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As doenças infecciosas estão entre os principais problemas de saúde pública e
contribuem substancialmente para a morbidade e mortalidade ao redor do mundo. A
busca por novos agentes antimicrobianos têm se intensificado nos últimos anos, com
o intuito de diminuir e combater o surgimento de cepas resistentes aos tratamentos.
Este estudo teve como objetivo associar nanopartículas de prata (NPAg) a uma
matriz à base de O-Carboximetilquitosana-magnética (O-CMQ-magnética),
utilizando o extrato metanólico bruto (EMB) da Piper solmsianum, cuja ação
antimicrobiana já foi elucidada, como agente redutor da prata, avaliando sua
atividade antimicrobiana contra Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus
subtilis e Candida albicans. Para a síntese de NPAg utilizou-se da síntese verde,
obtendo-se dez amostras de diferentes concentrações de prata e de extrato, nomeadas
de O-CM-AgPs1 à O-CM-AgPs9 e O-CM-Ps10, as quais avaliou-se a atividade
antimicrobiana pelo método de microdiluição em caldo, estudo da Concentração
Inibitória Mínima, avaliação da cinética de morte e teste de toxicidade frente à
Artemia salina. As amostras O-CM-AgPs5 apresentaram a melhor CIM contra E.
coli e C. albicans, de 125 µg/mL. A O-CM-AgPs2 também apresentou CIM de 125
µg/mL contra Bacillus subtilis enquanto que as amostras O-CM-AgPs1 à O-CMAgPs5 apresentaram CIM de 250 µg/mL contra S. aureus. Em análise da cinética de
morte das amostras com melhor CIM, O-CM-AgPs1 apresentou ação bactericida
contra S. aureus, e O-CM-AgPs5 apresentou ação bactericida contra E. coli,
enquanto que O-CM-AgPs5 apresentou ação fugistática contra C. albicans.
Observou-se que a associação de EMB de Piper solmsianum, que já tinha sua
atividade antimicrobiana comprovada em estudos anteriores, ao complexo de OCMQTS e AgNO3 para a formação das nanopartículas O-CM-AgPs, não
potencializou o efeito antimicrobiano do extrato, mas comprovou ser um agente

redutor em potencial para a realização da síntese verde. No ensaio de toxicidade
frente à Artemia salina, nenhuma das dez amostras de O-CM-AgPs se mostrou
tóxica.
Palavras-chave: Atividade Antimicrobiana. Nanopartículas
Carboximetilquitosana-metálica. Piper solmsianum.

de

Prata.

