2003). 

 
 
 

Figura 6 – Exemplos de antimicrobianos de origem natural e sintética. 
 

A. B.  
 

C.   D.  
 

Legenda: Origem sintética: A. Sulfametoxazol; B. Trimetropima. Origem 
Natural: C. Ácido clavulânico; D. Penicilina G. Fonte: GUIMARAES; 
MOMESSO; PUPO, 2010. 

 
Em geral, na área dos antibacterianos, as moléculas responsáveis 

por ação antibacteriana, foram classificadas como Produto Natural ou 
Derivado de produto natural, estes compostos correspondem a cerca de 73% 
dos agentes aprovados, o que corresponde a grande parte dos 
antibacterianos disponíveis e são considerados de origem natural. Porém, 
em contrapartida, a maioria dos agentes antifúngicos aprovados nos anos 
1981-2014 são de origem sintética. A escassez de novas substâncias 
antifúngicas pode ser observada nos tratamentos atuais, pois ainda são 
utilizados agentes como anfotericinas e griseofulvina, lançados em 1958 
(NEWMAN; CRAGG, 2016). 

Os agentes antibacterianos podem ser classificados de acordo com 
seu efeito in vitro como bactericidas, quando causam a morte da bactéria 
sem que haja lise ou ruptura celular. Bacteriostáticos, quando o crescimento 
microbiano é inibido sem que haja morte celular, geralmente inibem a 
síntese proteica pela sua ligação aos ribossomos (Figura 7). Porém, quando 
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diminui a concentração da substância inibidora, ela se desliga do ribossomo 
e o crescimento bacteriano é novamente estabelecido (GUIMARAES; 
MOMESSO; PUPO, 2010; MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2004). 

 
 

Figura 7 – Tipo de ação de agentes antibacterianos. 

   
Fonte: MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2004. 

 
 

É difícil prever a ação de uma substância em termos de 
bacteriostática ou bactericida em um paciente com uma infecção bacteriana 
em curso, a ação de um determinado medicamento pode depender da carga 
bacteriana e da interação com o sistema imunológico do hospedeiro no local 
da infecção (NEMETH; OESCH; KUSTER, 2014). 

Nos micro-organismos produtores de antibióticos existem 
mecanismos geneticamente determinados, que servem como autodefesa 
contra as substâncias que produzem. Desta forma, além de mecanismos de 
mutações, pode ocorrer a transferência dos genes de resistência para outros 
micro-organismos. Esta transferência acarreta em resistência adquirida em 
bactérias e fungos. A resistência transferível entre os micro-organismos 
antecede o uso terapêutico dos antibióticos (GUIRAO-ABAD; 
GONZALEZ-PARRAGA; ARGUELLES, 2015; BASSETTI; PEGHIN; 
TIMSIT, 2016).  

O uso inadequado da terapia antimicrobiana contribuiu para o 
aumento da resistência nos micro-organismos, sendo necessário o emprego 
de doses mais elevadas para evitar o desenvolvimento da resistência. Em 
contrapartida, o uso adequado de agentes antimicrobianos pode melhorar a 
eficácia, reduzir efeitos adversos e de custos para o tratamento 
(BERNARDES et al., 2011; GUIRAO-ABAD; GONZALEZ-PARRAGA; 
ARGUELLES, 2015; BASSETTI; PEGHIN; TIMSIT, 2016). 
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3.4 Modo de ação dos agentes antimicrobianos 
 

A elucidação do modo de ação de agentes com ação antimicrobiana 
é importante para a avaliação pré-clínica, visando maior eficiência e 
segurança para o uso terapêutico. Sabendo que os micro-organismos tem 
grande capacidade de adaptação, as substâncias antimicrobianas que 
apresentarem novos modos de ação poderão ter vantagem no combate aos 
resistentes (GUIMARAES; MOMESSO; PUPO, 2010; PEREIRA; 
MENDES; LIMA, 2013). 

A relação estrutural pode auxiliar na identificação do potencial 
alvo, grande parte dos antibacterianos exerce sua ação no processo de 
biossíntese macromolecular (peptideoglicano ou DNA). As bactérias 
possuem mecanismos que preservam a homeostasia da célula quando 
expostas às condições adversas. Os antibacterianos perturbam esse 
equilíbrio e desencadeiam resposta ao estresse, a identificação destas 
respostas pode auxiliar na caracterização parcial do modo de ação 
(O’NEILL; CHOPRA, 2004). 

A análise das alterações que acontecem na expressão do gene em 
resposta a um agente inibidor, pode ser realizada pela análise de expressão 
do gene por quantificação do RNA transcrito ou pela quantificação de 
proteínas. Deste modo, para a expressão significativa do gene de resistência, 
depende da concentração do agente inibidor a que as células foram expostas 
(O’NEILL; CHOPRA, 2004). 

A interação entre o agente inibidor e seu alvo em certa proporção 
se mantem constante. No entanto, mudanças na concentração do alvo ou do 
agente inibidor podem resultar na alteração de sensibilidade ao inibidor a 
nível celular (O’NEILL; CHOPRA, 2004). Os antibióticos com um único 
alvo de ação são mais vulneráveis a resistência mutacional (YAP et al., 
2014). O desenvolvimento de antimicrobianos torna-se cada vez mais 
complexo, visto o crescente aparecimento da resistência antimicrobiana. 
Existe o interesse em identificar substâncias que tenham toxicidade seletiva 
para os patógenos, sem interferir na microbiota e nas células do hospedeiro 
(OLIVEIRA et al., 2015). 

O modo de ação dos agentes antibacterianos é classificado 
conforme o alvo, em quatro categorias: Inibidores da síntese de parede 
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celular, Inibidores da função de membrana celular, Inibidores da síntese de 
proteínas, Inibidores da síntese de ácidos nucleicos (Figura 8). 

 
Figura 8 - Mecanismo de ação na célula bacteriana dos principais 
antimicrobianos disponíveis. 
 

 
Legenda: Representação dos possíveis alvos celulares dos principais agentes 

antibacterianos Fonte: BRASIL, 2017b. 
 
 

O modo de ação dos antifúngicos pode ser classificado em quatro 
categorias: Inibidores da parede celular fúngica, Inibidores dos esteroides da 
membrana fúngica (afetam a membrana celular), Inibidores que atuam 
intracelularmente, interrompendo processos vitais, como síntese de DNA, 
RNA e proteínas e inibidores das topoisomerases (Figura 9). 

 
 

3.5 Alvos de ação nas bactérias 
 
3.5.1 Inibição da síntese de ácido nucleico 
 

O ácido fólico é indispensável para a síntese de DNA. A maioria 
das espécies de bactérias não possuem mecanismos para a captura e 
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transporte do folato pré-formado, portanto, as bactérias precisam sintetizar 
este produto, porém, existem diversas substâncias capazes de inibir algum 
processo desta síntese (RANG et al., 2011; BROOKS et al., 2014). 

As sulfonamidas são análogas estruturais sintéticas do ácido para-
aminobenzóico (PABA), que é um dos componentes essenciais para a 
produção de ácido fólico, inibem o metabolismo por mecanismo 
competitivo. As sulfonamidas, sulfadiazina e sulfametoxazol (Figura 6), 
ligam-se competitivamente a enzima diidropteroato-sintetase, enzima 
responsável pela incorporação de PABA no ácido diidropteroico, precursor 
imediato do ácido fólico e inibe o metabolismo bacteriano. O PABA é 
essencial na síntese do ácido fólico para formação do DNA e RNA 
bacteriano eoutras substâncias como tiamina e purinas (RANG et al., 2011; 
BROOKS et al., 2014). 

A trimetoprima (Figura 6) também é sintética e atua como análoga 
estrutural do diidrofolato. Inibe a enzima diidrofolato-redutase, responsável 
pela formação do metabólito ativo do ácido tetra-hidrofólico, forma ativa 
dos folatos no organismo, na última etapa do processo de formação do ácido 
fólico. Com o uso associado da trimetropima e sulfametoxazol, há um efeito 
sinérgico, pois cada uma inibe uma etapa distinta do metabolismo do ácido 
fólico (RANG et al., 2011; GUIMARAES; MOMESSO; PUPO, 2010; 
BROOKS et al., 2014). 

As rifamicinas são agentes bactericidas que bloqueiam o processo 
de transcrição do DNA, inibe a biossíntese do RNA bacteriano ao inibir a 
subunidade beta da enzima RNA-polimerase que depende do DNA, 
evitando a união da enzima do DNA e bloqueando o início da transcrição do 
RNA. Inibe a síntese de RNA mensageiro (RNAm), RNA ribossomal 
(RNAr) e RNA transportador (RNAt) bacteiranos. Porém, a transcrição em 
eucariotos não é significativamente inibida (VERMELHO; BASTOS; SA, 
2007). 

A novobiocina inibe a enzima DNA-girase, por meio de uma 
ligação à subunidade B. Atua impedindo a ligação ao nucleotídeo adenosina 
trifosfato (ATP) e assim não ocorre as mudanças de conformação 
necessárias paraa ativação da DNA-girase que torna a molécula de DNA 
compacta e biologicamente ativa. Com a inibição da enzima a molécula de 
DNA passa a ocupar grande espaço no interior da bactéria e as extremidades 
livres determinam síntese descontrolada de RNAm e de proteínas 
(VERMELHO; BASTOS; SA, 2007; BROOKS et al., 2014).  
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As quinolonas (ácido nalidíxico, norfloxacino, ciprofloxacino) são 
obtidas de forma sintética, tem ação bactericida e também inibem a enzima 
DNA-girase, ligando-se à subunidade A (VERMELHO; BASTOS; SA, 
2007). 
 
 
3.5.2 Inibição da síntese da parede celular 
 

Os antimicrobianos betalactâmicos, como penicilina (Figura 6) e 
cefalosporina, são inibidores seletivos da síntese da parede celular e ativos 
contra bactérias em estágio proliferativo. Inibem irreversivelmente 
receptores celulares de proteínas de ligação da penicilina (PBP), que são 
enzimas de transpeptidase, responsáveis pelo passo final da síntese da 
parede bacteriana com ligações cruzadas das cadeias peptídicas ligadas ao 
peptideoglicano. Os betalactâmicos formam um complexo inativo, na qual 
as ligações cruzadas entre as camadas de peptideoglicano não são feitas e a 
parede celular não é sintetizada (GUIMARAES; MOMESSO; PUPO, 
2010). As penicilinas e cefalosporinas podem ser de origem naturais ou 
semisintéticas. Outras substâncias também agem na parede celular, como 
vancomicina, teicoplanina, bacitracina, imipenem (VERMELHO; 
BASTOS; SA, 2007). 

A inibição da parede celular impede a síntese do peptideoglicano e 
ocorre a inativação de um inibidor de enzimas autolíticas, o que resulta na 
lise celular (BROOKS et al., 2014; RANG et al., 2011). Esta classe é a mais 
utilizada para tratamento de infecções bacterianas e a ação das β-lactamases 
é o mecanismo de resistência mais comum contra estes antibióticos (YAP et 
al., 2014). As bactérias gram-negativas apresentam maior resistência aos 
betalactâmicos, isso devidoa membrana externa que serve como barreira 
seletiva da parede celular (TANG et al., 2008).  

 
 
3.5.3 Inibição da função da membrana celular 
 

A membrana celular das bactérias são constituídas por dupla 
camada fosfolipídica (RANG et al., 2011), a qual exerce função de barreira 
seletiva, controlando o transporte ativo, a integridade e a composição 
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interna. Quando esta barreira é comprometida pode levar à lesão celular 
(BROOKS et al., 2014).  

A impermeabilidade da membrana aos antimicrobianos é um dos 
principais mecanismos intrínsecos para o desenvolvimento de resistência 
bacteriana. Os agentes que ampliam essa permeabilidade da membrana 
conseguem promover a saída de nucleotídeos e ions e a consequente perda 
de conteúdo celular (OLIVEIRA et al., 2015). 

A classe das polimixinas atua na membrana celular, pois tem 
grupamentos hidrofílicos e lipofílicos e danificam seletivamente o principal 
componente fosfatidiletanolamina, rompendo a membrana (BROOKS et al., 
2014; RANG et al., 2011). Essa classe interage com a molécula de 
polissacarídeo da membrana externa das bactérias gram-negativas, retirando 
cálcio e magnésio, constituintes necessários para a estabilidade da molécula 
de polissacarídeo. Esse processo resulta em aumento da permeabilidade da 
membrana com rápida perda de conteúdo celular e morte da bactéria. 
Contudo, as polimixinas são tóxicas para o hospedeiro, pois também atuam 
nas membranas celulares de eucariotos (VERMELHO; BASTOS; SA, 
2007). 

A daptomicina é um lipopeptideo cíclico com ação bactericida que 
acarreta desorganização na membrana celular, levando ao extravasamento 
de potássio intracelular, além de outros constituintes (GUIMARAES; 
MOMESSO; PUPO, 2010; RANG et al., 2011; BROOKS et al., 2014). 
Outros agentes que podem atuar na membrana são os imidazóis, triazóis e 
anfotericina B, estes especialmente nas membranas fúngicas (BROOKS et 
al., 2014). 

 
 

3.5.4 Inibição da síntese proteica 
 

A síntese de polipeptideos ocorre nos ribossomos, nas células 
bacterianas as duas subunidades dos ribossomos apresentam coeficientes de 
sedimentação de 30S e 50S, juntas formam partículas 70S. Nos eucariotos 
as subunidades são maiores 40S e 60S, juntas formam 80S. Assim os 
antimicrobianos conseguem inibir seletivamente a síntese proteica 
bacteriana nos diversos estágios de síntese, como competição com o RNA 
transportador, códon e anticódon anômalo, inibição da transpeptidação, 
inibição da translocação (BROOKS et al., 2014; RANG et al., 2011). 
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Os aminoglicosídeos ligam-se à subunidade 30S dos ribossomos 
bacterianos, separam os polissomos que ficam incapazes de sintetizar 
proteínas. Ocorre o bloqueio do início, da tradução e do término da síntese 
de proteínas e a inserção de aminoácido incorreto ocasionando proteína não 
funcional (GUIMARAES; MOMESSO; PUPO, 2010). Tem ação 
bactericida, são catiônicos que atravessam a membrana externa das Gram-
negativas. São exemplos gentamicina, neomicina, estreptomicina e 
tobramicina (VERMELHO; BASTOS; SA, 2007). 

As tetraciclinas temação bacteriostática com amplo espectro, 
possuem uma estrutura composta por quatro anéis, estas ligam-se 
reversivelmente na subunidade 30S dos ribossomos, levando a um parada 
na introdução de novos aminoácidos, resultando na inibição de crescimento 
bacteriano. Outras substâncias que também agem na síntese proteica são o 
cloranfenicol, clindamicina e macrolídeos (azitromicina, eritromicina) que 
se ligam a subunidade 50S do ribossomo. A mupirocina é um análogo 
estrutural do aminoácido isoleucina, bloqueia a ação da enzima isoleucil-
RNA-sintetase (VERMELHO; BASTOS; SA, 2007). 