O-

EVALUATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF
Piper solmsianum EXTRACT ASSOCIATED WITH
SILVER NANOPARTICLES BASED ON
O-CARBOXYMETHYLTHYLSHYL-MAGNETIC
Francieli Molinett
November/2018
Advisor: Alexandre Bella Cruz, Doctor.
Area of Concentration: Natural Products and Bioactive Substances
Number of Pages: 113
Infectious diseases are among the major public health problems and contribute
substantially to morbidity and mortality around the world. The search for new
antimicrobial agents has intensified in recent years, in order to reduce and combat
the emergence of resistant strains. The objective of this study was to associate silver
nanoparticles (NPAg) with a matrix based on O-Carboxymethylchitosan-magnetic
(O-CMQ-magnetic) using the crude methanolic extract (EMB) of Piper solmsianum,
whose antimicrobial action has already been elucidated, as a silver reducing agent,
evaluating its antimicrobial activity against Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
Bacillus subtilis and Candida albicans. For the synthesis of NPAg the green
synthesis was used, obtaining ten samples of different concentrations of silver and
extract, named O-CM-AgPs1 to O-CM-AgPs10, which evaluated the antimicrobial
activity by the method of microdilution in broth. O-CM-AgPs5 samples had the best
MIC against E. coli and C. albicans, 125 μg/mL. O-CM-AgPs2 also had MICs of
125 μg/mL against Bacillus subtilis while samples O-CM-AgPs1 to O-CM-AgPs5
had MICs of 250 μg/mL against S. aureus. O-CM-AgPs1 presented bactericidal
action against S. aureus, and O-CM-AgPs5 presented bactericidal action against E.
coli, whereas O-CM-AgPs5 presented fugistatic action against C. albicans. It was
observed that the combination of Piper solmsianum EMB, which had already
demonstrated antimicrobial activity in previous studies, to O-CMQTS and AgNO3
complex for the formation of O-CM-AgPs nanoparticles did not potential the
antimicrobial effect of the extract, but has proved to be a potential reducing agent for
green synthesis. In the toxicity test against Artemia salina, none of the ten samples
of O-CM-AgPs showed to be toxic.
Keywords: Antimicrobial Activity. Silver nanoparticles. O-Carboxymethylchitosanmagnetic. Piper solmsianum.
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1 INTRODUÇÃO
As doenças infecciosas estão entre os principais problemas de
saúde pública global, contribuindo significativamente para a morbidade e
mortalidade ao redor do mundo, onde as infecções do trato respiratório
inferior continuam sendo a doença infecciosa com maior índice de
mortalidade, seguidas de diarreia, HIV e tuberculose (WHO, 2015;
CASTRO-SÁNCHEZ et al., 2016; VILIANI et al., 2017).
Apesar do sucesso alcançado nas terapias após a descoberta dos
antimicrobianos, nas duas últimas décadas houve um aumento significativo
de doenças infecciosas, principalmente devido ao desenvolvimento de
mecanismos de resistência aos antimicrobianos presentes no mercado, além
da falta de agentes antimicrobianos adequados e eficazes, particularmente
nos países subdesenvolvidos, e infecções hospitalares ou infecções
nosocomiais que são problemas de saúde importantes e que exigem a
descoberta de novos e eficazes agentes antimicrobianos, a nível global
(KIRBS; KRIZMAN, 2015).
As plantas são uma importante fonte de substâncias biologicamente
ativas, cuja presença de metabólitos secundários pode apresentar compostos
com ação antimicrobiana. Estudos mostram substâncias presentes em
diversas plantas com potencial para inibir o crescimento de bactérias e
fungos patógenos, principalmente as que possuem alcaloides, acetilenos,
cumarinas, flavonoides, isoflavonoides, iridoides, lignanas, macrolídeos,
polipeptídeos e quinonas em sua composição (SALEEM et al., 2009;
SHAMA et al., 2018).
Dentre as plantas brasileiras já estudadas que apresentaram
potencial antimicrobiano, temos a Piper solmsianum, da família Piperaceae,
de distribuição tropical e classificada como uma das mais antigas
angiospermas (VANIN et al., 2008). A Piper solmsianum apresenta em sua
composição flavonoides como orientina, hesperidina, 7-metoxi-apigenina e
luteonina-7-rutenosideo, além de substâncias da classe das neolignanas
como conocarpano, eupomatenoide-3 e eupomatenoide-5 e da classe da
lignana como a grandisina (CAMPOS et al., 2007; SILVA et al., 2010;
LEITE el al., 2012;). Em estudos do seu potencial antimicrobiano, a Piper
solmsianum, demonstrou significativa ação antibacteriana contra bactérias
Gram-positivas e fungos dermatófitos (CAMPOS et al., 2005; CAMPOS et
al., 2007).
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Além dos produtos naturais como alternativa contra doenças
infecciosas, tem sido pesquisado as nanopartículas de prata, pois sabe-se
que a prata tanto na sua forma iônica como metálica, possui propriedades
únicas tais como estabilidade química, boa condutividade, catalítica e mais
importante antibacteriana, antiviral, antifúngica, além de atividades antiinflamatórias. Na forma de nanopartículas, no entanto, a prata tem uma
superfície de contato muito maior e suas propriedades são infinitamente
aumentadas (AHMED et al., 2016).
Nanopartículas de prata (NPAg) tem ganhado espaço em
aplicações biomédicas, produtos cosméticos, indústria alimentícia e
produtos de limpeza e higiene pessoal, justamente por apresentar amplo
efeito biocida contra micro-organismos patogênicos. Há diversas propostas
na literatura indicando a utilização de NPAg como agente biocida,
sugerindo mecanismos de ação como: indução de estresse oxidativo,
liberação de íons metálicos ou mecanismos não oxidativos. Como exemplo
de aplicações das NPAg pode-se citar a impregnação destas em tecidos
como algodão, náilon, poliéster, em embalagens de alimentos, em produtos
de limpeza entre outros (LOK et al., 2007; GURUNATHAN et al., 2012;
LEUNG et al., 2014; AHMED et al., 2016; WANG et al.; 2017;
ALEXANDROVA et al., 2018).
A O-Carboximetilquitosana (O-CMQ) é um derivado da
quitosana, solúvel em água, biodegradável, atóxico ao meio ambiente, cuja
substituição do grupamento o-hidroxila por carboximetil confere ao
polímero uma solubilidade em meio básico e meio ácido (ZHU et al., 2009).
Devido a essas características, a O-CMQ auxilia na não agregação das
nanopartículas de prata, no momento da síntese, além disso, O-CMQ têm
sido alvo de estudos associadas à partículas magnéticas como o óxido de
ferro, trazendo vantagens ao sistema, como separabilidade, recuperação e
tratamento vetorizado com alta estabilidade (FAN et al., 2011; DEMARCHI
et al., 2018).
Tendo em vista a necessidade do desenvolvimento de novos
fármacos para o tratamento de doenças infecciosas e sabendo-se da
possibilidade de associar nanotecnologia como as nanopartículas de prata à
extratos de plantas que já se conhece o efeito antimicrobiano, este trabalho
propôs avaliar a atividade antimicrobiana do extrato de Piper solmsianum
em associação com nanopartículas de prata à base de O-CMQ-magnética,
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observando possível sinergismo, agonismo ou antagonismo em relação ao
extrato puro.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Avaliar a atividade antimicrobiana de nanopartículas de prata
(NPAg) à base de o-carboximetilquitosana-magnética (O-CMQ-magnética)
em associação com extrato metanólico bruto (EMB) de Piper solmsianum,
observando possível sinergismo, agonismo ou antagonismo em relação ao
extrato bruto puro.
2.2 Objetivos Específicos
Sintetizar NPAg à base de O-CMQ-magnética em associação
com EMB de Piper solmsianum, denominadas O-CM-AgPs.
Realizar a determinação da quantidade de prata presente nas
amostras de O-CM-AgPs sintetizadas.
Realizar a determinação da quantidade de EMB de Piper
solmsianum nas amostras de O-CM-AgPs sintetizadas.
Determinar a concentração inibitória mínima (CIM) de NPAg à
base de O-CMQ-magnética (O-CM-AgPs) associado à EMB de Piper
solmsianum contra bactérias e fungo leveduriforme.
Determinar a concentração bactericida mínima (CBM) e
concentração fungicida mínima (CFM) de NPAg à base de OCarboximetilquitosana (O-CM-AgPs) associado à EMB de Piper
solmsianum contra bactérias e fungo leveduriforme, respectivamente.
Determinar a cinética de morte das bactérias e do fungo
leveduriforme tratadas com O-CM-AgPs.
Determinar a toxicidade do complexo O-CM-AgPs em presença
do microcrustáceo Artemia salina.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Doenças Infecciosas
Infecção é caracterizada como a invasão ou colonização de um
micro-organismo no organismo vivo, como bactérias, fungos, vírus e
protozoários, causando doenças. Para desencadear a doença, o microorganismo precisa se aderir às células epiteliais do organismo vivo, realizar
a invasão, chegar até a corrente sanguínea e se propagar pelo corpo até
alcançar um tecido apropriado para realizar sua multiplicação e produzir
toxinas, superando todas as defesas do hospedeiro, com consequentes sinais
e sintomas no organismo, resultando em inflamação (KONEMAN et al.,
2012).
Existe também uma gama de micro-organismos que coexistem
em um equilíbrio normal com o corpo humano, formando o que chamamos
de microbiota humana, porém um rápido e descontrolado crescimento
desses micro-organismos no corpo, também pode causar doenças
infecciosas (HOSEINZADEH et al., 2017).
O micro-organismo capaz de causar doenças infecciosas é
denominado como patogênico, cujo grau de patogenicidade é chamado de
virulência à qual está associada ao seu potencial de aderir, invadir e
produzir toxinas (BROOKS et al., 2014).
As doenças infecciosas estão entre os principais problemas de
saúde pública e contribuem substancialmente para a morbidade e
mortalidade ao redor do mundo, principalmente nos países
subdesenvolvidos (CASTRO-SÁNCHEZ et al., 2016; VILIANI et al.,
2017). Entre as doenças infecciosas com maior índice de mortalidade no
mundo estão às infecções do trato respiratório inferior. Enquanto doenças
infecciosas como a pneumonia, diarreia, malária, HIV e sarampo são as
principais responsáveis pela mortalidade em crianças menores de 5 anos
(WHO, 2015). No Brasil, as doenças infecciosas também estão entre as
principais causas de mortalidade, estando entre as de maior ocorrência a
septicemia (59%), tuberculose (14%), diarreia e gastroenterite de origem
infecciosa presumível (12%) e erisipela (5%) (BRASIL, 2018a).
As doenças infecciosas têm atraído a atenção de profissionais e
da população em geral a nível global, devido ao seu impacto em causar
sérios problemas de saúde que acabam resultando em implicações
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econômicas e sociais (DIZAJ et al., 2014). Desta forma, é importante
conhecer as características e diferenças entre os tipos de bactérias
existentes.
3.1.1 Bactérias
Bactérias são micro-organismos unicelulares, procariontes,
desprovidas de organelas membranosas e envoltório nuclear, sendo seu
único cromossomo uma fita dupla, localizado no nucleóide, seu ribossomo é
denominado de subunidade 30S e 50S. Outras estruturas que podem ser
encontradas nas bactérias são os flagelos, responsáveis pela locomoção, pili
ou fímbrias, que auxiliam na adesão e podem ser sexuadas, além da
presença de cápsula, que impede a fagocitose, e algumas bactérias contêm
em sua parede celular substâncias químicas que contribuem para virulência
(MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2014).
A parede celular é uma estrutura rígida, que mantêm a
estabilidade e é encontrada na maioria das bactérias. Seu principal
componente é o peptideoglicano, porém este pode estar distribuído de forma
diferente entre as bactérias, sendo estas, classificadas como Gram-positivas
e Gram-negativas. Nas Gram-positivas, a camada de peptideoglicano se
encontra mais externamente e é bem espessa, enquanto que nas Gramnegativas essa camada de peptideoglicano é mais interna e mais fina, a
camada mais externa é composta de uma membrana externa, onde ficam
estruturas
denominadas
lipopolissacarídeos
(LPS)
(Figura
1)
(GUIMARÃES; MOMESSO; PUPO, 2010).
A identificação desses dois tipos de bactérias é realizada pela
técnica chamada Coloração de Gram, onde através de adição de corantes as
Gram-positivas ficam com coloração púrpura devido a retenção do corante
na camada espessa de peptídeoglicano, e as Gram-negativas ficam rosaavermelhadas, pois a fina camada de peptideoglicano não retém o corante
(MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2014).
Como já citado, as bactérias Gram-negativas, apresentam uma
membrana externa, composta por LPS. Os LPS são chamados de
endotoxinas e são conhecidos como fatores de virulência, que protegem as
bactérias Gram-negativas contra o ataque do sistema imunológico do
hospedeiro, permitindo que estas atravessem as mucosas e se disseminem
no organismo (KONEMAN et al., 2012).

33

As bactérias podem ser encontradas na forma isolada ou em
colônias. Podem viver na presença de oxigênio (aeróbias), na ausência de
oxigênio (anaeróbias) ou ainda serem anaeróbias facultativas. Também são
autotróficas (fotossintéticas ou quimiossintéticas) ou heterotróficas
(saprófitas e parasitas) (TRABULSI; ALTERTHUM, 2015).
Até o momento foram catalogadas cerca de 10 milhões de
espécies de bactérias ao redor do mundo.
Figura 1 – Representação do envelope celular das bactérias Gram-positivas
e Gram-negativas

Fonte: MADIGAN et al., 2016

A Figura 1 mostra a principal diferença estrutural entre bactérias
Gram-positivas e Gram-negativas. A Gram-positiva é envolvida por uma
camada espessa de peptideoglicano, responsável pela rigidez da parede
celular, enquanto a Gram-negativa apresentam além da membrana
plasmática, uma camada fina de peptideoglicano e uma segunda membrana
externa, com a presença de lipopolissacarídeos, formando a parede celular.
3.1.2 Infecções bacterianas
Bactérias são seres unicelulares, procariontes e microscópicos,
presentes em todo lugar, desde organismos vivos à matéria não viva. Muitas
são inofensivas, outras são benéficas ao seu hospedeiro (homem, animal,
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planta), podendo até servir de proteção contra outros organismos patógenos.
Porém, por apresentarem um curto período de tempo de multiplicação
(minutos ou horas) e devido a sua capacidade de rápida adaptação aos mais
diferentes ambientes, as bactérias podem se tornar nocivas (SANTOS,
2004).
A infecção bacteriana é uma doença causada por bactérias
endógenas ou exógenas, que liberam toxinas ou invadem os tecidos do
corpo, estimulando uma resposta do hospedeiro, causando sinais e sintomas.
Tais sinais e sintomas podem variar de leve a grave, dependendo da
situação geral do hospedeiro, podendo atingir uma área delimitada do corpo
ou invadir vários órgãos e sistemas causando doenças infecciosas graves.
(WINN et al., 2008).
Doenças infecciosas causadas por bactérias se tornaram um
problema de saúde pública, que tem resultado em aumento relevante da
morbidade e mortalidade em todo o mundo. Isso ocorre, devido o uso
indiscriminado de antibióticos, o qual permite que a bactéria se torne
resistente a esses medicamentos (WANNMACHER, 2004).
O desenvolvimento da obesidade em alguns indivíduos também
tem sido atenuado à presença de certos tipos de micro-organismos presentes
na microbiota, principalmente bactérias produtoras de endotoxinas,
consequentemente, outras doenças como diabete mellitus tipo 2 e doenças
cardiovasculares podem estar associadas a presença dessas bactérias no
organismo humano (TAMBO et al., 2016).
3.1.3 Agentes antibacterianos
Antibacterianos são compostos naturais, sintéticos ou semisintéticos, capazes de inibir o crescimento ou causar a morte de bactérias.
Podem ser classificados pelo efeito que causam aos micro-organismos como
bactericidas, quando causam a morte da bactéria, ou bacteriostáticos,
quando promovem a inibição do crescimento bacteriano (GUIMARÃES;
MOMESSO; PUPO, 2010). Segundo Goodman, Hardman e Limbirt (2005),
os antibióticos também podem ser classificados segundo aspectos
relacionados à sua estrutura química, sendo derivados de substâncias
produzidas por organismos vivos ou de síntese química, podendo ser de
amplo espectro ou restringido. Ainda podem ser classificados pelo sítio de
ação do fármaco, como agentes inibidores da síntese de parede celular,
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inibidores de função da membrana celular, inibidores da síntese de proteínas
e fármacos inibidores de ácidos nucleicos (Figura 2) (BRASIL, 2018b).
Figura 2 – Esquema ilustrativo do mecanismo de ação de acordo com o
sítio de ação, dos principais antibióticos disponíveis