Outro exemplo de fármaco que inibe a síntese proteica são 
macrolídeos que tiveram grande importância na terapêutica, porém o uso 
generalizado colaborou para o surgimento de cepas resistentes (KROKIDIS 
et al., 2014). 
 
 
3.6 Alvos de ação nos fungos 

 
Os agentes antimicrobianos que afetam as vias metabólicas dos 

fungos geralmente afetam as mesmas vias metabólicas do hospedeiro, 
devido à semelhança estrutural da célula fúngica e humana. Esta 
semelhança é problemática, pois pode gerar toxicidade, por esse motivo, 
diversas substâncias antifúngicas apenas podem ser utilizadas via tópica 
(LEITE et al., 2014). Os principais alvos dos agentes antifúngicos estão 
citados abaixo. 

 
I. Inibidores da formação da parede celular fúngica (Figura 9): a parede 
celular dos fungos contém quitina, um polímero de N-acetilglicosamina, 
encontrado apenas nos fungos e insetos. Na clínica, nenhum inibidor da 
biosíntese de quitina é utilizado, estes são apenas empregados como 
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fungicida agrícola. A classe das equinocandinas (caspofungina e 
micafungina) são antifúngicos semissintéticos derivados de lipopeptideos 
naturais produzidos por Aspergillus rugulovalvus, Zalerion arboricola, 
Papularia sphaerosperma. Estes têm como alvo de ação a inibição da β-
(1,3)-glucano sintetase, enzima responsável pela síntese de polissacarídeos 
que fortalecem a parede celular. Quando esta síntese é inibida, ocorre o 
extravasamento de componentes da célula, como resposta à alta pressão 
osmótica exercida sobre a membrana enfraquecida e ocorre a lise celular 
(GHANNOUM; RICE, 1999; ODDS; BROWN; GOW, 2003). A parede 
celular representa um potencial alvo para agentes antifúngicos, pois esta 
estrutura está ausente nas células de mamíferos (BONDARYK; 
KURZATKOWSKI; STANISZEWSKA, 2013). 
 
II.  Inibidores dos esteróides da membrana celular fúngica: a presença de 
esteróides na membrana fúngica é essencial para a atividade biológica da 
anfotericina B, isto é, para a formação de canais de íons transmembrana. A 
toxicidade seletiva do fármaco para a célula fúngica é atribuída ao fato de 
que é mais potente contra as membranas celulares fúngicas contendo 
ergosterol do que contra as membranas de mamíferos com colesterol 
(LEITE et al., 2014). O ergosterol serve como bioregulador da fluidez e 
assimetria da membrana e consequentemente da integridade da membrana 
em células fúngicas. Os polienos (anfotericina B e nistatina) são 
antifúngicos naturais derivados da fermentação por Streptomyces 
(BONDARYK; KURZATKOWSKI; STANISZEWSKA, 2013). A 
anfotericina B tem sido o único polieno antifúngico que pode ser 
administrado via sistêmica para tratar uma infecção visceral (MADIGAN; 
MARTINKO; PARKER, 2004). Os polienos ligam-se ao ergosterol, 
perturbam a função da membrana, promovendo a permeabilização da 
membrana e a consequente morte celular. Os antifúngicos azóis (isoconazol, 
miconazol, cetoconazol entre outros) são a maior classe em uso clínico, 
atuam como inibidores seletivos da biossíntese de ergosterol. Na ausência 
de ergosterol, que é substituído por esteróides incomuns, a membrana fica 
incompleta causando danos e alterações nas funções, como a 
permeabilidade e a fluidez (GHANNOUM; RICE, 1999; ODDS; BROWN; 
GOW, 2003). As alaninas (terbinafina) também inibem um passo inicial da 
síntese do ergosterol, inibe a enzima que transforma lanosterol em 
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ergosterol na membrana plasmática do fungo, são apenas utilizadas via 
tópica (GHANNOUM; RICE, 1999; ODDS; BROWN; GOW, 2003).  

 

Figura 9 – Alvos de ação dos diferentes agentes antifúngicos. 
 

 
Legenda: Representação dos possíveis alvos celulares dos principais agentes 
antifúngicos. Fonte: MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2004. 
 
 
III. Inibidores síntese de DNA/RNA (Figura 9): são inibidores que atuam 
intracelularmente, interrompendo processos vitais, como síntese de DNA, 
RNA e proteínas. A griseofulvina interfere no processo de montagem de 
microtúbulos, bloqueia a agregação dos microtúbulos durante a fase de 
mitose, ativo principalmente contra dermatófitos. O 5-fluorocitocina é um 
análogo de ácido nucleico o qual é um potente inibidor da síntese (DNA, 
RNA e proteínas), através da conversão para 5-fluorouracil dentro das 
células alvo é incorporado ao RNA, causa a terminação prematura da cadeia 
e inibe a síntese de DNA através dos efeitos sobre a enzima timidilato 
sintase (GHANNOUM; RICE, 1999; MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 
2004; ODDS; BROWN; GOW, 2003). 
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3.7 Plantas medicinais e atividade antimicrobiana 

 
Desde as civilizações antigas, os seres humanos tem se apropriado 

dos produtos naturais para suas necessidades, seja para fins alimentícios ou 
curativos. A identificação de vegetais com potencial terapêutico, 
inicialmente ocorreu de forma empírica, especialmente as substâncias com 
atividade biológica (metabólitos secundários), que na planta são 
responsáveis pela sobrevivência e manutenção da espécie, aliados na defesa 
contra agentes infecciosos (LIMA 2001; PEREIRA; BERTONI, 2008).  

As primeiras substâncias utilizadas terapeuticamente foram de 
origem vegetal e o uso era destinado ao tratamento dos sintomas das 
doenças infecciosas (BARREIRO; FRAGA, 2015; BURGER et al., 2015).  

As plantas medicinais são importantes fontes de novas substâncias 
com atividade biológica. A biodiversidade brasileira é uma imensa fonte de 
moléculas com potencial terapêutico. Essa diversidade ainda está longe de 
ser esgotada, podendo ser explorada com o intuito de isolar substâncias 
biologicamente ativas ou utilizar como modelo para a síntese de novos 
fármacos (GUERRA; NODARI, 2010).  

Assim o uso popular tem sido um aliado para auxiliar as pesquisas 
nesta área, com informações históricas de usos medicinais auxiliando na 
busca por novos agentes bioativos (CRAGG; NEWMAN, 2013; 
CECHINEL FILHO, 2015). 

As substâncias provenientes de fontes naturais apresentam grande 
diversidade de estruturas e propriedades biológicas (GUERRA; NODARI, 
2010). Contudo, isolar estas substâncias com propriedades terapêuticas em 
potencial pode ser algo complexo, difícil e demanda tempo. Deste modo, as 
informações obtidas a partir do uso popular são essenciais para respaldar os 
estudos visando comprovar a eficácia e obtenção dos princípios ativos 
(GUERRA; NODARI, 2010; CECHINEL FILHO, 2015). 

Os produtos naturais são fonte de substâncias capazes de interagir 
com uma grande variedade de alvos biológicos (YAP et al., 2014). Portanto, 
muitos estudos fitoquímicos bio-direcionados são realizados com o objetivo 
de comprovar o uso de plantas medicinais com base no conhecimento 
popular (LIMA, 2001; CECHINEL FILHO, 2015). 

No desenvolvimento de novos fármacos, esperam-se substâncias 
mais eficientes e com menos efeitos adversos. Na área de fármacos anti-
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infecciosos, é importante desenvolver substâncias eficientes contra micro-
organismos resistentes aos antimicrobianos disponíveis. Isso tem despertado 
o interesse de pesquisadores estudarem plantas medicinais, por meio da 
distribuição geográfica de espécies vegetais, bem como processos de 
extração, isolamento, identificação de substâncias ativas e atividades 
farmacológicas (WAGNER, 2012).  

Os extratos de plantas possuem misturas complexas de metabólitos 
primários e secundários, responsáveis pela proteção natural da planta. Os 
extratos de diferentes partes de plantas têm sido estudados quanto à sua 
capacidade de modular a resistência antimicrobiana, podendo contribuir 
para um efeito sinérgico (YAP et al., 2014). Os fármacos provenientes de 
plantas podem ser uma opção terapêutica economicamente mais acessível e 
até com espectros de ação mais adequados (LAPA et al., 2010). 

Diversas substâncias isoladas de plantas demonstraram atividade 
contra doenças infecciosas, como a artemisinina, presente em Artemisia 
annua (CECHINEL FILHO; YUNES, 1998) e quinina, isolada de Cinchona 
succirubra, que exercem potente atividade antimalárica. A quinina foi 
utilizada como modelo para síntese de primaquina e cloroquina, prescritos 
para tratamento de malária (NIERO et al., 2003). 

Outros metabólitos secundários de plantas são utilizados para 
tratamento de câncer (paclitaxel, vincristina, vimblastina), espamolítico e 
vasodilatador (papaverina), anti-hipertensivo e tranquilizante (reserpina), 
broncodilatador e descongenstionante nasal (efedrina). Muitas substâncias 
ativas disponíveis comercialmente são provenientes da flora brasileira. A 
emetina, extraída da Cephaelis ipecacuanha e C. acuminata, utilizada no 
tratamento de desinterias e como expectorante. A pilocarpina é extraída da 
Pilocarpus jaborandi, utilizado para o tratamento do glaucoma (LAPA et 
al., 2010; CECHINEL FILHO, 2015; NEWMAN; CRAGG, 2016). 

A família Piperaceae é uma planta herbácea que existe nas regiões 
tropicais e subtropicais. As folhas e raízes são usadas como infusões para 
tratar feridas, reduzir inchaço e irritação na pele (KOROISHI et al., 2008). 
As espécies do gênero Piper apresentam propriedades biológicas já 
descritas na literatura, como analgésica, anti-inflamatória e antimicrobiana. 
Estas plantas são utilizadas especialmente como temperos e tem sido 
estudas nos últimos anos por seus extratos apresentarem diversas 
substâncias bioativas, incluindo conocarpano e eupomatenoide-5 (DA 
SILVA et al., 2010; LONGATO et al., 2015). Estas substâncias podem ser 
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as principais responsáveis pela atividade antimicrobiana presente na espécie 
Piper solmsianum (CAMPOS, 2006). 

Outras espécies de Piper já demonstraram importância biológica 
como Piper methysticum (Kava-kava), disponibilizado como medicamento 
fitoterápico com ação ansiolítica, formulado com o extrato seco 
padronizado. A Piper longum (pimenta-preta) possui a piperina que 
aumenta a biodisponibilidade de diversos fármacos (NIERO et al., 2003).  

As investigações fitoquímicas realizadas em espécies de Piper têm 
apresentado várias classes de substâncias biologicamente ativas, como 
alcaloides, amidas, fenilpropanoides, lignanas e neolignanas (BENEVIDES; 
SARTORELLI; KATO, 1999). Algumas espécies de Piper apresentam 
frutos picantes e aromáticos, bastante utilizados como especiarias e também 
apresentam atividades inseticidas, antivirais e antimicrobiana (CAMPOS et 
al., 2005; CAMPOS et al., 2007).  

Um estudo realizado por Holetz e colaboradores (2002), sobre uma 
triagem de plantas medicinais brasileiras, mostrou que o extrato 
hidroalcolico de P. regnellii apresentou atividade contra bactérias gram-
positivas S. aureus e B. subtilis, contra gram-negativa P. aeruginosa, e 
também contra C. krusei e C. tropicalis.  

 
 
3.7.1 Ácido mirsinoico B 
 

Os compostos fenólicos são metabólitos secundários da via 
metabólica do ácido chiquímico e estão ligados a maior parte dos 
fenômenos biológicos, botânicos, genéticos e taxonômicos (EVARISTO; 
LEITÃO, 2001). O ácido mirsinoico B (AMB) (Figura 10) é encontrado 
principalmente em plantas do gênero Rapanea e possui ação anti-
inflamatória com provável ação central (ANTONIALLI et al., 2012). O 
gênero Rapanea é pan-tropical com 34 espécies no Brasil, com presença 
também na Bolívia, México, Argentina, Paraguai e Uruguai. Os derivados 
de ácidos benzóicos diplenilados são os principais compostos isolados deste 
gênero, incluindo o ácido mirsinoico A, B e C (BACCARIN et al., 2011). 

Nas cascas do caule de Rapanea ferruginea podem ser encontrados 
em maior quantidade o AMB, que mostrou atividade antimicrobiana 
seletiva contra bactérias Gram-positivas Staphylococcus aureus e Bacillus 
subtilis (BELLA CRUZ et al., 2013). Além disso, tem mostrado atividade 
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anticolinesterásica (GAZONI, 2009), toxicidade moderada, sem atividade 
citotóxica sobre células de fibroblastos e sem efeito mutagênico frente 
Saccharomyces cerevisiae (BELLA CRUZ et al., 2013).  

 
 

Figura 10– Representação da estrutura química do ácido mirsinoico B. 
 

 
 
 

Um estudo realizado por Ito, Narise e Shimura (2008) demonstrou 
que o AMB extraído de Myrsine seguinii, foi identificado como um inibidor 
da metioninase, que é produzido por bactérias periodontais (Fusobacterium 
nucleatum, Porphyromonas gingivalis e Treponema denticola) principais 
causadores da halitose. Esta inibição foi observada com uma menor 
concentração do AMB do que de cloreto de zinco, que possui atividade 
inibitória conhecida e utilizado como padrão.  

Em outro estudo, o AMB inibiu o processo enzimático para a 
produção de compostos voláteis de enxofre, responsável pela halitose sem 
eliminar a microbiota (ITO et al., 2010). O ácido mirsinoico B isolado da R. 
ferruginea demostrou atividade in vitro contra promastigotas de Leishmania 
amazonenses e Leishmania brasiliensis (CECHINEL FILHO et al., 2013). 

Em plantas do gênero Rapanea o AMB foi previamente 
identificado no extrato das cascas do tronco de R. ferruginea Mez 
(Myrsinaceae) (sin. Myrsine coriacea) (BACCARIN et al., 2011; BELLA 
CRUZ et al., 2013).  
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3.7.2 Conocarpano 
 

O conocarpano (Figura 11) é uma neolignana que apresenta 
atividades antimicrobianas e inseticida, além de participar da composição 
química de várias espécies de Piper (PESSINI et al., 2005; CAMPOS et al., 
2005), é a principal substância das raízes de Piper regnellii. As neolignanas 
são um grupo de substâncias da classe dos fenilpropanoides (YOSHIDA et 
al., 2014). 