Fonte: BRASIL, 2018b

Inibidores da síntese de parede celular agem inibindo a síntese do
peptídeoglicano, que forma a parede células das bactérias, enfraquecendo
sua estrutura e causando lise celular. Pertence a esta classe os
antimicrobianos β-lactâmicos, como a penicilina e cefalosporina, cuja
estrutura possui o anel de β-lactâmico e em razão da semelhança estrutural
desses antibióticos com o grupo D-alanil-D-alanina das unidades do
peptideoglicano, os antibióticos β-lactâmicos inibem a transpeptidase
mediante uma ligação covalente, impedindo a formação das ligações
cruzadas das cadeias peptídicas do peptideoglicano, inibindo sua síntese,
causando lise. Em geral, os β-lactâmicos são bactericidas. Além dos βlactâmicos, a classe dos glicopeptídeos também atua como inibidores da
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síntese de parede celular, onde os fármacos disponíveis para uso clínico são
a vancomicina e a teicoplanina (BROOKS et al., 2014; TAVARES, 2014)
Inibidores de síntese de proteínas agem nos ribossomos
bacterianos, especificamente em subunidades 30S e 50S, inibindo a síntese
de proteínas, nos diversos estágios da síntese, como competição com o
RNA transportador, códon e anticódon anômalo, inibição da
transpeptidação, inibição da translocação. As tetraciclinas estão entre a
classe de fármacos que atua inibindo a síntese de proteínas da bactéria, pois
elas se ligam reversivelmente à subunidade 30S do ribossomo bacteriano,
impedindo que o RNA transportador se ligue ao complexo RNA
mensageiro, inibindo assim a síntese, com ação bacteriostática. Além das
tetraciclinas, os aminoglicosídeos também atuam na síntese proteica,
ligando-se irreversivelmente à unidade 30S dos ribossomos bacterianos,
resultando na tradução incorreta da cadeia polipeptídica durante a síntese
proteica, alterando sua permeabilidade seletiva, sendo considerados
antibióticos bactericidas. São exemplos de aminoglicosídeos a gentamicina,
a neomicina, a estreptomicina (BROOKS et al., 2014; WHALEN; FINKEL;
PANAVELIL, 2016). Macrolídeos é outra classe que atua inibindo a síntese
proteica, ligando-se a subunidade 50S do ribossomo bacteriano bloqueando
a translocação. São exemplos de macrolídeos a eritromicina, a
claritromicina e a azitromicina. São considerados como antibióticos
bacteriostáticos na maioria dos casos (TAVARES, 2014).
Inibidores de ácidos nucleicos: a síntese de ácidos nucleicos é
dependente do ácido fólico e a maioria das bactérias são incapazes de
utilizar o ácido fólico pré-formado, a partir da alimentação, necessitando
sintetizar este produto a partir do ácido para-aminobenzóico (PABA),
porém, diversas substâncias são capazes de inibir algum processo desta
síntese. As sulfonamidas são essencialmente bacteriostáticas, cuja ação é
potencializada pelo trimetoprim. As sulfonamidas inibem enzimas que
transformam o PABA em ácido fólico e o trimetoprim bloqueia enzimas
que reduzem o ácido fólico a ácido folínico, impedindo à formação de
ácidos nucleicos, consequentemente, as bactérias deixam de se reproduzir
(TAVARES, 2014; BROOKS et al., 2014).
Inibidores de função da membrana celular: a membrana celular
bacteriana possui permeabilidade seletiva, controlando a passagem de
substâncias para o interior da célula e a saída de dejetos da célula,
resultantes do catabolismo. Alguns antimicrobianos atuam realizando
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alterações físico-químicas da membrana, levando a bactéria à morte, pois
uma vez que a permeabilidade seletiva da célula é rompida, substâncias
nocivas ao metabolismo bacteriano acabam entrando em seu interior e
elementos vitais da célula saem de seu interior, provocando sua
desorganização funcional. A classe das polimixinas atua na membrana
celular, danificando seletivamente seu principal componente, a
fosfatidiletanolamina, rompendo a membrana. A daptomicina é outro
antibiótico que acarreta na desorganização da membrana celular, resultando
no extravasamento de potássio intracelular, entre outros constituintes vitais
à bactéria (GUIMARÃES, MOMESSO; PUPO, 2010; TAVARES 2014).
Figura 3 – Estrutura química de antibióticos de origem natural e suas
respectivas classes

Fonte: GUIMARÃES; MOMESSO; PUPO, 2010.
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Figura 4 – Estrutura química de antibióticos sintéticos e semissintéticos e
suas respectivas classes

Fonte: GUIMARÃES; MOMESSO; PUPO, 2010.
Desde o século XIX, os cientistas vêm estudando agentes com
ação antibiótica, porém, o grande marco no tratamento das infecções
bacterianas, ocorreu no ano 1928, com a descoberta da penicilina, por
Alexander Fleming. Foi a partir daí, especialmente devido a Segunda
Guerra Mundial, que se observou um rápido crescimento na descoberta e
desenvolvimento de novos antibióticos (PROJAN; SHLAES, 2004).
Dentre os antibióticos com maior uso clínico estão os de origem
natural (Figura 3) e seus derivados semissintéticos (Figura 4), que podem
ser classificados em β-lactâmicos (penicilinas, cefalosporinas, carbapeninas,
oxapeninas e monobactamas), tetraciclinas, aminoglicosídeos, macrolídeos,
peptídicos cíclicos (glicopeptídeos, lipodepsipeptídeos), estreptograminas,
entre outros (lincosamidas, cloranfenicol, rifamicinas etc). Os antibióticos
de origem sintética (Figura 4) são classificados em sulfonamidas,
fluoroquinolonas e oxazolidinonas (TAVARES, 2014).
3.1.4 Resistência Microbiana
A resistência microbiana aos fármacos existentes tem aumentado
de tal forma no decorrer dos anos, que já se tornou um problema de saúde
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pública global (WHO, 2015). Esse processo ocorre principalmente devido
ao uso inadequado destes medicamentos, pois uma vez que o microorganismo é exposto ao antimicrobiano, inicia o processo de defesa de sua
estrutura, em busca de sua sobrevivência, e todos os mecanismos usados em
sua defesa podem resultar em mutações, o qual o medicamento não irá mais
responder de forma adequada (WANG; HU; SHAO, 2017). De forma geral,
as bactérias resistência e multirresistência a fármacos têm múltiplas causas,
as quais podem ser resumidas a uma interação de fatores intrínsecos e
extrínsecos (WANG; HU; SHAO, 2017).
A resistência intrínseca pode ser descrita de dois ângulos
diferentes, do ângulo genético ao nível de DNA, onde a resistência
intrínseca pode ser causada por mutação espontânea de genes existentes no
micro-organismo ou pode ser adquirida pela aquisição de genes de
resistência de outro micro-organismo, podendo ser transferida e espalhada
entre as bactérias de três maneiras: plasmídeos, transposons e integrons. E
do ângulo bioquímico, mecanismos de resistência são resultado de
alterações nas proteínas, resultando em alterações de alvos, geração de
enzimas inativadas ou passivas, sistema de bomba de efluxo ativo e
formação de biofilmes (ANDERSON; HUGHES; KUBICEKSUTHERLAND, 2016).
A resistência extrínseca é resultado do uso inadequado de
antimicrobianos, que se dá por inúmeros motivos, entre eles, a prescrição
destes medicamentos de forma inapropriada, tanto na indicação quanto na
seleção do medicamento adequado por parte dos profissionais, devido à
incerteza de diagnóstico e o desconhecimento farmacológico. Além disso,
estudos calculam que 10% a 50% das prescrições ambulatórias são
desnecessárias (WANNMACHER, 2004).
O fácil acesso aos antibióticos nas farmácias em muitos países,
também é um desencadeador do uso em excesso de antibióticos, sendo que
50% dos consumidores compram o medicamento para apenas um dia de
tratamento e 90% para três dias apenas (NICOLINI et al., 2008), mostrando
a falta de conhecimento dos pacientes sobre o uso e os riscos da terapia com
antibióticos.
A OMS divulgou no início de 2017, uma lista com 12 dos
“patógenos prioritários” resistentes aos antibióticos existentes no mercado.
A lista foi elaborada em uma tentativa de orientar e promover pesquisa e
desenvolvimento de novos antibióticos, como parte dos esforços da OMS
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para enfrentar a crescente resistência global aos medicamentos
antimicrobianos (WHO, 2017).
Outro fator importante é o uso indiscriminado de antibióticos em
animais, pois o uso inadequado destes em animais torna seus produtos e
derivados fonte de resistência na espécie humana. Hoje, sabe-se que 50% do
consumo de antibióticos ocorrem na profilaxia, tratamento ou como
promotores de crescimento animal e extermínio de pragas na agricultura
(MARSHALL; LEVY, 2011).
Estudos realizados recentemente, com alimentos de origem
animal, revelaram a presença de bactérias resistentes a um ou mais
antibióticos, em 40% das amostras de carne de frango, carne de porco e
carne mista (KIRBS; KRIZMAN, 2015).
Além dos animais e seres humanos, o meio ambiente também é
vítima da exposição a agentes antimicrobianos, já que são massivamente
administrados em seres humanos e animais e permanecem no meio
ambiente por meio de um ciclo vicioso, complexo de transformação e de
bioacumulação. A difusão de antimicrobiano no meio ambiente,
particularmente em sistemas de água naturais, contribui para o
desenvolvimento e disseminação global da resistência a estes fármacos
(CARVALHO; SANTOS, 2016).
Em estudo realizado na Alemanha, com amostras de água do rio
Reno, foi isolado 100 espécies de coliformes e testados a susceptibilidade a
sete agentes antibióticos. Resistências contra a amoxicilina, o
trimetoprim/sulfametoxazol e tetraciclina foram detectados em 48%, 11% e
9% de isolados, respectivamente, mostrando a necessidade de desenvolver
estratégias contra a propagação de bactérias resistentes a antibióticos em
ambiente aquático (STANGE et al., 2016).
Além das bactérias, os fungos também são responsáveis por
causar doenças infecciosas e serão abordados nos tópicos a seguir.
3.1.5 Fungos
Fungos são seres unicelulares ou pluricelulares, eucariontes, com
presença de núcleo delimitado por membrana, retículo endoplasmático,
mitocôndrias, parede celular rígida de quitina, membrana celular constituída
de esteróis na forma de ergosterol. A maioria dos fungos são aeróbios,
heterotróficos e se reproduzem por formação de esporos sexuados ou
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assexuados, são bioquimicamente ativos, capazes de produzir metabólitos
primários como o ácido cítrico e metabólitos secundários como a penicilina
e aflotoxinas (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2014).
Os fungos são classificados de forma ampla em leveduras, fungos
filamentosos (bolores) e fungos dimórficos, onde os fungos filamentosos,
são pluricelulares, crescem como colônias filamentosas à 25 ºC, com tubos
cilíndricos ramificados, denominados de hifas, que em conjunto formam
micélios, responsáveis pela fixação e reprodução do fungo. Já as leveduras
são unicelulares, preferem à temperatura de 37 ºC, sua reprodução ocorre
por brotamento, geralmente esse brotamento não se desprende formando
uma cadeia de células alongadas denominadas pseudo-hifas (Figura 3)
(BROOKS et al., 2014). Existem ainda os fungos que podem apresentar as
duas morfologias segundo as condições nutricionais e de temperatura,
denominados dimórficos (LACAZ et al., 2002).
Figura 5 – Representação da parede celular e membrana fúngica

Fonte: ATLAS MICOLOGIA, 2011 (adaptado)