Em um estudo realizado por Pessini e colaboradores (2005), o 
conocarpano foi ativo contra diferentes espécies de Candida.  

O conocarpano isolado das folhas de Piper solmsianum 
demonstrou atividade antibacteriana contra bactérias Gram-positivas e 
atividade antifúngica contra dermatófitos (CAMPOS et al., 2007). Da Silva 
e colaboradores (2010), isolaram o conocarpano de folhas da P. solmsianum 
e verificaram uma potente atividade antinociceptiva dose-dependente, 
semelhante aos fármacos controle, ácido acetilsalicílico e indometacina. 

 
Figura 11 – Representação da estrutura química do conocarpano. 

 

 
 

Legenda: as setas indicam as diferenças entre as estruturas conocarpano e 
eupomatenoide-5. 

 

A atividade antimicrobiana do conocarpano e do eupomatenoide-5, 
pode ser explicada pela presença de hidroxila na posição 4 (quatro) da 
estrutura fenil-benzofurano e possivelmente as neolignanas presentes na 
espécie P. solmsianum possam ser as principais responsáveis pela atividade 
antimicrobiana desta planta (CAMPOS, 2006). 
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3.7.3 Eupomatenoide-5 
 
O eupomatenoide-5 (Figura 12) é uma neolignana benzofurânica 

que apresenta atividades antinociceptiva, inseticida, antifúngica (contra 
dermatófitos) e antibacteriana seletiva contra bactérias Gram-positivas, 
além de inibir o fator de ativação de plaquetas (CAMPOS et al., 2007; DA 
SILVA et al., 2010; VENDRAMETTO et al., 2010). Mais recentemente, 
esta substância apresentou atividade antiproliferativa para linhagens 
celulares de câncer humano (LONGATO et al., 2015). 

O eupomatenoide-5 isolado da P. regnellii var. pallescens 
apresentou menor toxicidade para macrófagos do que para os protozoários 
de Leishmania amazonensis (VENDRAMETTO et al., 2010), também 
demonstrou ação contra as formas parasitárias de Trypanosoma cruzi, sendo 
mais seletivo para a célula deste protozoário que do hospedeiro (LAZARIN-
BIDÓIA et al., 2013).  
 
 
Figura 12 – Representação da estrutura química do eupomatenoide-5. 
 

 
 

Legenda: as setas indicam as diferenças entre as estruturas conocarpano e 
eupomatenoide-5. 

 
 

A atividade biológica das neolignanas Conocarpano e 
Eupomatenoide-5, talvez possa ser explicada pela presença de hidroxila na 
posição 4 (quatro) da estrutura fenil-benzofurano. Provavelmente essas 



63 
 
neolignanas presentes em Piper solmsianum possam ser as principais 
responsáveis pela atividade antimicrobiana da planta (CAMPOS, 2006). 
 
 

3.8 Avaliação toxicológica de produtos naturais 
 

A avaliação toxicológica é utilizada para garantir a segurança e 
caracterizar os efeitos adversos inerentes à substância. Para isso, são 
utilizados modelos experimentais com animais, células ou micro-
organismos. Um dos modelos que utilizam animais é toxicidade aguda, que 
se manifesta imediatamente ou após 14 dias de exposição a substância 
avaliada. Na toxicidade crônica é avaliada a exposição repetida e diária de 
uma substância. Há modelos desenvolvidos para avaliar parâmetros 
toxicológicos específicos, como a toxicidade oral, dérmica e ocular; 
imunotoxicidade; genotoxicidade; toxicidade reprodutiva e de 
desenvolvimento; e carcinogenicidade (SOUZA et al., 2003; SHUKLA et 
al., 2010). 

O desenvolvimento de métodos alternativos ao uso animal foi 
sugerido por Russell e Burch em 1959, originado pelas preocupações com o 
bem estar animal nos experimentos laboratoriais. A finalidade não é 
eliminar o uso de animais na pesquisa, o que representaria um risco para o 
avanço das pesquisas, mas o desenvolvimento de métodos alternativos é 
uma tentativa de reduzir, substituir e refinar o número de animais utilizados 
em laboratório (ARAUJO et al., 2014). 

Os modelos de avaliação da toxicidade in vitro são considerados 
ensaios preliminares de triagem e são inúmeras as metodologias que podem 
ser utilizadas (SOUZA et al., 2003). Os ensaios de citotoxicidade são 
utilizados para estimar as doses iniciais de substâncias para os testes de 
toxicidade sistêmica oral aguda. Os ensaios in vitro oferecem várias 
vantagens, incluindo condições experimentais controladas e padronizadas, 
ausência de efeitos sistêmicos; baixo custo; quantidade limitada de material 
necessário e de resíduos gerados e possibilidade de avaliar varias 
substâncias no mesmo ensaio (MATUO et al., 2012; ARAUJO et al., 2014). 

No teste de Ames é possível avaliar o potencial mutagênico de 
substâncias, utilizando células viáveis de cepas da bactéria Salmonella 
typhimurium em termos de utilização do aminoácido histidina ou cepas de 
Escherichia coli que utilizam o triptofano. Quando as bactérias são expostas 
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a uma substância mutagênica, sofrem uma reversão para um estado não 
seletivo para aminoácido e ocorre o crescimento celular. Isso pode fornecer 
uma indicação do potencial mutagênico da substância avaliada (SOUZA et 
al, 2003; BELLA CRUZ et al., 2010). 

O ensaio da Artemia salina, que é um pequeno crustáceo, é usado 
para determinar a toxicidade de uma variedade de produtos, como extratos 
de plantas e substâncias isoladas, toxinas fúngicas, metais pesados, 
pesticidas e materiais dentários. O ensaio é baseado na capacidade da 
substância matar os microscrustáceos e é util para a avaliação preliminar da 
toxicidade, é de fácil execução (MOLINA-SALINAS; SAID-
FERNÁNDEZ, 2006; BELLA CRUZ et al., 2010). 

A citotoxicidade reflete os efeitos adversos de substâncias sobre as 
estruturas e processos essenciais para sobrevivência, proliferação ou função 
celular, que podem interferir nos processos de metabolismo celular, alterar 
integridade da membrana, citoesqueleto, divisão celular, entre outros. A 
maioria dos sistemas celulares deveria mostrar uma resposta similar, além 
de responder de forma equivalente quando a toxicidade é medida por vários 
critérios de viabilidade (BELLA CRUZ et al., 2010; MATUO et al., 2012; 
ARAUJO et al., 2014). 

O modelo experimental utilizando S. cerevisiae é amplamente 
utilizado. Esta levedura foi o primeiro eucarioto a ter seu genoma 
sequenciado e é usado como organismo modelo eficiente para estudar o 
controle do ciclo celular, reparo do DNA, envelhecimento, expressão 
gênica, autofagia celular e câncer (BOONE, 2014; LITI, 2015). Este micro-
organismo contém um genoma pequeno (200 vezes menor que o humano), 
tempo de duplicação rápida (2 h), fácil manipulação, não patogênico, 
cultivo de baixo custo e potencial para monitorar a progressão do ciclo 
celular (GOFFEAU et al., 1996; MATUO et al., 2012). 

O ensaio de citotoxicidade realizado pelo modelo S. cerevisiae é 
bastante sensível à presença de agentes nocivos ao DNA, as investigações 
que o utilizam como modelo fornecem resultados confiáveis e sensíveis 
(SCHMITT; GELLERT; LICHTENBERG-FRATÉ, 2005), pois S. 
cerevisiae apresenta características celulares muito semelhantes às células 
de mamíferos, com mecanismos próprios de ativação metabólica (citocromo 
P450) e de detoxificação, que não estão presentes em bactérias (GOFFEAU 
et al., 1996; MATUO et al., 2012). 
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No entanto, ao ser utilizado como modelo, apresenta algumas 
características que devem ser destacadas, como a presença de parede 
celular, que pode ser necessário concentrações mais altas em comparação as 
células humanas e também a impossibilidade de identificar efeitos adversos 
sistêmicos ou em órgão alvo (BRACONI; BERNARDINI; SANTUCCI, 
2016). Embora os resultados de testes de citotoxicidade in vitro não possam 
ser imediatamente extrapolados para a clínica, eles são importantes para 
definição e triagem do comportamento biológico das substâncias (MATUO 
et al., 2012).  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

4.1 Material fitoquímico 
 

O conocarpano e eupomatenoide-5 foram isolados de Piper 
solmsianum C. DC. var. solmsianum (Piperaceae) e cedidos pelos 
pesquisadores Dra. Rosi Zanoni da Silva e Dr. Valdir Cechinel Filho. As 
metodologias empregadas para obtenção das substâncias foram descritas 
anteriormente (DA SILVA, 2006).  

O ácido mirsinoico B foi isolado de Rapanea ferrugínea, cedido 
pela pesquisadora Dra. Angela Malheiros e a metologia empregada para a 
obtenção foi descrita por Baccarin e colaboradores (2011). 

 
 

4.2 Micro-organismos 
 

Para avaliação da atividade antimicrobiana foram utilizados os 
seguintes micro-organimos bactérias Gram-positivas: Bacillus cereus 
(ATCC 13061), Bacillus subtilis (ATCC 23858), Staphylococcus aureus 
(ATCC 25923) e bactérias Gram-negativas: Escherichia coli (ATCC 
25922). Os fungos leveduriformes Candida albicans (ATCC 10231), 
Saccharomyces cerevisiae (ATCC 9763). 

Todos os micro-organismos eram cepas padrões adquiridas da 
American Type Culture Collection (ATCC), Rockville, MD, USA e estão 
depositados no Laboratório de Pesquisa em Microbiologia da Universidade 
do Vale do Itajaí (Bloco E1 – sala 304). 

 
 

4.3 Ativação e preparação dos inóculos 
 
4.3.1 Bactérias 
 

Cada cepa de bactéria foi retirada do meio de manutenção e 
inoculada no meio ágar Mueller-Hinton, sendo incubada a 35 °C por 24 h. 
Após a incubação, o inóculo foi preparado por suspensão direta de 4 a 5 
colônias da bactéria ativada em ágar Mueller-Hinton e transferidas para 



68 
 
tubo de ensaio com 5 mL de solução de cloreto de sódio (NaCl) 0,86% 
estéril, seguido de homogeneização em agitador de tubos por 15 segundos. 
A densidade do inóculo foi ajustada por espectrofotometria a 525 nm, por 
comparação com a escala 0,5 de McFarland, obtendo-se o equivalente à 
concentração de aproximadamente 1,5 x 108 células/mL. A solução salina 
estéril 0,86% foi considerada o branco (CLSI, 2003). 

 
 

4.3.2 Fungos Leveduriformes 
 

Cada cepa de levedura foi retirada do meio de manutenção e 
inoculada no meio ágar Sabouraud dextrose, sendo incubada a 30 °C por 24 
h. Após a incubação, o inóculo foi preparado por suspensão direta de 4 a 5 
colônias da levedura ativada em ágar Sabouraud dextrose e transferidas para 
tubo de ensaio com 5 mL de solução de NaCl 0,86% estéril, seguido de 
homogeneização em agitador de tubos por 15 segundos. A densidade 
doinóculo foi ajustada por espectrofotometria a 525 nm, por comparação 
com a escala 0,5 de McFarland, obtendo-se o equivalente à concentração de 
aproximadamente 1x106 a 5x106 células/mL. A solução salina estéril 0,86% 
foi considerada o branco (CLSI, 2002). 

 
 

4.3.3. Fungo filamentoso Neurospora crassa 
 
O fungo Neurospora crassa foi mantido em cultivo em meio 

contendo 0,25 % de protease peptona, 0,25 % de extrato de levedura, 1 % 
de sacarose e 1,5% ágar, por 4-5 dias de incubação à temperatura ambiente 
e luz direta. O crescimento das hifas com esporos produz uma coloração 
laranja no crescimento do fungo.  

O inóculo foi preparado removendo-se os esporos do fungo a partir 
de cultura jovem, com auxílio de uma alça, transferidos para um tubo 
contendo tampão fosfato de potássio (K2HPO4) grau reagente (0,075 
g/100mL), em solução de glicerol e água (15:85) e homogeneizado em 
agitador de tubos com pérolas, para a separação das hifas e esporos. A 
suspensão foi filtrada para a remoção das hifas. A suspensão resultante foi 
novamente homogeneizada e ajustada para 1,4 x 106 células/mL, utilizando 
um hemocitômetro para a determinação do número de células. 
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4.4 Atividade antimicrobiana 
 

A avaliação da atividade antimicrobiana in vitro (Concentração 
Inibitória Mínima - CIM) das substâncias ácido mirsinoico B, conocarpano 
e eupomatenoide-5 foi realizada utilizando o método da diluição em caldo 
(microdiluição).  

A microdiluição utiliza microplacas com 96 poços, com volume de 
meio de cultura de 0,1 mL. É um método de baixo custo, apresenta 
reprodutibilidade e requer pequena quantidade de amostra (OSTROSKY et 
al., 2008). 

Para a classificação do potencial antimicrobiano foram empregados 
os critérios descritos em Holetz e colaboradores (2002) e Santos e 
colaboradores (2008). Os valores obtidos para CIM igual ou inferior a 100 
μg/mL, a atividade antimicrobiana foi considerada forte; de 100 a 500 
μg/mL, a atividade antimicrobiana foi moderada; de 500 a 1000 μg/mL, a 
atividade antimicrobiana foi fraca e maior que 1000 μg/mL foi considerada 
inativa. 

As concentrações das substâncias testadas abrangeram entre 1 e 
1000 μg/mL. Uma suspensão de inóculo foi preparada e adicionada a cada 
amostra, exceto ao controle negativo. As amostras foram incubadas a 35 °C 
para bactérias e a 30 °C para fungos leveduriformes, todas por 24 h. 
Durante os testes foram utilizados controle sem antimicrobiano e controle 
sem a bactéria. 

Através deste método foi possível determinar a concentração 
inibitória mínima (CIM), que foi consideradaa menor concentração da 
substância capaz de inibir visivelmente o crescimento do micro-organismo 
na diluição em caldo, ou seja, o primeiro poço no qual não foi observado 
crescimento. A leitura foi feita após 24 horas de incubação (SOUZA et al., 
2003). 

As concentrações nas quais não ocorreu crescimento microbiano 
visível foram ressemeadas em meios (Mueller-Hinton para bactérias e 
Sabouraud para leveduras) isentos do antimicrobiano para determinar se 
houve um efeito microbicida (sem crescimento na subcultura) ou 
microbiostático – crescimentona subcultura, a partir das concentrações onde 
o micro-organismo foi inibido (SOUZA et al., 2003). Os ensaios foram 
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realizados em triplicata e baseado no documento Clinical Laboratory 
Standards Institute – CLSI (2003). 
 