A parede celular fúngica é uma estrutura complexa, composta de
polissacarídeos, proteínas e glicoproteínas interligados. Nas leveduras a
parede celular corresponde de 15 a 25% do peso seco celular e é constituída
por uma camada mais externa de polissacarídeos contendo manose ou
manoproteínas sobrepondo uma camada de glucana (principalmente βglucanas) e polímeros de N-acetilglucosamina (formando quitina). A
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camada interna de glucana insolúvel é responsável pela resistência
mecânica da parede celular, sendo seu principal componente estrutural
(SAMALOVA et al., 2017).
Como a parede celular é essencial para a sobrevivência da célula
fúngica e está ausente em células de mamíferos, tornou-se um alvo atrativo
de estudo no desenvolvimento de novos fármacos antifúngicos (TAVARES,
2014)
Existe cerca de 250.000 espécies de fungos catalogados, mas
apenas 400 espécies são de importância médica e destas 50 são responsáveis
por 90% das infecções fúngicas em seres vivos (BROOKS et al., 2014).
3.1.6 Infecções fúngicas
As infecções causadas por fungos patogênicos são chamadas
micoses, como por exemplo, candidíase, frieira, histoplasmoses, sapinho,
entre outras. Os fungos patógenos são, em sua maioria, exógenos, cujo
habitat natural é a água, o solo, o ar, os vegetais e resíduos orgânicos. A
maioria das micoses ocorre em consequência de contatos acidentais por
inalação ou penetração traumática a partir de uma fonte exógena
(SCHAECHTER et al., 2002).
As infecções por fungos patógenos possuem características que
permitem sua classificação em grupos de acordo com tecidos primários que
colonizam: infecções superficiais, infecções cutâneas, doença subcutânea e
doença sistêmica (TRABULSI et al., 2015).
As infecções superficiais invadem somente a camada superficial
da capa córnea da pele, ou da cutícula da diáfase dos pêlos. Manchas
pigmentares na pele, nos nódulos ou nos pêlos são lesões características
desta patologia, sendo facilmente diagnosticados (ISHIDA, 2015).
As infecções cutâneas, também chamadas dermatomicoses, são
aquelas nas quais os fungos invadem toda a espessura da capa córnea da
pele ou a parte queratinizada intrafolicular dos pêlos ou a lâmina ungueal.
Manchas inflamatórias na pele, lesão de tonsure no pêlo e destruição da
lâmina ungueal na unha são lesões características desse tipo de micose.
Dermatomicoses são adquiridas principalmente por contato com o solo
contaminado ou com animais ou humanos infectados (ISHIDA, 2015).
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Doença subcutânea está associada a alguma lesão traumática,
onde a infecção se manifesta como uma tumefação ou lesão supurada da
pele ou tecido subcutâneo, onde o fungo se dissemina pela via linfática.
Na doença sistêmica causada por fungos, ocorre a instalação
destes micro-organismos através da inalação, sendo a lesão primeiramente
pulmonar. Se houver disseminação do fungo através da corrente sanguínea,
ocorrem lesões extrapulmonares (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER,
2014).
3.1.7 Agentes antifúngicos
Agente antifúngico engloba qualquer substância capaz de
produzir uma alteração na estrutura da célula fúngica, de tal forma que
consiga inibir seu crescimento, alterando sua viabilidade e capacidade de
sobrevivência, direta ou indiretamente (BROOKS et al., 2014).
Os principais alvos dos fármacos antifúngicos são a inibição da
formação da parede celular, a inibição da síntese de esteroides da membrana
celular fúngica e a inibição da síntese de DNA/RNA (Figura 4), os quais
podem apresentar ação fungicida e/ou fungistático (MURRAY;
ROSENTHAL; PFALLER, 2014).
Os inibidores da formação da parede celular atuam na inibição da
β-(1-3)-glucano sintetase, enzima responsável pela síntese de
polissacarídeos fortalecedores da parece celular fúngica, consequentemente,
ocorre o extravasamento de componentes do interior célula causando lise. A
classe das equinocandinas atua desta forma, e seus principais representantes
são a caspofungina e a micafungina (BONDARYK; KURZATKOWSKI;
STANISZEWSKA, 2013).
Inibidores da síntese de esteroides da membrana celular ligam-se
ao ergosterol, perturbam a função da membrana e causam sua
desestabilização, consequentemente ocorre o extravasamento de
componentes citoplasmáticos vitais ao fungo, acarretando a morte celular.
Os poliênicos agem por este mecanismo de ação, seus principais
representantes são a anfotericina B e nistatina. Outra classe de antifúngicos
que atua na síntese do ergosterol são os azólicos, que se ligam às enzimas
do citocromo P450 do fungo e inibem a desmetilação do lanosterol, um
precursor do ergosterol, na ausência deste, a membrana fica incompleta e
causa danos e alterações nas funções, como a permeabilidade e fluidez.
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Entre os principais representantes desta classe estão o fluconazol,
itraconazol, cetoconazol e miconazol (ODDS; BROWN; GOW, 2003).
Inibidores da síntese de DNA/RNA atuam no interior da célula,
interrompendo processos vitais como síntese de DNA, RNA e proteínas.
Entre os medicamentos que atuam desta forma, está a fluocitosina, que ao
penetrar a célula fúngica é convertida em 5-fluororacil, que é um analógo
do ácido nucleico e inibe a enzima timidilato sintetase, que é o componente
essencial do DNA fúngico (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2014)
As membranas celulares fúngicas contêm ergosterol, esta
característica faz com que os fármacos antifúngicos que atuam em
membrana e na síntese de ergosterol, se tornem agentes bastante seletivos
para o micro-organismo em relação aos seres humanos, pois, diferentemente
dos fungos, as membranas celulares humanas apresentam colesterol como
principal esteroide (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2014).
Figura 6 - Esquema ilustrativo do mecanismo de ação de acordo com o
sítio de ação, dos principais antifúngicos disponíveis.