 
4.5 Ação sobre a cinética de morte 

 
A cinética de morte das substâncias ácido mirsinoico B, 

conocarpano e eupomatenoide-5 foi avaliada a partir do método descrito 
anteriormente por Huang e colaboradores (2011) e Lima (2013). O S. 
aureus foi selecionado como representante Gram-positivo, visto que as três 
substâncias foram ativas contra este micro-organismo. 

Para o preparo do inóculo, foi realizada a suspensão direta de 4 a 5 
colônias de 24h, da bactéria S. aureus ativada em ágar Mueller-Hinton e 
transferidas para tubo de ensaio com 5mL de solução de NaCl 0,86% estéril. 
Após homogeneizar, a densidade do inóculo foi ajustada por 
espectrofotometria a 525 nm, por comparação com a escala 0,5 de 
McFarland, obtendo-se o equivalente à concentração de aproximadamente 
1,5 x 108 células/mL (CLSI, 2003). Em cada tubo teste contendo caldo 
Mueller-Hinton foi colocado o inóculo para uma concentração final de 105 

células/mL em cada tubo teste. 
Para cada substância avaliada, as concentrações correspondentes a 

CIM (concentração inibitória mínima), sub-CIM (metade da concentração 
CIM), supra-CIM (concentração 2x maior que CIM), e o controle foi 
utilizado sem as substâncias. As culturas foram mantidas a 35 °C sob 
agitação. 

Em cada intervalo de tempo (0, 2, 4, 6 e 24h), uma alíquota de 100 
μL foi retirada, diluída em série e incubada em placas de Petri contendo 
meio ágar Mueller-Hinton a 35 °C por 24 h, de modo que os resultados 
foram expressos em células viáveis (UFC/mL) do inóculo bacteriano inicial 
ao longo dos tempos analisados. Como controle foi utilizado o inóculo em 
caldo Mueller-Hinton. Os experimentos de cinética de morte foram 
realizados em triplicata.  
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4.6 Avaliação do mecanismo da função de membrana celular 

 
4.6.1 Efeito sobre a permeabilidade de membrana 

 
A permeabilidade da membrana bacteriana foi avaliada a partir do 

método de Ye e colaboradores 2005. S. aureus foi selecionada devido às 
substâncias demonstrarem atividade contra este micro-organismo. 

O inóculo de S. aureus foi preparado após a ativação em ágar 
Mueller-Hinton (35 °C por 24 h), a partir de 4 a 5 colônias isoladas e 
transferidas para um tubo de ensaio contendo caldo Mueller-Hinton. Em 
seguida, a concentração de células foi ajustada de acordo com escala 0,5 de 
Mc Farland (1 x 108 células/mL) e o inóculo foi incubado a 35 °C de caldo 
Mueller-Hinton durante 6 h. Após o período de incubação, o tubo foi 
centrifugado a 3000 rpm por 10 minutos, o sobrenadante foi descartado e o 
precipitado suspendido com solução de glicose 5%. O procedimento foi 
repetido até que as condutividades elétricas fossem próximas a 
condutividade da solução de glicose 5% (solução isotônica) e novamente 
ajustado para escala 0,5 Mc Farland. 

As substâncias foram diluídas em diferentes concentrações em 
solução de glicose 5%. As condutividades elétricas das soluções isotônicas 
de bactérias foram marcadas como L1 e as soluções de glicose 5% com as 
substâncias a serem testadas foram marcadas como L2. Em seguida, uma 
alíquota (100 µL) da solução isotônica de bactérias foi adicionada aos tubos 
de ensaio contendo as diferentes concentrações das substâncias em 5 mL de 
glicose 5%. 

Depois de completamente misturadas, as amostras foram incubadas 
a temperatura ambiente durante 40 min, sob agitação. Em seguida, as 
condutividades elétricas foram medidas novamente e marcadas como L3. O 
valor de L3 - L1 - L2 foi considerado o ΔL. Como controle foi utilizado 
solução de glicose 5%, com bactérias, que foram inviabilizadas através de 
fervura por 5 minutos e marcado por L0. A relação de ΔL/L0 indica a 
condutividade elétrica relativa de cada uma das substâncias testadas e em 
cada concentração. O ensaio foi realizado em triplicata.  
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4.6.2 Efeito sobre extravasamento do nucleotídeo 

 
Para avaliar a capacidade de provocar danos na membrana 

bacteriana, utiliza-se o ensaio de mensuração de extravasamento de 
moléculas grandes (DNA, RNA), o ensaio foi realizado conforme descrito 
anteriormente (TANG et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2015). As células de 
S. aureus, na fase logarítmica de crescimento, foram centrifugadas a 3000 
rpm por 10 min e suspensas em PBS, para atingir a densidade final de 107 
células/mL. As células foram incubadas com as substâncias nas 
concentrações inibitórias mínimas. As amostras incubadas apenas com PBS 
foram utilizadas como controle. Em cada tempo (0; 2; 4; 6; 24 h) alíquotas 
de 1000 µL foram retiradas. As amostras foram filtradas através de filtro 
0,22 µm para remover as células bacterianas. A leitura da densidade óptica 
foi realizada em espectrofotômetro em comprimento de onda 260 nm. Foi 
realizado em triplicata. 

 
 
4.7 Efeito sobre o tubo germinativo 
 

Para avaliar a ação das substâncias sobre a formação de tubo 
germinativo de C. albicans, foi utilizado o método descrito anteriormente 
por Bernardes e colaboradores (2011). As culturas de C. albicans foram 
ativadas em meio Sabouraud dextrose e incubadas a 30 °C por 48 h.Para o 
ensaio de tubo germinativo, o inóculo de C. albicans foi preparado 
escolhendo-se cinco colônias com diâmetro de 1mm da cultura de 48 horas, 
as colônias foram suspensas em 5 mL de solução salina estéril (CLSI, 2002) 
e a densidade celular foi ajustada para ficar entre 1 e 5 x 107 células/mL, 
utilizando um hemocitômetro para a determinação do número de células 
(padronizadas em câmara Neubauer). 

Em seguida, diluições seriadas foram preparadas de cada uma das 
substâncias ácido mirsinoico B, conocarpano e eupomatenoide-5 em caldo 
Sabouraud com 10% de soro fetal bovino (indutor da formação do tubo 
germinativo) e adicionados 10 µL do inóculo do micro-organismo (entre 1 e 
5 x 105 células/mL). O controle positivo foi considerado apenas o caldo 
Sabouraud com 10% de soro fetal bovino e o inóculo, sem as substâncias.  

O conteúdo foi vigorosamente homogeneizado e cada frasco foi 
incubado a 37 °C. Após 3 h de incubação, alíquotas foram retiradas para a 
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contagem do número de células no microscópio óptico com 10 e 40 vezes. 
O número total de células (células/mL) e as que apresentaram a formação 
do tubo germinativo foram contadas utilizando a câmara Neubauer. A 
formação do tubo germinativo foi expressa como percentagem de células 
formadoras de tubo germinativo, do total do número celular. Dados foram 
analisados estatisticamente utilizando ANOVA-Dunnett test, e considerados 
significativos com p < 0,05. 

 
 

4.8 Efeito sobre a parede fúngica 
 
 No ensaio qualitativo foi utilizado meio de cultura com a 
seguinte composição: 30 mL de meio contendo 0,5 % de protease peptona 
B, 0,5 % de extrato de levedura, 4,0 % sacarose (grau reagente) e 1,5 % 
ágar. O meio foi autoclavado por 15 min Após o resfriamento parcial (40 
°C) do meio, foi semeado 30 μL do inóculo de esporos de N. crassa e 
distribuído em placas de Petri. Após a solidificação do meio, aplicaram-se 
discos de papel de 6,5 mm. As substâncias foram dissolvidas sem DMSO. 
Com auxílio de micropipeta, as substâncias foram colocadas sobre os discos 
obtendo-se as concentrações finais AMB 800, 1600, 2400 µg/disco (2285; 
4570 e 6850µg/mL), conocarpano 20, 40, 60 e 400 µg/disco (57, 114, 171 e 
1142 µg/mL) e eupomatenoide-5 800, 1600, 2400 µg/disco (2285; 4570 e 
6850 µg/mL) e as placas foram incubadas a temperatura ambiente sob luz 
direta. As diferentes concentrações foram selecionadas baseadas na CIM de 
cada substância sobre o fungo C. albicans. 

Os discos contendo somente DMSO como controle negativo 
também foram incluídos no ensaio, e 10 μL de cetoconazol também foi 
adicionado ao disco como controle positivo de inibição, o qual deve 
produzir um halo claro (mas não inibe a parede celular fúngica). 

Os halos de inibição foram examinados para verificar se havia má 
formação das hifas e se a aparência era de aspecto enevoado ou opaco, 
seguindo-se a incubação das placas a temperatura ambiente por 24 horas 
sob luz direta. Após a incubação, foram observadas ao microscópio e as 
imagens foram regitradas utilizando câmera digital para microscópio ocular 
HAYEAR, com aumento de 200 vezes. 
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4.9 Análise de citotoxicidade contra Saccharomyces cerevisiae 

 
O ensaio de citotoxicidade foi avaliado a partir do método descrito 

anteriormente Invittox (1994). As leveduras foram cultivadas em meio 
completo na presença de diferentes concentrações do AMB, conocarpano e 
eupomatenoide-5. Inicialmente, foi realizada a ativação do micro-organismo 
em ágar meio completo (1,5% ágar, 2% glicose, 1% extrato de levedura, 
0,5% protease peptona B) durante 24h. Após ativação, 3 a 4 colônias foram 
transferidas para 50 mL de caldo completo (2% glicose, 1% extrato de 
levedura, 0,5% protease peptona B) e mantido a 30 °C por 10 h, sob 
agitação. A viabilidade celular foi verificada com o auxílio da câmara 
Neubauer e realizada a contagem de células para o inóculo, de pelo menos 
1,5x106 células/mL. Transferiu-se uma alíquota de 25 µL para 50 mL de 
caldo meio completo e novamente mantido a 30 °C por 10 h, sob agitação.  

Após o preparo do inóculo, transferiu-se para um tubo de ensaio, 
uma alíquota do mesmo, de acordo com a quantidade de células contadas 
em câmara de Neubauer, para densidade final de 2,5 x 107 células para 5 
mL de caldo completo. Nos tubos de ensaio foram adicionadas cada uma 
das substâncias, com diferentes concentrações de AMB (500; 250; 125 e 
62,5 µg/mL), conocarpano (50; 25; 12,5 e 6,25 µg/mL), eupomatenoide-5 
(500; 250; 125 e 62,5 µg/mL) e o branco, sem adição de substâncias que 
demonstrou a proliferação normal da levedura. Os tubos de ensaio foram 
parcialmente fechados e mantidos a30 °C sob agitação. A densidade celular 
foi mensurada em comprimento de onda de 525 nm a cada 30 minutos por 
6h e novamente após 24 h de ensaio. A transmitância (%T) obtida em cada 
leitura foi anotada e a absorbância (A) foi calculada através da fórmula 
[A=2–(log10%T)]. 

Após determinada a concentração tóxica, uma curva foi obtida da 
relação da proliferação celular em absorbância versus o tempo de exposição 
nas diferentes concentrações de cada uma das substâncias. O ensaio foi 
realizado em triplicata.  
 
 
4.10 Respiração celular 
 

Este ensaio foi realizado em colaboração com Profa. Dra. Marcela 
Wilkens do Departamento de Biologia, Faculdade de Química e Biologia da 
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Universidade de Santiago do Chile, Chile. Bacillus cereus, previamente 
ativada, foi inoculada em caldo LB (triptona 10 g/L, extrato de levedura 
5g/L, NaCl 5 g/L) e incubada por 18 h para atingir a fase de crescimento 
exponencial e posteriormente foi centrifugada e o "pellet" resultante 
(aproximadamente 10 mg) foi lavado duas vezes com solução tampão 
fosfato 50 mM (pH 7,0). Em seguida, as células foram ressuspendidas com 
solução tampão fosfato para atingir uma densidade celular equivalente à 
escada de McFarland 1,0 (2 x 109 células/mL). Uma alíquota de 1 mL desta 
suspensão foi diluída em 15 mL de solução tampão e transferida para uma 
série de cubetas (2 mL) com diferentes concentrações da substância em 
teste dissolvida em metanol e determinado o consumo de oxigênio 
polarograficamente com um eletrodo Clark 5331 (Yellow Spring 
Instruments, E.U.A.) em um Oxigráfico Gilson 5/6 a 25 ºC. 

O cianeto de potássio (KCN) foi utilizado como controle 
(conhecido inibidor de consumo de oxigênio), bem como o metanol também 
foi monitorado, mas não foi verificado efeito. O oxígrafo foi previamente 
calibrado com água (linha ar), com ditionito de sódio (linha sem oxigênio) e 
se determinou a linha base com tampão fosfato (TAPIA et al., 2004). 
 
 

4.11 Análise estatística  
 

Dados foram analisados estatisticamente utilizando ANOVA-
Tukey test, empregando GraphPad Prism versão 5.0, GraphPad Software. 
Para o ensaio do tubo germinativo foi utilizado ANOVA-Dunnett test. Os 
resultados representam a média de três experimentos independentes. 
Valores correspondentes a p<0,05 foram considerados estatisticamente 
significantes. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

5.1 Atividade antimicrobiana 
 

Os ensaios foram realizados com o intuito de confirmar a atividade 
antimicrobiana descrita anteriormente (CAMPOS, 2006; BELLA CRUZ et 
al., 2013) e para garantir estabilidade das substâncias isoladas. A 
interpretação dos resultados foi realizada considerando os critérios de 
classificação descritos no item 4.4, na qual os valores obtidos para CIM 
menor ou igual a 100 μg/mL, a atividade antimicrobiana foi considerada 
forte/ótima; de 100 a 500 μg/mL, a atividade antimicrobiana foi moderada; 
de 500 a 1000 μg/mL, a atividade antimicrobiana foi fraca e maior ou igual 
a 1000 μg/mL foi considerada inativa (HOLETZ et al., 2002; SANTOS et 
al., 2008). 

Na tabela 1 são apresentados os resultados da determinação da CIM 
para o ácido mirsinoico B (AMB), conocarpano e eupomatenoide-5. Como 
pode ser observado, o AMB apresentou ótima atividade frente as bactérias 
Gram-positivas B. subtilis e S. aureus com CIM de 62,5 µg/mL. No entanto, 
não foi detectada atividade inibitória frente a bactéria Gram-negativa E. coli 
até a concentração de 1000 µg/mL a partir do método empregado, 
corroborando com os resultados obtidos por Bella Cruz e colaboradores 
(2013). 