Fonte: CERQUEIRA, 2013

A síntese de antifúngicos começou no século XX, por volta do
ano 1903, com o aparecimento do Iodeto de Potássio, seguido do Boro,
Silício e Arcênio. A griseofulvina foi isolada em 1939, representando o
primeiro agente com atividade antifúngica, embora sua introdução na
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terapêutica tenha ocorrido somente 20 anos mais tarde. Em 1960, foi
marcada pela introdução da anfotericina B, que ainda é o fármaco mais
utilizado em micoses sistêmicas graves. Dois antifúngicos azois, miconazol
e clotrimazol, foram introduzidos em 1969; isto foi seguido pela introdução
do econazol em 1974 e formulação parenteral do miconazol no final da
década de 70 (MAYERS, 2009).
Em 1980, quatro principais classes de antifúngicos – poliênicos,
azóis, morfolinas e alilaminas – foram identificadas, mas o único fármaco
introduzido para o tratamento de infecções fúngicas sistêmicas foi o
cetoconazol oral (KAUFFMAN; CARVER, 1997).
Somente dez anos depois os agentes fluconazol e itraconazol
(azóis de segunda geração) foram disponibilizados para tratamento de
micoses sistêmicas (CARRILO-MUÑOZ et al., 2006). Durante a década de
80, a incidência das infecções causadas por patógenos oportunistas, como
fungos, em pacientes imunocomprometidos, aumentou substancialmente
(ODDS; BROWN; GOW, 2003). Candida albicans foi e ainda constitui o
principal patógeno responsável por infecções oportunistas, embora a
incidência das infecções causadas por outros gêneros esteja em constante
crescimento. Pneumocystis carinii permanece como importante patógeno
em pacientes com AIDS e imunocomprometidos e aspergilose pulmonar
invasiva é complicação frequentemente fatal de transplantes de medula
óssea e da quimioterapia de câncer em pacientes com neoplasmas
hematológicos (MASUR, 2015).
Avanços conseguidos durante a década de 90 levaram a
introdução da alilamina, terbinafina e também formulações lipídicas de
anfotericina B com segurança melhorada, para o tratamento de
dermatofitoses (CANUTO, 2002).
Entre 2006 a 2010, apenas um medicamento antifúngico foi
aprovado para uso, a anidulafungina, que foi quimicamente alterada por
uma rota semissintética da equinocandina (CHEN; SLAVIN; SORREL,
2011).
Em 2014, antifúngicos aprovados pela FDA para uso clínico,
foram o efinaconazol e o tavaborol, medicamentos de origem sintética,
indicados para infecções fúngicas das unhas dos pés (NEWMAN; CRAGG,
2016).
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3.2 Nanociência e Nanotecnologia
A nanociência é definida como o estudo dos fenômenos e a
manipulação dos materiais na escala atômica, molecular e macromolecular,
alterando significativamente suas propriedades daquelas observadas
macroscopicamente (DURÁN et al., 2010).
O termo nanotecnologia foi inserido por Norio Taniguchi, em
1957, que definia seu significado como sendo “máquinas que tivessem
níveis de tolerância inferiores a 1 mícron (1.000 nm)” (ABDI, 2010).
A nanotecnologia é considerada uma tecnologia multidisciplinar,
que vem sendo aplicada em várias áreas do conhecimento científico como a
mecânica, óptica, eletrônica, medicina, odontologia, energia, têxtil, etc. O
prefixo “nano” (do grego anão) é usado para indicar a ordem de grandeza de
10-9 ou bilionésimo, sendo um nanômetro, cerca de 100.000 vezes menor
que a espessura de um fio de cabelo humano, por exemplo. Nesta escala
estão também os átomos e as moléculas, demonstrado na Figura 7
(OWENS; POOLE JR., 2003).
Além da escala, a nanotecnologia inova em pelo menos três
características: a) afirma que quanto mais reduzido o material, maior a
superfície externa em relação à sua massa e sua reatividade química; b) as
propriedades físicas, químicas e toxicológicas mudam quando os materiais
são reduzidos à escala nanométrica; c) a possibilidade de aplicação de
procedimentos bióticos em processos materiais ou de elementos materiais
em organismos vivos (GALLO, 2007; KORBES; INVERNIZZI, 2014)
Entre as várias aplicações da nanotecnologia, uma de crescente
interesse e com potencial para produzir impacto na vida dos seres humanos
é na área de ciências biomédicas, principalmente a área conhecida como
nanomedicina, que se refere à aplicação da nanotecnologia no tratamento,
diagnóstico, monitoramento, prevenção e controle de sistemas biológicos,
buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas (FREITAS, 2005;
INACIO, 2017).
Na medicina a nanoescala tem permitido o descobrimento de
novas propriedades físicas da matéria, até então desconhecidos. Têm
permitido criar dispositivos menores, e com menor consumo de energia,
além de serem menos invasivos aos pacientes, diminuindo o local a ser
afetado para a realização e diagnósticos (BOISSEAU; LOUBATON, 2011).
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Na indústria farmacêutica, o uso da nanotecnologia tem sido
extremamente importante no desenvolvimento de nanomateriais para o
desenvolvimento de fármacos de liberação controlada, os chamados “Drug
Delivery Systems”, oferecendo inúmeras vantagens quando comparados a
outros de dosagens convencional (SBALQUEIRO et al., 2018).
Segundo pesquisadores, as nanopartículas possuem as
características necessárias para que sistemas de liberação de fármacos
controlados sejam efetivos, como a entrega em local apropriado, as
concentrações mantidas em níveis ideais por longos períodos de tempo,
além de prevenir a degradação dos mesmos (ALVES et al., 2008).
As nanoestruturas utilizadas atualmente pela indústria farmacêutica
para a encapsulação e liberação de ativos são os lipossomas, as
nanopartículas poliméricas, nanopartículas lipídicas sólidas, nanoemulsões,
nanopartículas magnéticas e dendrímeros (MARCONE, 2015).
Já existe no mercado nanopartículas que são liberadas pelo FDA
para o uso no tratamento de câncer. O Abraxane®, que contêm paclitaxel
envolto por nanopartículas de albumina, foi liberado pelo FDA para
tratamento de câncer de mama em 2005 e mais recentemente, em 2012, foi
liberado para tratar o câncer de pulmão (ASLAN et al., 2013; MA et al.,
2013). Outro medicamento resultado do uso da nanotecnologia é o Doxil®,
este nanomedicamento lipossomal contêm o antitumoral doxorrubicina.
Além destes, está disponível desde 1997, o Ambisome® indicado no
tratamento de infecções fúngicas, por meio da encapsulação da anfotericina
B. Este nanomedicamento possui como vantagem em relação à formulação
convencional, a diminuição na incidência de efeitos adversos, possibilitando
um aumento da dose administrada (DIMER et al., 2013).
Há um grande aumento nas investigações com medicamentos e
seus efeitos da escala nanométrica, buscando melhorar a sua eficiência,
otimizando a solubilidade, biodisponibilidade, a permeabilidade, a
especificidade e os efeitos da retenção de drogas e da tolerância do corpo
(LONDOÑO, 2015).
Nanopartículas em associação com compostos metálicos, como
prata, ouro, zinco, cobre e outros, têm sido propostos como alternativa para
a formulação de novos fármacos, insumos agropecuários (fertilizantes,
vacinas, pesticidas) e cosméticos (essências e cremes), desenvolvimento de
superfícies funcionais (embalagens para alimentos), elaboração de sensores
para diagnósticos de doenças, infecções e contaminações, controle de
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pragas/patógenos e aplicação na indústria têxtil (na produção de tecidos om
propriedades distintas, incluindo a ação antimicrobiana (ZHANG et al.,
2010; RAI et al., 2012; JABIR et al., 2012; JAYASEELAN et al.; FAHMY
et al., 2012; MITTAL et al., 2014; RAMESH et al., 2017).
Figura 7 – Escala logarítmica comparando diversos tamanhos de células

Fonte: COELLO, 2015.