 

Tabela 1 – Concentração inibitória mínima (CIM) e concentração 
bactericida mínima (CBM) do AMB, conocarpano e eupomatenoide-5 
frente bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. 

 
Legenda: B. cereus – Bacillus cereus; B. subtilis- Bacillus subtilis; S. aureus 
- Staphylococcus aureus; E.coli - Escherichia coli.  
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Da mesma forma, o conocarpano apresentou ótima atividade frente 
aos micro-organismos Gram-positivos B. subtilis e S. aureus, com atividade 
inibitória a partir de 6,25 µg/mL para ambos os micro-organismos testados. 
Porém, não foi detectada atividade frente a bactéria Gram-negativa 
Escherichia coli até a concentração máxima testada de 1000 µg/mL a partir 
do método empregado.  

A substância eupomatenoide-5 apresentou somente atividade frente 
as bactérias Gram-positivas S. aureus e B. subtilis, revelando valor de CIM 
de 3,125µg/mL para ambos os micro-organismos. Portanto, não foi 
detectada atividade frente E. coli. Tanto para o conocarpano como para o 
eupomatenoide-5, os resultados obtidos no presente estudo contra bactérias 
corroboram com aqueles obtidos por Pessini et al. (2003) e Campos et al. 
(2007). 

Os resultados obtidos para as três substâncias revelaram que 
nenhuma delas foi capaz de inibir a bactéria Gram-negativa E. coli até a 
concentração máxima de 1000 μg/mL. A ausência de atividade sobre as 
bactérias Gram-negativas pode ser devido à presença de membrana externa, 
que é uma segunda membrana composta por lipopolissacarideos e fornece 
proteção extra à célula. Esta membrana pode atuar como uma barreira à 
penetração de numerosas moléculas com ação antimicrobiana, além disso, o 
espaço periplasmático contém enzimas capazes de inativar substâncias 
(SCHAECHTER et al., 2002).  

De modo geral, os metabólitos secundários de plantas demonstram 
maior atividade contra bactérias Gram-positivas do que bactérias Gram-
negativas e leveduras. Isso ocorre porque as leveduras e as bactérias gram-
negativas têm a capacidade de dificultar a entrada de grande número de 
substâncias (LEWIS, 2001). As bactérias Gram-negativas possuem a 
membrana plasmática interna e membrana celular externa, que formam um 
obstáculo para a permeabilidade de agentes antimicrobianos cujos alvos 
estão no interior celular. Para muitas substâncias, as porinas (proteínas de 
membrana) são o principal meio de transporte através da membrana externa, 
porém fatores como carga elétrica, tamanho da molécula e hidrofobicidade 
influenciam nesse transporte. A resistência das bactérias Gram-negativas a 
diversas substâncias também é atribuída ao transporte ativo para fora da 
célula, por meio de bombas de efluxo, que diminuem a concentração no 
interior da célula, pois excreta as substâncias antimicrobianas diretamente 
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para o meio extracelular e a sua reentrada é restrita, devido aos fatores 
mencionados (KONEMAN et al., 2012). 

Este fato também pode ser observado nos resultados da determinação 
da concentração inibitória e fungicida mínima frente os fungos 
leveduriformes C. albicans e S. cerevisiae, como apresentados na tabela 2.  

No presente estudo não foi detectada atividade inibitória de AMB e 
eupomatenoide-5 até a concentração máxima de 1000 µg/mL contra S. 
cerevisiae. Porém, contra a C. albicans foi realizada a atividade inibitória 
até a concentração máxima de 4000 µg/mL, pois estas substâncias também 
foram avaliadas na formação do tubo germinativo. Entretanto, mesmo 
nestas concentrações, AMB e eupomatenoide-5 não demonstraram atividade 
frente C. albicans. Neste sentido, ambas foram consideradas inativas contra 
as leveduras avaliadas. Os resultados obtidos no presente estudo corroboram 
com aqueles obtidos por Bella Cruz e colaboradores (2013). 

 
 

Tabela 2 - Concentração inibitória mínima (CIM) e concentração fungicida 
mínima (CFM) doAMB, conocarpano e eupomatenoide-5 frente fungos 
leveduriformes. 

 
 

O conocarpano apresentou ótima atividade frente aos fungos 
leveduriformes, indicando CIM de 62,5 μg/mL frente S. cerevisiae e 12,5 
μg/mL frente a C. albicans. Enquanto a CIM obtida frente C. albicans foi 
de 12,5 μg mL, outros estudos relataram 6,3 μg/mL (PESSINI et al., 2005) e 
30 µg/mL (CAMPOS et al., 2005). Apesar de serem valores próximos, esta 
diferença pode estar relacionada com as cepas de C. albicans, pois Pessini e 
colaboradores (2005) utilizaram isolados clínicos, enquanto no presente 
estudo foi empregada cepa padronizada (ATCC). Já Campos e 
colaboradores (2005), demonstraram que o conocarpano foi ativo a partir de 
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30 µg/mL, contra cepas de C. albicans, possivelmente devido ao método 
utilizado - diluição em ágar. 

A partir do ensaio da CIM por diluição em caldo, foi realizada a 
subcultura dos cultivos que não apresentavam crescimento microbiano com 
o objetivo de avaliar a menor concentração capaz de inviabilizar o micro-
organismo. Os resultados da análise de concentração microbicida mínima 
são apresentados nas tabelas 1 e 2. O critério empregado para interpretação 
dos resultados de CBM e CFM foi o crescimento da bactéria ou levedura no 
meio de cultura que significou ação bacteriostática ou fungistática, e 
ausência de crescimento que significou ação bactericida ou fungicida. O 
perfil de atividade antimicrobiana, em relação a CBM e CFM, foi em geral 
similar aos valores de CIM. 

Conforme demonstrado na tabela 1, os resultados obtidos para as 
bactérias Gram-positivas S. aureus e B. subtilis, em relação a substância 
AMB a CBM foi de 125 µg/mL. Enquanto o conocarpano apresentou 
valores de CBM de 12,5 µg/mL para ambas as bactérias Gram-positivas 
avaliadas, para o eupomatenoide-5 foram obtidos valores de 6,25 µg/mL 
frente ao S. aureus e 3,125 µg/mL frente o B. subtilis. Estes resultados 
obtidos no presente estudo corroboram com resultados obtidos por Pessini e 
colaboradores (2003). 

Os efeitos inibitórios mais potentes, observados no presente estudo, 
foram obtidos pelo conocarpano sendo a única substância hábil a inibir C. 
albicans e S. cerevisiae. E frente as cepas das bactérias gram-positivas S. 
aureus e B. subtilis, as substâncias conocarpano e eupomatenoide-5 
apresentaram os melhores resultados. 

Em um estudo anterior, Campos (2006) demonstrou que as 
substâncias conocarpano e eupomatenóide-5 exibiram excelente atividade 
contra os dermatófitos testados (CIM ≤ 9 μg/mL). Além disso, o 
conocarpano ainda apresentou atividade contra leveduras C. albicans, C. 
tropicalis e C. neoformans. Contudo, o eupomatenoide-5 não demonstrou 
atividade contra leveduras.  

Outro estudo realizado por Freixa e colaboradores (2001), mostrou 
que eupomatenoide-6 e conocarpano exerceram considerável atividade 
contra alguns dermatófitos e leveduras. Porém, a não inibição de leveduras 
pelo eupomatenoide-5, sugere que a falta do grupo metoxi na posição 3’ na 
estrutura fenil-propenil-benzofurano (presente no conocarpano e 
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eupomatenoide-6) desempenha um importante papel na atividade 
antifúngica, enquanto a ligação saturada em 2-3 influência na seletividade.  

Pessini e colaboradores (2005), também demonstraram que o 
conocarpano apresentou atividade contra diferentes espécies de Candida, o 
que sugere que a ausência da dupla ligação no carbono 2 do conocarpano, 
possa estar relacionada à atividade antifúngica.  

Na tabela 2 é possível observar que somente o conocarpano foi ativo 
frente a leveduras, com CIM de 12,5 e 62,5 µg/mL para C. albicans e S. 
cerevisiae, respectivamente. Também apresentou CFM de 31,25 µg/mL 
para C. albicans e 125 µg/mL para S. cerevisiae. O AMB e eupomatenoide-
5 não apresentaram atividades inibitórias frente leveduras até a 
concentração máxima testada de 1000 µg/mL, corroborando com relatado 
em estudos anteriores (CAMPOS 2006; BELLA CRUZ et al., 2013). 

Os valores de CIM são utilizados como referência para fármacos 
antimicrobianos de uso clínico (KONEMAN et al., 2012) e as 
concentrações microbicidas mínimas apresentaram um perfil semelhante 
aos valores de CIM para as três substâncias frente aos micro-organismos 
que foram ativos. As diferenças entre os valores de CIM e CMM para os 
micro-organismos foram pequenas, o que indica que as substâncias têm 
atividade microbicida próxima a inibição dos micro-organismos.  

Devido a excelente atividade demonstrada pelas substâncias AMB, 
conocarpano e eupomatenoide-5 contra os micro-organismos avaliados, no 
presente estudo e em estudos anteriores, os estudos foram ampliados na 
tentativa de elucidar os possíveis mecanismos de ação destas substâncias 
frente bactérias e fungos. 
 
 

5.2 Ação sobre a cinética de morte 
 

O tempo de morte ou cinética de morte é um método apropriado 
para determinar o efeito bactericida. Este modelo é importante para a 
obtenção de informações sobre a interação entre o agente antimicrobiano e a 
cepa microbiana analisada e para determinar a taxa de mortalidade. Neste 
modelo, as bactérias são incubadas com um agente antibacteriano e o 
número de bactérias viáveis é plotado contra o tempo. Um agente 
antibacteriano eficaz contra bactéria vai apresentar um declínio mais 
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acentuado no gráfico (EBRAHIMI; SHARIFI; HAZELL; HIBBERT, 
2008). 

Após a determinação da CIM e CBM, o ácido mirsinoico B, 
conocarpano e eupomatenoide-5 foram submetidos a avaliação da cinética 
de morte (tempo-morte) contra o S. aureus. Os resultados são mostrados 
graficamente plotando log10 UFCs contra o tempo. S. aureus foi selecionado 
como representante Gram-positivo, visto que as três substâncias mostraram-
se ativas contra este micro-organismo. 

De acordo com os resultados obtidos para CIM, foram utilizadas 
diferentes concentrações de cada uma das substâncias: CIM (concentração 
inibitória mínima), sub-CIM (metade da CIM), supra-CIM (dobro da CIM). 
O tratamento com cada uma das substâncias promoveu uma redução da 
população bacteriana avaliada pela contagem de UFC de S. aureus, em 
comparação ao controle. 

Como pode ser verificado na figura 13 A, o AMB demonstrou 
valores constantes de UFC nas primeiras 6 horas de experimento, com 
valores médios de 105 células/mL, não sendo observado o aumento de 
células nas três concentrações testadas (sub-CIM 31,25 µg/mL; CIM 62,5 
µg/mL e supra-CIM 125 µg/mL). Porém, em 24 horas o S. aureus 
recuperou a sua capacidade de crescimento nas concentrações sub-CIM 
(31,25 µg/mL) e CIM (62,5 µg/mL), observada por meio do aumento do 
número de UFC/mL. 

Na concentração supra-CIM (125 µg/mL) o AMB impediu o 
aumento de células, mantendo o número de viáveis com valores médios de 
105 UFC/mL, mesmo do inóculo inicial. Quando comparadas com as 
culturas controles, sem a adição do AMB, a diferença nos log10 de UFC/mL 
após o plaqueamento são de pelo menos 3 logs10 a mais de células sem 
tratamento. Desta forma, baseado nos resultados obtidos por este método, o 
AMB apresenta atividade bacteriostática frente ao S. aureus, considerando 
uma redução de ≤ 2 log 10 UFC/mL em relação ao inóculo inicial (BELLEY 
et al., 2008; BLONDEAUA; SHEBELSKIA; HESJE, 2015). 

Na figura 13 B são apresentados os resultados da determinação da 
cinética de morte do conocarpano, que diminuiu a contagem de UFC/mL 
nas primeiras 2 horas de experimento, com valores médios de 104 UFC/mL, 
abaixo do inóculo inicial (105 UFC/mL), impediu o aumento de células nas 
concentrações (sub-CIM 3,12 µg/mL; CIM 6,25 µg/mL e supra-CIM 12,5 
µg/mL). Na concentração supra-CIM (12,5 µg/mL), após as 4 horas de 
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experimento e na concentração CIM (6,25 µg/mL), após as 6 horas foi 
possível observar um declínio na contagem de UFC/mL, impossibilitando a 
contagem de colônias, tendo em vista a não proliferação de S. aureus. Este 
resultado foi mantido até 24 horas de experimento. Já com relação a 
concentração sub-CIM (3,125 µg/mL), a partir das 2 horas até as 6 horas do 
experimento o conocarpano demonstrou valores constantes de UFC/mL, 
com valores médios de 104 UFC/mL, evitando o aumento de células na 
concentração testada. 

 
 

Figura 13 - Curvas de cinética de morte de S. aureus em diferentes 
concentrações de ácido mirsinoico B, conocarpano e eupomatenoide-5. 
A. B.  

   
 
  C. 

 
 

Legenda:  A. Concentrações de AMB (µg/mL); B. Concentrações de 
conocarpano (µg/mL); C. Concentrações de eupomatenoide-5 (µg/mL). 
Controle sem tratamento. Os dados foram plotados tempo de crescimento 
(horas) por Unidades Formadoras de Colônia (UFC/mL). Os dados são 
médias ± DP. Valores correspondentes a p<0,05 (*) foram considerados 
significativos.  
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O efeito bactericida pode ser observado por uma diminuição de ≥ 3 
log10 (99,9% de morte) em UFC. Esse efeito é obtido com uma percentagem 
de letalidade de 90% durante 6 horas, o que é equivalente a 99,9% de 
letalidade durante 24 h (CLSI, 1999; BELLEY et al., 2008; BLONDEAUA; 
SHEBELSKIA; HESJE, 2015). Esse efeito de letalidade pode ser observado 
no presente estudo de curva de morte, que indicou que o conocarpano teve 
ação bactericida contra S. aureus. A concentração supra-CIM (12,5 µg/mL) 
pode inviabilizar S.aureus dentro de 4 horas de incubação e nenhuma célula 
viável foi detectada após este período, mantendo-se até 24 horas de 
experimento. O mesmo foi observado com a concentração CIM (6,25 
µg/mL) que inviabilizou S. aureus dentro de 6 horas de incubação com a 
bactéria e nenhuma célula viável foi detectada após esse período, mantendo-
se até 24 horas de experimento. Desta forma, baseado nos resultados 
obtidos por este método, o conocarpano apresenta atividade bactericida 
frente ao S. aureus, pois essa atividade é considerada a redução ≥ 3 log10 
UFC/mL em relação ao inóculo inicial (BELLEY et al., 2008; 
BLONDEAUA; SHEBELSKIA; HESJE, 2015). 

Os resultados obtidos para o conocarpano corroboram com os 
resultados obtidos na microdiluição, na qual a CIM e a CBM obtidas foram 
as mesmas concentrações avaliadas na cinética de morte (CIM e supra-
CIM), que inviabilizaram as células bacterianas. A substância bactericida é 
capaz de inviabilizar a bactéria e pode provocar lise da célula ou inativar 
alguma enzima que seja essencial para a manutenção da célula como na 
inibição da síntese proteica ou síntese do ácido fólico (KONEMAN et al., 
2012).  

Um agente antibacteriano que causa um declínio mais acentuado 
no gráfico é considerado mais eficaz (EBRAHIMI; SHARIFI; HAZELL; 
HIBBERT, 2008), pois inviabiliza mais células bacterianas, verificado pela 
queda da população viável, o que pode ser observado, na figura 13 B. 
Agentes bactericidas com fortes efeitos geralmente apresentam efeitos 
citotóxicos (HUANG et al., 2011).  

Como pode ser verificado na figura 13 C, o eupomatenoide-5 
demonstrou uma queda na contagem de UFC/mL, na concentração supra-
CIM (6,25 µg/mL) nas primeiras 2 horas de experimento, com valores 
médios de 104 UFC/mL, ou seja, abaixo do inóculo inicial (105 UFC/mL). O 
eupomatenoide-5 manteve a capacidade de reduzir a população de células 
viáveis, até 4 horas de experimento. Porém, entre 6 h e 24 h o S. aureus 
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recuperou a capacidade de crescimento, observada pelo aumento do número 
de UFC/mL. Mesmo assim, esse crescimento foi cerca de 2 log10 menor 
quando comparadas as células sem tratamento. Da mesma forma, resultado 
semelhante foi observado nas 4 horas de experimento na concentração CIM 
(3,12 µg/mL). Após 6h e 24h o S. aureus recuperou a capacidade de 
crescimento, observada pelo aumento do número de UFC/mL, sendo esse 
crescimento cerca de 2 log10 menor do que as células sem tratamento. 

Em relação à concentração sub-CIM (1,56 µg/mL), o 
eupomatenoide-5 foi capaz de manter a população de S. aureus semelhante 
ao inóculo inserido inicialmente, sem ocorrer crescimento da população até 
6 horas. Porém, quando avaliado nas 24 horas, o aumento da população foi 
observado. Esse aumento foi semelhante ao observado nas 24 horas na 
concentração CIM. Mesmo assim, esse crescimento foi cerca de 3 log10 

menor quando comparadas as células sem tratamento.  
Considerando que o inóculo adicionado inicialmente foi 105 

celulas/mL, o AMB e eupomatenoide-5 mantiveram nas três concentrações 
até 6h a mesma quantidade de células viáveis quando plaqueadas. Portanto, 
ambos podem ser considerados agentes bacteriostáticos, já que houve 
redução de ≤ 2 log10 (CLSI, 1999; BELLEY et al., 2008; BLONDEAUA; 
SHEBELSKIA; HESJE, 2015). As substâncias com esse tipo de ação 
interrompem o crescimento bacteriano sem necessariamente matar, inibem 
apenas a multiplicação bacteriana (BROOKS et al., 2014). Normalmente o 
efeito bacteriostático é causado por algum dano metabólico reversível, ou 
seja, ao longo do tempo, as contagens de colônias podem aumentar após 
uma diminuição inicial, devido a inativação do agente antimicrobiano. 
Como consequência, o metabolismo bacteriano pode influenciar a 
disponibilidade das substâncias, a concentração disponível para interagir 
com as células diminui em tempos tardios (24 h) da cultura bacteriana. Ou a 
regeneração de células bacterianas suscetíveis aderidas à parede do tubo de 
ensaio (CLSI, 1999; VERMELHO; BASTOS; SÁ, 2008; LIMA, 2013).  

Entretanto, para elucidar se o efeito do aumento de UFC/mL após 
as horas de exposição AMB, conocarpano e eupomatenoide-5 foi devido ao 
surgimento de células de S. aureus resistentes, as colônias bacterianas 
isoladas a partir das culturas tratadas foram submetidas a novos ensaios para 
determinação da CIM (CLSI, 1999; LIMA 2013). Diferenças nos valores de 
CIM não foram observadas, sugerindo que este efeito não é devido à origem 
de células resistentes.  Após 24 horas de cultura, o AMB e eupomatenoide-5 
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falharam em inibir o crescimento de S. aureus. Este resultado não foi devido 
à seleção de mutantes resistentes a estas substâncias, uma vez que as células 
bacterianas isoladas a partir destas culturas permaneceram sensíveis.  

As colônias foram contadas após 24 a 48 horas de incubação. A 
incubação prolongada facilita a contagem, uma vez que as colônias são 
maiores, uma vez que substâncias antimicrobianas podem alterar o tamanho 
das colônias resultantes e não serem facilmente detectadas. Neste aspecto, a 
incubação por 48 horas tende a ser mais exata do que as incubadas durante 
24 horas (CLSI, 1999). Porém, não foi observada diferença nas contagens 
de colônias em 24 e 48 horas. 

O presente estudo compara a capacidade de cada substância para 
inviabilizar S. aureus e mostra diferenças em termos de velocidade de 
morte. 

É importante mencionar que este experimento foi inicialmente 
realizado com volume final de 1000 µL, incubado sem agitação. Porém, não 
foi possível observar as diferenças tanto no crescimento quanto na morte do 
micro-organismo. Acredita-se que o volume menor e sem agitação, 
contribuiu para a menor interação entre as substâncias e o micro-organismo, 
não apresentando o resultado esperado, comparável ao resultado obtido da 
CIM. Contudo, quando o volume final foi aumentado para 5 mL e mantido 
sob agitação, foi possível observar as diferenças de crescimento do micro-
organismo em relação ao controle, conforme os resultados apresentados. 

 
 

5.3 Avaliação do mecanismo da função de membrana celular 
 
5.3.1 Efeito sobre a permeabilidade de membrana 
 

De modo geral, os agentes antibacterianos podem atuar por vários 
mecanismos: inibição de ácido nucleico/síntese de ácido fólico, inibição de 
síntese de proteína, inibição síntese de parede celular e inibidor da 
membrana celular (SOUZA et al., 2003; VERMELHO; BASTOS; SA, 
2007). Para a avaliação da inibição da função da membrana celular foi 
utilizado o método descrito por Ye e colaboradores (2005).  

Quando ocorre o comprometimento da integridade da membrana 
celular, componentes citoplasmáticos são liberados e podem ser mensurados 
(XING et al., 2008). A membrana é um componente estrutural da célula e 
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quando é exposta a agentes que a danificam, a integridade da membrana 
fica comprometida, podendo extravasar íons como K+ e PO4

3- e outras 
moléculas, tendo como consequência da lesão, a morte celular. O 
extravasamento de compostos intracelulares pode ser mensurado pelo 
aumento da condutividade elétrica. A taxa de perda destes íons é um bom 
indicador da atividade inibitória de crescimento em uma suspensão de 
bactérias (CHEN; COOPER, 2002; TANG, 2008). 

 
Figura 14 – Condutividade elétrica relativa do ácido mirsinoico B, 
conocarpano e eupomatenoide-5 frente S. aureus. 
 
A.  B. 

   
 
           C. 

 
 

Legenda:  A. Concentrações de AMB (µg/mL); B. Concentrações de conocarpano 
(µg/mL); C. Concentrações de eupomatenoide-5 (µg/mL). Os dados foram plotados 
condutividade elétrica relativa pela concentração de cada substância.  

 
 

A condutividade elétrica é a capacidade de uma solução conduzir 
corrente elétrica em soluções eletrolíticas, na qual a condução é feita pela 
soma das contribuições de todos os íons presentes. A mudança na 
morfologia da membrana produz um aumento na permeabilidade celular, 
isso afeta o transporte adequado através da membrana, deixando as células 
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bacterianas incapazes de regular adequadamente o transporte através da 
membrana plasmática, ocorrendo uma alteração na permeabilidade e 
resultando na morte celular (DAS et al., 2016). 

Os resultados frente cepas de S. aureus (Figura 14), foram 
observados nas concentrações de ácido mirsinoico B (62,5 a 500 µg/mL), 
conocarpano (15,62 a 125 µg/mL) e eupomatenoide-5 (15,62 a 125 µg/mL). 
Estas concentrações foram utilizadas baseadas nos valores da CIM e o S. 
aureus foi selecionado como representante Gram-positivo, visto que as três 
substâncias foram ativas contra esta bactéria.  

Neste ensaio não foi possível verificar o aumento gradativo nas 
condutividades ao adicionar a solução isotônica de bactérias, o que indica 
que provavelmente o modo de ação destas substâncias não é via de 
rompimento da membrana celular. Isso é possível observar neste método, 
pois o ambiente interno nas células é rico em potássio, à medida que a 
concentração das substâncias ultrapassou a CIM, as diferenças na 
condutividade elétrica também aumentaram. Porém, este aumento não 
chegou a 0,1%. O aumento gradativo da condutividade elétrica da 
suspensão bacteriana com conocarpano sugere um possível dano causado na 
membrana, devido esta substância ser um agente bactericida, pode estar 
ocasionando a lise celular, o que influenciaria na condutividade mensurada.  

A homeostase celular é essencial para a manutenção da célula e é 
alcançada controlando a permeabilidade da membrana plasmática a íons e 
solutos. O gradiente de íons de potássio é um determinante importante do 
crescimento e da sobrevivência do micro-organismo, devido seu papel na 
regulação do pH citoplasmático e da estrutura celular. As substâncias que 
causam algum dano na membrana plasmática induzem a perda de potássio 
citoplasmático. A fuga de íons de potássio pode ser usada na avaliação de 
eventos de perda da integridade da membrana, pois o ambiente iônico 
interno nas células é rico em potássio. Esta perda do gradiente de potássio 
da membrana celular é consequência do dano da membrana que pode levar 
ao comprometimento das funções da membrana e, eventualmente, à morte 
celular (LEE; LEE, 2014). A taxa de perda de potássio de um tratamento de 
suspensão de bactérias com um agente antimicrobiano pode ser um bom 
indicador da atividade inibitória. A perda de ions potássio de uma suspensão 
pode, portanto, ser usada como um meio rápido para avaliar os efeitos 
inibitórios do agente antimicrobiano (CHEN; COOPER, 2002). 
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Sabendo que o aumento da condutividade elétrica está relacionado 
à inibição da função da membrana celular, conforme os resultados obtidos, 
não foi possível observar o aumento significativo da condutividade, logo 
pode ter ocorrido o aumento da permeabilidade da membrana, fazendo com 
que os íons saíssem do interior da membrana, quando adicionado as 
substâncias. Porém, possivelmente o ácido mirsinoico B, conocarpano e 
eupomatenoide-5, não tem o modo de ação relacionado com a atuação na 
membrana celular. 

 
 

5.3.2 Efeito sobre o extravasamento do nucleotídeo 
 

A membrana bacteriana é um componente estrutural da célula que 
pode ser comprometida quando exposta a substâncias que interferem na 
integridade. Portanto, a liberação de componentes intracelulares é um bom 
indicador da integridade da membrana. Quando a membrana bacteriana é 
danificada, ocorre a liberação de componentes citoplasmáticos da célula e 
isso pode ser monitorado. Isto porque as moléculas DNA e RNA têm uma 
forte absorção de UV a 260 nm e pode-se determinar a integridade da 
membrana através da detecção da absorbância (CHEN; COOPER, 2002; 
TANG, 2008). Neste ensaio, as concentrações utilizadas das substâncias 
foram as CIM. Como demonstrado na figura 15, com o tratamento das 
substâncias não gerou alteração da absorbância ao longo do tempo, 
indicando que possivelmente não foram liberadas macromoléculas e a 
estrutura principal da membrana não foi comprometida (CHEN; COOPER, 
2002; HOU et al., 2007; TANG et al., 2008). 

Geralmente os agentes com ação bactericida podem induzir uma 
quantidade significativa de liberação de material absorvente UV a 260 nm 
das bactérias Gram-positivas. Uma vez que S. aureus não tem a membrana 
externa para evitar o influxo de moléculas estranhas, é esperado ver um 
aumento não variável de material de 260 nm liberado ao longo do tempo 
(HOU et al., 2007; TANG et al., 2008). Isto pode ser verificado com o 
conocarpano, o que explica o pequeno aumento na absorbância registrada 
nos tempos 4 e 6 horas. O resultado da perturbação da membrana 
citoplasmática não foi o fato que levou à morte celular bacteriana, pois 
através do método empregado, não foram liberadas macromoléculas e a 
estrutura principal da membrana provavelmente não foi comprometida. 
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Figura 15 – Extravasamento de nucleotídeo em células de S. aureus 
tratadas com ácido mirsinoico B, conocarpano e eupomatenoide-5 em 
função do tempo de incubação. 

 
 

Legenda: AMB: ácido mirsinoico B (62,5 µg/mL); CONO: conocarpano 
(6,25 µg/mL); EUPO: eupomatenoide-5 (3,12 µg/mL). Controle: suspensão 
de S. aureus com PBS. Os dados foram plotados absorbância pelo tempo de 
exposição.  

 
 

As bactérias não possuem membranas envolvendo as organelas, 
apenas há membrana celular que delimita o interior da célula bacteriana. No 
citoplasma são encontradas as macromoléculas (como proteínas e ácidos 
nucleicos), ribossomos e vários íons inorgânicos suspensos em água. O 
DNA está presente como uma macromolécula, de forma circular que se 
condensa. Na composição química de uma célula bacteriana, o DNA 
corresponde a 3% do peso da célula, já o RNA corresponde a 20,5% e pode 
ter numerosas moléculas de RNA por célula. A membrana citoplasmática 
atua como uma barreira de permeabilidade, impedindo o extravasamento 
passivo dos constituintes citoplasmáticos e a difusão de substâncias para 
dentro ou fora da célula (MADIGAN, MARKINKO, PARKER, 2004; 
KONEMAN et al., 2012).  
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5.4 Efeito sobre o tubo germinativo 
 

Os resultados da ação do ácido mirsinoico B na formação do tubo 
germinativo de C. albicans, estão demonstrados na figura 16. Como pode 
ser observado, o AMB demonstrou inibição significativana formação de 
tubo germinativo. Nas concentrações avaliadas de 250; 500 e 1000 µg/mL, 
inibindo a formação de tubo germinativo em 35,14, 54, 51,35%, 
respectivamente, quando comparados com o controle (72%). 

 
 

Figura 16– Efeito das diferentes concentrações de AMB na formação do 
tubo germinativo de C. albicans.  
 

 
Legenda: A formação do tubo germinativo foi expressa como percentagem 
de células formadoras de tubo germinativo a partir do número total de 
células. Os dados são médias ± DP. Valores correspondentes a p<0,05 (*), 
p<0,01 (**) e p<0,001 (***) foram considerados significativos versus 
controle.  
 
 

A redução da formação de tubo germinativo de C. albicans na 
presença de AMB não pode ser correlacionada com a diminuição do 
crescimento, pois o AMB não apresentou atividade inibitória até a máxima 
concentração avaliada de 4000 µg/mL, frente a levedura C. albicans. 
Porém, mesmo em concentrações não inibitórias, foi possível observar a 
redução na formação do tubo germinativo e possivelmente, há a diminuição 
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do fator de virulência. Os resultados demonstraram que conforme o 
aumento da concentração de AMB foi possível observar a redução na 
formação do tubo germinativo. A ausência de atividade de um composto até 
1000 µg/mL frente leveduras pode estar relacionada à menor 
permeabilidade celular (LEWIS, 2001; TEGOS et al., 2002).  

Como observado durante o experimento in vitro, é interessante 
notar que, o ácido mirsinoico B não interfere significativamente nas 
populações de C. albicans, uma vez que não inibiu o crescimento da 
levedura, mas demonstrou redução significativa a formação do tubo 
germinativo, um conhecido fator de virulência de C. albicans.  

A inatividade do AMB mesmo sem atividade contra leveduras até 
4000 μg/mL são importantes mesmo em concentrações inferiores a CIM é 
capaz de inibir a formação do tubo germinativo, o que pode ser útil no 
tratamento da candidíase. Embora não possa atingir concentrações de 
inibição para divisão celular, pode interferir na formação de tubos 
germinativos, reduzindo sua virulência (PINTO et al., 2011). 

Os resultados da ação do conocarpano na formação do tubo 
germinativo de C. albicans, são demonstrados na figura 17. O controle 
contendo caldo Sabouraud e 10% soro fetal bovino (indutor de tubo 
germinativo), induziu a formação em 69,28%, o conocarpano demonstrou 
inibição significativa, inclusive na concentração subinibitória de 6,25 
µg/mL. Nas concentrações avaliadas de 3,12; 6,25; 12,5; 25 e 50 µg/mL, o 
conocarpano inibiu a formação em 21,63; 40,55; 54,06; 70,28 e 83,79% 
respectivamente, quando comparado ao controle. 

No presente estudo, o conocarpano foi capaz de reduzir a formação 
do tubo germinativo e demonstrou a capacidade em modular a 
patogenicidade, com significativa redução em relação ao controle. Essa 
inibição pode ser relacionada a inibição de crescimento de C. albicans, que 
na presença de 6,25 µg/mL de conocarpano (concentração subinibitoria), o 
número de células formadoras de tubos germinativos foi reduzido em 
40,55%.  

Conforme o aumento da concentração de conocarpano, maior foi a 
inibição da formação do tubo germinativo. Além de ser ativo contra esta 
levedura, com concentração de 12,5 µg/mL foi capaz de reduzir em 54% a 
formação dos tubos germinativos, o que sugere que o conocarpano pode ser 
utilizado para inibir esse fator de virulência de C. albicans in vitro, 
diminuindo o potencial de virulência.  
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Figura 17 – Efeito das diferentes concentrações de conocarpano na 
formação do tubo germinativo de C. albicans.  

 
Legenda: A formação do tubo germinativo foi expressa como percentagem 
de células formadoras de tubo germinativo a partir do número total de 
células. Os dados são médias ± DP. Valores correspondentes a p<0,05 (*), 
p<0,01 (**) e p<0,001 (***) foram considerados significativos versus 
controle.  

 
 

Muitos estudos foram realizados para avaliar a inibição da 
formação de tubos germinativos. Bernardes et al. (2011) demonstraram que 
o extrato bruto de 10% (equivalente a 100.000 μg/mL) das folhas de Aloe 
vera reduz cerca de 95% a formação de células de C. albicans com tubo 
germinativo. Enquanto no presente estudo, a redução de 83,79% foi obtida 
com apenas 50 μg/mL de conocarpano. Por outro lado, Gauch et al. (2014) 
demonstram que com 4% (equivalente a 40.000 μg/mL) do óleo essencial 
de R. officinalis a formação de tubos germinativos foi inteiramente inibida. 
Entretanto, no presente estudo, com concentrações muito mais baixas de 
ambos, AMB e conocarpano, foi obtida uma redução significativa dos tubos 
germinativos de C. albicans. 

HSU e colaboradores (2013) investigaram os efeitos do linalol 
sobre a formação do tubo germinativo de C. albicans, que foi inibida no 
mínimo em 50% em relação ao controle na concentração de 1/8 da CIM e o 
efeito inibitório foi dose-dependente. Porém, no presente estudo as 
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substâncias AMB e conocarpano, não demonstraram efeito dose-dependente 
e a inibição da formação foi no mínimo em 35% em relação ao controle. 

Naicker e Patel (2013) demonstraram que as concentrações sub-
inibitórias do extrato de Dodonaea viscosa var. angustifolia inibe a 
formação do tubo germinativo por C. albicans. Nas concentrações de 1,56 e 
3,125 mg/mL (equivalente a 1560 e 3125 μg/mL) dos extratos vegetais a 
diminuição na formação do tubo germinativo foi de 61,91 a 85,36%, 
respectivamente. Enquanto no presente estudo, com concentrações menores 
(500 a 1000 μg/mL), o ácido mirsinoico B reduziu a formação de tubo 
germinativo em 54% e 51%, respectivamente. 

A inibição da formação de tubo germinativo obtido pelo AMB e 
conocarpano foi tão boa quanto a inibição da clorexidina relatada por 
Ellepola, Joseph; Khan (2011). Eles demonstraram que, em doses 
subterapêuticas de clorexidina, antimicrobiano de amplo espectro, incluindo 
Candida, equivalentes a 25 e 50 μg/mL, observou-se uma supressão de 42 e 
81%, respectivamente (ELLEPOLA, JOSEPH, KHAN, 2011). Enquanto o 
conocarpano demonstrou maior inibição na formação do tubo germinativo 
(54-83,79%) a partir de 12,5 μg/mL.  

O presente estudo é o primeiro a demonstrar a capacidade do AMB 
e do conocarpano de inibir a formação de tubo germinativo de C. albicans. 
A formação de tubos germinativos no presente estudo, com AMB inibiu de 
35,14% a 54% e com conocarpano inibiu de 40,55 a 83,79%.  

A transição de C. albicans da forma de levedura para hifa, pode ser 
desencadeada com a mudança no pH (neutro), oxigênio, dióxido de carbono 
ou concentração de glicose no tecido hospedeiro. É sugerido que o 
hospedeiro (tecido e sistema imunológico) determina o equilíbrio entre 
comensalismo e patogenicidade. A transição morfogênica entre essas 
formas é frequentemente estimulada pelo crescimento no hospedeiro e 
correlacionada com a invasão (KHAN et al., 2010). A estrutura, composição 
e as propriedades biológicas da parede celular são afetadas por essas 
mudanças morfológicas. Sugere-se que a parede celular do tubo germinativo 
é mais porosa do que a das células de levedura e, consequentemente, a 
liberação de enzimas extracelulares no meio é facilitada pelo processo de 
formação de hifas (CHAFFIN et al., 1998). 

A inibição na formação de tubo germinativo causada pelo AMB e 
conocarpano pode estar relacionada a um dano na parede celular, isso 
porque para a formação do tubo germinativo é necessária a geração da 
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parede celular (MOTHIBE; PATEL, 2017). As mudanças nos componentes 
das paredes celulares associadas à transição de levedura para hifas e a 
expressão de vários fatores de virulência são mediadas por moléculas de 
farnesol, ácido farnesóico e tirosol. A interferência na síntese destas 
moléculas tem sido sugerida como uma perspectiva de interesse para uma 
estratégia anti-infecciosa na patogênese de C. albicans (SADOWSKA et al., 
2017). 

Como a parede celular de C. albicans contém carboidratos e 
proteínas que não estão presentes no corpo humano, representa um alvo 
ideal e a maioria dos padrões moleculares associados aos patógenos que 
ativam e modulam as respostas imunes são componentes da parede celular. 
No entanto, as proteínas de parede celular específicas de hifa são antígenos 
principais, funcionam como adesinas e podem modular as respostas imunes 
do hospedeiro.  

Desta forma, a ação das substâncias foi avaliada no ensaio da 
Neurospora crassa, para avaliar a ação sobre a parede celular. Pois a 
morfogênese celular em C. albicans está associada a alterações na 
composição e arquitetura da parede celular e influencia a detecção pelo 
sistema imune do hospedeiro (GOW et al., 2013). Os agentes antifúngicos 
que visam a parede celular de levedura são de grande importância no 
tratamento da candidíase, pois apresentam toxicidade reduzida para o 
hospedeiro (NAICKER; PATEL, 2013). 

A invasão de tecidos por C. albicansé facilitada pela produção de 
aspartil proteinase secretora (SAP) que estão relacionadas a virulência de C. 
albicans, na formação de hifas e na adesão. A formação de hifas de 
Candida afeta a penetração do tecido (NAGLIK et al., 2003). As 
proteinases SAPs 4, 5 e 6 são expressas na fase das hifas (MOTHIBE; 
PATEL, 2017). A adesão e a formação de hifas são importantes no 
desenvolvimento da infecção e influenciam-se mutuamente. Neste aspecto, 
estudos adicionais com intuito de avaliar se os compostos interferem na 
produção dessas enzimas serão de extrema importância. 

Os antifúngicos comerciais disponíveis geralmente tem sua ação na 
membrana ou na parede celular. As substâncias com atividade antifúngica 
que atuam na inibição de fatores de virulência têm importância para a novas 
terapias antifúngicas (SCORZONI et al., 2017; ZIDA et al., 2017), devido 
poder inibir a invasão do tecido inibindo a formação das hifas. As 
substâncias que atuam na inibição desses fatores são alvos promissores na 
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busca de novas opções terapêuticas (SCORZONI et al., 2017; MAFOJANE; 
SHANGASEA; PATEL, 2017). A capacidade de uma substância para inibir 
a formação de tubo germinativo pode ser um fator importante para avaliar a 
atividade antifúngica (SADOWSKA et al., 2017), porque a morfogênese 
das hifas é acoplada com a virulência, os genes que controlam a morfologia 
das hifas são co-regulados com genes codificando fatores de virulência (LU, 
SU, LIU, 2014). 

Na figura 18, estão demonstrados os resultados da ação da 
substância eupomatenoide-5 na formação do tubo germinativo de C. 
albicans. Como pode ser observado, o eupomatenoide-5 não demonstrou 
inibição em relação ao controle, em nenhuma das concentrações. O 
resultado corrobora com estudos anteriores que demonstraram que o 
eupomatenoide-5 não apresentou atividade frente C. albicans, até a 
concentração máxima avaliada de 4000 µg/mL.  

 

Figura 18– Efeito das diferentes concentrações de eupomatenoide-5 na 
formação do tubo germinativo de C. albicans.  
 

 
Legenda: A formação do tubo germinativo foi expressa como percentagem 
de células formadoras de tubo germinativo a partir do número total de 
células. Os dados são médias ± DP. 
 
 

É importante destacar que quando se trata de estudos realizados in 
vitro, ocorre em condições relativamente estáveis e específicas de 
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crescimento, distinta das condições in vivo, pois cinética de disseminação de 
patógenos, migração de leucócitos e progressão da doença e outros não 
podem ser estudados in vitro. Além disso, apenas os modelos in vivo são 
capazes de apresentar reações adversas, como a toxicidade e os produtos 
metabólicos (ERNST, 2016; LEAO et al., 2015). 
 
 

5.5 Efeito sobre a parede fúngica 
 

O AMB, conocarpano e eupomatenoide-5 foram avaliados 
verificar a inibição da parede celular fúngica, através do ensaio de 
Neurospora crassa. Visto que a parede celular fúngica é uma estrutura 
rígida composta principalmente por quitina e está presente apenas na célula 
fúngica. Os agentes antifúngicos que atuam somente na célula fúngica são 
seletivos e menos tóxicos para a célula hospedeira, o que representa um 
potencial alvo para novos agentes antifúngicos (BONDARYK; 
KURZATKOWSKI; STANISZEWSKA, 2013).  

O AMB e eupomatenoide-5 nas concentrações 800, 1600 e 2400 
µg/disco, não foram observadas formação de halo de inibição. Estas 
concentrações foram avaliadas, pois as substâncias não demonstraram 
atividade contra C. albicans até a concentração máxima testada 4000 
µg/mL. O fungo N. crassa cresceu de forma homogênea em toda a placa, 
indicando que as substâncias não demonstraram atividade contra o fungo 
nas concentrações avaliadas e que possivelmente não atuam inibindo a 
parede celular. Próximo aos discos, as hifas foram observadas ao 
microscópio e não foram observadas malformações das hifas. As hifas se 
mostraram longas e ramificadas, indicando que utilizando este método e nas 
concentrações avaliadas, as substâncias AMB e eupomatenoide-5 não foram 
capazes de atuarem inibindo a parede celular fúngica, como pode ser 
observado na figura 19 A, que se apresenta na forma normal das hifas. 

Por outro lado, o conocarpano inibiu o crescimento de N. crassa, 
observado pela formação do halo ao redor dos discos de papel impregnados 
nas concentrações 20, 40, 60 e 400 µg/disco (ou 57, 114, 171 e 1142 
µg/mL). Além disso, foram visualizadas malformações das hifas, como 
encurtamento e segmentação das hifas, a partir da concentração de 40 
µg/disco, indicando que esta substância provavelmente atua inibindo a 
parede celular fúngica, conforme observado na figura 19 (B e C). A 



98 
 
observação microscópica desta área ao redor dos discos impregnados com 
conocarpano mostrou mudanças morfológicas como hifa reduzida, 
anormalmente ramificada e segmentada (FUKUSHIMA et al., 1993). 
Também foi possível observar a presença de protoplasto (Figura 20) nas 
concentrações 40, 60 e 400 µg/disco, sugerindo o possível modo de ação 
antifúngica do conocarpano.  

O fungo N. crassa cresce como hifa longa de forma ramificada. 
Quando cresce na presença de substâncias que inibem a parede celular 
fúngica, o crescimento da hifa é inibido e cresce como protoplasto. 
Macroscopicamente pode ser observado um halo com aspecto manchado ou 
enevoado. Microscopicamente, podem ser observadas mudanças 
morfológicas que consistem no encurtamento da hifa e segmentação 
(SILVA JUNIOR et al., 2010).  

 
Figura 19 – Foto demonstrativa das morfologias e malformações das hifas 
de N. crassa pelo conocarpano. 
A.     B.   

   
 
  C. 

 
Legenda: A. Hifas longas e ramificadas, observadas próximo ao disco 
contendo DMSO (controle). B. Hifas observadas com concentração de 
conocarpano 40 µg/disco. C. Hifas observadas com concentração de 
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conocarpano de 400 µg/disco. Nas figuras B e C há presença de hifas curtas 
e septadas (setas). Aumento de 80 vezes. 

 
 
Silva Junior e colaboradores (2010) sugeriram que o possível 

modo de ação do ácido elagico (100 µg por disco) isolado de Lafoensia 
pacari, pode ter relação na parede celular fúngica, pois foram observadas 
hifas curtas e anormalmente ramificadas. Resultados semelhantes foram 
observados com o conocarpano em concentrações de 40, a 400 µg por 
disco. 

Em estudo anterior, Campos (2006) avaliou o conocarpano no 
ensaio de N. crassa, porém na concentração de 30 µg/mL. Embora tenha 
inibido o crescimento do fungo, não foi observada malformações das hifas. 
Este efeito se deu possivelmente devido a menor concentração da 
substância, já que no presente estudo foram utilizadas concentrações do 
conocarpano de 20, 40, 60 e 400 µg /disco (equivalente a 57, 114, 171 e 
1142 µg/mL). Devido as alterações morfológicas nas hifas e a presença de 
protoplasto, isso sugere que o possível modo de ação antifúngica do 
conocarpano pode estar associado à inibição de parede de celular de fungos. 

 
 

Figura 20 - Efeito do conocarpano observado na morfologia das hifas de N. 
crassa, com presença de protoplasto.  
 

   
Legenda: nas pontas das setas: protoplastos, observados na concentração de 
conocarpano - 40 µg/disco (aumento 200 vezes). 

 

40 µm 
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5.6 Análise de citotoxicidade contra Saccharomyces cerevisiae 
 

Na figura 21 (B e C) estão apresentados os resultados da 
proliferação celular de S. cerevisiae em relação ao tempo de exposição ao 
AMB e eupomatenoide-5. Pode-se observar que ambas as substâncias não 
apresentaram potencial de inibição do crescimento da levedura, sem 
alteração no crescimento nas concentrações avaliadas de 62,5 a 500 µg/mL, 
durante todo o tempo de exposição. Estas concentrações foram 
selecionadas, pois o AMB e eupomatenoide-5 não foram ativos contra S. 
cerevisiae até a concentração máxima avaliada 4000 µg/mL. 

No estudo de Bella Cruz e colaboradores (2013), o AMB 
apresentou moderado potencial tóxico no ensaio da Artemia salina. No 
entanto, quando avaliada frente a células não tumorais L929 (pelo método 
MTT), não foi observado citotoxicidade. Contudo, na avaliação da 
genotoxicidade com cepa haploide de S. cerevisiae (XV185-14c), a 
viabilidade celular foi reduzida quando comparada ao controle negativo.  
 
 
Figura 21 – Relação da proliferação celular de S. cerevisiae em relação ao 
tempo de exposição ao AMB, conocarpano e eupomatenoide-5. 
A. B.  

  
 
   C. 

 
Legenda: Diferentes concentrações das substâncias. A. AMB (62,5-500 
µg/mL). B. Conocarpano (6,25-50 µg/mL). C. Eupomatenoide-5 (62,5-500 
µg/mL). Os dados foram plotados absorbância pelo tempo. Cada ponto representa a 
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média de três experimentos independentes. Dados foram analisados utilizando 
ANOVA-Tukey test. Valores correspondentes a p<0,05 foram considerados 
significantes. 

 
 
A taxa de proliferação da levedura S. cerevisiae pode ser 

considerada como indicador da condição fisiológica da célula eucariota. 
Desta forma, o efeito de substâncias tóxicas pode ser avaliado em diferentes 
funções, como por exemplo, pela mudança na taxa de proliferação, onde é 
possível determinar a toxicidade de uma substância medindo a densidade 
celular (SOUZA et al., 2003; SCHMITT; GELLERT; LICHTENBERG-
FRATÉ, 2005).  

Na figura 21B são apresentados os resultados da proliferação 
celular de S. cerevisiae em relação ao tempo de exposição ao conocarpano. 
Pode-se observar que a partir de 3,5 h de experimento, nas concentrações de 
25 e 50 µg/mL, as absorbâncias obtidas diminuiram em relação ao branco. 
Tal fato pode ser devido a concentração de conocarpano no meio, o qual 
pode estar influenciando na taxa de proliferação da levedura.  

Enquanto nas concentrações menores de conocarpano a 
proliferação aumentou, pois possivelmente é o tempo no qual o micro-
organismo começou a entrar na fase logarítmica, quando o crescimento e a 
divisão celular estão na máxima velocidade, influenciada pela temperatura e 
nutrientes disponíveis (KONEMAN et al., 2012). Esse crescimento 
exponencial pode ser visualizado com clareza no branco e nas menores 
concentrações de conocarpano (6,25 e 12,5 µg/mL). Ainda, pode-se 
observar que as concentrações de 25 e 50 µg/mL, apresentaram um 
potencial de inibição do crescimento de S. cerevisiae.  

Na figura 22 estão apresentados os valores da taxa de proliferação 
relativa da levedura, na qual há redução na proliferação celular, tanto na 
fase logarítmica (6h) quanto na estacionária (24h), observadas nas 
concentrações de 25 e 50 µg/mL. Em ambas as concentrações, foi possível 
observar uma redução na taxa de proliferação de quase 60 % no tempo 6h, 
em relação ao branco. Enquanto nas 24h ocorreu a redução de cerca 60 a 
80%, nas concentrações 25 e 50 µg/mL, respectivamente. Nas demais 
concentrações a taxa de proliferação foi igual ao branco.  

No presente estudo, evidenciou-se a citotoxicidade sobre o modelo 
de células eucariontes de S. cerevisiae. O conocarpano, além de exibir 
atividade antimicrobiana contra S. cerevisiae, também apresentou 
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citotoxicidade sobre a célula fungica. De acordo com os resultados 
apresentados, o conocarpano foi citotoxico na concentração de 25 µg/mL, 
após 6 h demonstrando redução de 60% na proliferação. Além de grande 
potencial antimicrobiano, o conocarpano também apresentou elevado grau 
de citotoxicidade. 

 
 

Figura 22–Taxa de proliferação de S. cerevisiae em função das diferentes 
concentrações de conocarpano, na fase logarítmica de crescimento (6h) e na 
fase estacionária (24h). 
 

 
Legenda: Diferentes concentrações do conocarpano em 6h e 24h. Os dados 
são as médias ± DP. 

 
 
Em estudo prévio, Campos (2006) destaca que o conocarpano 

apresenta atividade tóxica frente as larvas do microcrustáceo Artemia salina 
(DL50 2,9 μg/mL) da mesma forma que apresenta potencial antimicrobiano, 
também apresentou elevado grau de toxicidade com. O estudo sugere que a 
toxicidade da substância sobre A. salina parece estar relacionada com a 
presença do grupo hidroxila na posição 4’ do fenil-propenilbenzofurano 
(Figura 11), pois quando este grupo foi substituído, não foi mais visualizada 
toxicidade. No presente estudo, o conocarpano demonstrou potencial 
citotóxico contra S. cerevisiae a partir da concentração de 6,25 μg/mL, valor 
bem abaixo da CIM (62,5 μg/mL).  
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Por outro lado, Campos (2006) relata que o eupomatenoide-5 não 
apresentou toxicidade no ensaio da Artemia salina até a concentração de 
1000 μg/mL, este resultado corrobora com os dados obtidos no presente 
trabalho, no qual não foi observada toxicidade contra S. cerevisiae até a 
concentração de 500 μg/mL. 
 
 
5.7 Respiração celular 

 
As neolignanas (Conocarpano e Eupomatenoide-5) foram 

submetidas ao ensaio de avaliação de sua interferência no consumo de 
oxigênio pela bactéria B. cereus (aeróbio facultativo). Os resultados estão 
apresentados na tabela 3.  

 
 
Tabela 3 – Resultados das análises de determinação do consumo de 
oxigênio pelo Bacillus cereus (NAS 596) na presença de conocarpano e 
eupomatenoide-5. 
 

 
Legenda: Controle negativo: DMSO (Dimetilsulfóxido); Controle positivo: 
KCN (Cianeto de Potássio); Cono (Conocarpano); Eupo (Eupomatenoide-
5). 

 
Por meio do ensaio de respiração celular foi possível notar que B. 

cereus manteve o consumo de oxigênio, para ambas as substâncias, mesmo 
em concentrações mais elevadas que a CIM. Enquanto o controle positivo 
(KCN) apresentou inibição do consumo de oxigênio em 40,5%, 
conocarpano e eupomatenoide-5 apresentaram inibição com valores de 
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35,95 e 31,66 %, respectivamente, porém apenas em concentrações mais 
elevadas (62,5 µg/mL). 

As células são capazes de obter energia a partir da respiração, 
que consiste na quebra de moléculas orgânicas para a produção de energia 
na forma de ATP. Para que ocorra a respiração celular é necessária uma 
membrana fechada e nas bactérias a membrana celular cumpre essa 
necessidade. Os elétrons passam de um redutor químico (NADH) para um 
oxidante químico (oxigênio) a partir de um conjunto especifico de 
transportadores de elétrons no interior da membrana. O retorno dos prótons 
através da membrana está unido à síntese de ATP (BROOKS et al., 2014). 
Quando o oxigênio está presente todas as moléculas de substrato poderão 
ser completamente oxidadas a CO2 com produção de ATP (MADIGAN; 
MARTINKO; PARKER, 2004).  

Um possível mecanismo de ação de substâncias provenientes de 
produtos naturais é a interação com a membrana citoplasmática bacteriana, 
interferindo na cadeia respiratória ou no metabolismo energético. O 
monóxido de carbono (CO) e cianeto (CN-) são inibidores que bloqueiam o 
fluxo de elétrons e da força próton motora, impedem seu funcionamento 
(MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2004).  

Entre os compostos antibacterianos que induzem a lise de células 
estão aqueles que inibem a síntese da parede celular, como a penicilina, ou 
aqueles que danificam a membrana citoplasmática, como as polimixinas. A 
inibição da síntese de proteínas ou ácidos nucleicos induz a morte celular, 
mas a lise não é imediata. Quando há uma alteração da cadeia respiratória, a 
lise celular e uma consequência do transtorno metabólico produzido pela 
inibição da síntese de ATP (TAPIA et al., 2004). 

O uso de substâncias que inibem especificamente um passo da 
cadeia respiratória é importante para avaliar o local de inibição de uma nova 
substância. Muitas substâncias inibem a síntese aeróbia de ATP, a absorção 
de oxigênio não é inibida, mas não há síntese de ATP (TAPIA et al., 2004). 

Para ambas substâncias (Conocarpano e Eupomatenoide-5) ocorreu 
inibição do consumo de oxigênio B. cereus apenas na concentração de 62,5 

µg/mL, em concentrações menores não foi verificado inibição. 
Considerando que as concentrações inibitórias mínimas para tais 

substâncias situam-se entre 3,9 e 7,81 µg/mL, é pouco provável que este 
seja o modo de ação antibacteriana.  
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6 CONCLUSÕES 
 

 

• O AMB apresentou ótima atividade antibacteriana contra Gram-
positivas B. subtilis e S. aureus com CIM de 62,5 µg/mL.  

• As neolignanas conocarpano e eupomatenoide-5 apresentaram 
ótima atividade contra bactérias Gram-positivas B. subtilis e S. 
aureus (CIM = 1,56 a 3,125 µg/mL). O conocarpano foi a única 
substância avaliada que também apresentou atividade antifúngica 
contra C. albicans (CIM = 12,5 µg/mL) e S. cerevisiae (CIM = 
62,5 µg/mL). 

• O AMB e eupomatenoide-5 apresentaram atividade bacteriostática, 
enquanto o conocarpano apresentou atividade bactericida frente S. 
aureus. 

• Não foi observada interferência das substâncias AMB, 
conocarpano e eupomatenoide-5 na permeabilidade de membrana 
celular de bactéria e nem sobre o extravasamento de nucleotídeo.  

• Com as neolignanas conocarpano e eupomatenoide-5 não foi 
verificado inibição do consumo de oxigênio para nenhuma das 
substâncias, apenas em concnetracoes acima da CIM, indicando 
que é pouco provável ser este o modo de ação antibacteriano. 

• O conocarpano produziu malformação das hifas e presença de 
protoplastos em N. crassa, sugerindo ação na parede celular 
fúngica. 

• O conocarpano foi a única substância que apresentou potencial 
citotóxico evidenciado no modelo de célula eucariótica de S. 
cerevisiae. 

• O conocarpano apresentou redução na formação do tubo 
germinativo.  

• O AMB apresentou redução na formação do tubo germinativo, 
apesar de não demostrar atividade contra C. albicans até a 
concentração máxima avaliada de 4000 µg/mL. 

 
No presente estudo, foram obtidos resultados relevantes quanto 

ao modo de ação, com destaque para inibição do tubo germinativo pelo 
AMB que demonstrou significativa redução deste conhecido fator de 
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virulência de C. albicans, mesmo sem demonstrar atividade antifúngica. 
Ainda relacionado com fungos, outro fator relevante foi o fato do 
conocarpano ter provocado a formação de protoplasto sugerindo a ação na 
parede celular, o qual é considerado um alvo promissor em função desta 
estrutura não estar presente em células animais. 

Com relação a atividade antibacteriana, o presente estudo 
demonstrou que o AMB e o eupomatenoide-5 são agentes bacteriostáticos, 
enquanto o conocarpano é bactericida. No entanto, não foi possível 
reconhecer o modo de ação, mas permitiu verificar que provavelmente as 
substâncias testadas não agem na membrana celular (integridade e 
permeabilidade). Diante disso, estudos complementares utilizando outros 
métodos, podem ser importantes para avaliar outros modos de ação. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A – Resultados das análises de determinação do consumo de 
oxigênio pela bactéria Bacillus cereus (NAS 596) na presença de 
Conocarpano. 

 
Legenda: Controle negativo: DMSO (Dimetilsulfóxido); Controle positivo: 
KCN (Cianeto de Potássio); Cono (Conocarpano). 
 
ANEXO B – Resultados das análises de determinação do consumo de 
oxigênio pela bactéria Bacillus cereus (NAS 596) na presença de 
Eupomatenoide-5. 

 
Legenda: Controle negativo: DMSO (Dimetilsulfóxido); Controle positivo: 
KCN (Cianeto de Potássio); Eupo (Eupomatenoide-5). 