3.3 Nanopartículas de prata (NPAg)
A prata, tanto em sua forma metálica como iônica, possui uma
ação antimicrobiana conhecida há séculos. Na forma de nanopartículas, no
entanto, tem uma superfície de contato infinitamente maior e suas
propriedades são enormemente aumentadas (GARCIA, 2011).
A medicina tem demonstrado que a prata destrói mais de 650
organismos patogênicos. Seu efeito é conhecido desde cerca de 1000 a. C.
quando vasos de prata eram usados para depositar água potável. Os efeitos
bactericidas foram estudados desde meados de 1800 d. C avançando até os
dias atuais (GARCIA, 2011; ALEXANDROVA et al., 2018). As formas
mais comuns da utilização da prata incluem nitrato de prata, utilizado no
tratamento de doenças venéreas, fístula de glândulas salivares e abscesso
anal desde 1700 (LANDSDOWN, 2002) e sulfadiazina de prata, um
antimicrobiano do grupo das sulfas, utilizada no tratamento de queimaduras
de segundo e terceiro graus (WASIAK et al., 2008).
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Figura 8 – Estruturas químicas de substâncias contendo prata

Fonte: GUIMARÃES; MOMESSO; PUPO, 2010.

Há diversas propostas na literatura indicando a utilização de
nanopartículas de prata como agente biocida, sugerindo que a prata interage
fortemente com a estrutura dos micro-organismos, causando tal ação
(ZHENG; HUANG, 2004). O mecanismo envolvido na ação
antimicrobiana das NPAg ainda não foi completamente elucidado, mas
estudos sugerem três possíveis mecanismos de ação: 1) dano a membrana
celular de micro-organismos; 2) formação de íons Ag+ seguido pela ruptura
da produção de adenosina trifosfato (ATP) e replicação de DNA; 3)
geração de espécies reativas de oxigênio (EROs) (DALLAS et al., 2011;
FIERASCU et al., 2017).
Como exemplo de aplicações das nanopartículas de prata podese citar a impregnação destas em tecidos como algodão, náilon, poliéster
entre outros para a obtenção de materiais antimicrobianos (DURÁN et al.,
2007; XING et al., 2011; CHEN e CHIANG, 2011; HAPIJOUR et al.,
2012). Além disso, estudos têm sido realizados com nanopartículas de prata
impregnadas em embalagens de alimentos e bioconjugados com outros
conservantes, buscando melhorar a vida útil de alimentos (BHOPLE et al.,
2016; PANDIT et al., 2017).
Para a obtenção de NPAg, têm sido utilizados métodos químicos
e biológicos, onde no método químico utilizam-se agentes redutores para
promover a redução dos íons de prata (Ag+) para prata metálica (Ag0) e a
adição de surfactantes para estabilizar as nanopartículas. Exemplos de
agentes redutores que podem ser utilizados são o borohidreto de sódio ou
hidrazina, álcool e o citrato de sódio. Entretanto, alguns destes agentes
redutores necessitam também da ação do calor para que a reação ocorra e
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podem ser tóxicos como, por exemplo, o borohidreto de sódio ou hidrazina
(PILLAI; KAMAT, 2003; KIM et al., 2007).
Enquanto que no método biológico as NPAg são produzidas
através do uso de organismos: fungos filamentosos como Fusarium
oxysporum e leveduras, bactérias como Bacillus megaterium, B. subtilis,
Morganella spp., Catharanthus roseus, algas como a Gracilaria birdiae e
até mesmo extrato de plantas (FIERASCU et al., 2017.; LOGARANJAN et
al., 2016), açúcares (SAHOO et al., 2009, DARROUDI et al., 2011) e uma
diversidade de polissacarídeos como quitosana (REICHA et al., 2012),
celulose e seus derivados (SEGALA et al., 2015) não sendo tóxico e
ambientalmente aceitável (“síntese verde”) (KAMARAJ et al., 2012;
SARAVAN et al., 2011; PARIKH et al., 2011,; ARAGÃO et al., 2016.;
ALSALHI et al., 2016; MOHAMMADLOU; MAGHSOUDI;
JAFARIZZADEH-MALMIRI, 2016).
Síntese verde é o conceito comum dado com base nos princípios
da química verde às rotas de síntese que utilizam produtos químicos
relativamente atóxicos, biodegradáveis e de baixo custo na síntese de
nanomateriais, tendo como fonte primária ou iniciador da rota um
organismo biológico ou partes dele (órgãos, tecidos, células, biomoléculas
ou metabólitos). A síntese verde envolve três principais etapas, com base
nas perspectivas da química verde: 1) seleção do meio a utilizado como
solvente; 2) seleção de um agente redutor ecologicamente “correto”; 3)
seleção de substâncias não tóxicas a serem utilizadas na estabilização da
NPAg sintetizadas (MITTAL et al., 2014; MIE et al.; 2014;
MOHAMMADLOU;
MAGHSOUDI;
JAFARIZZADEH-MALMIRI,
2016; FIERASCU et al; 2017).
A proposta utilizando a síntese verde para a obtenção de NPAg
tem aumentado nos últimos anos, principalmente pela busca por processos
ambientalmente menos agressivos, que levem à redução ou eliminação do
uso de substâncias nocivas ao homem e ao meio ambiente (ALSALHI et al.,
2016; MOHAMMADLOU; MAGHSOUDI; JAFARIZZADEH-MALMIRI,
2016; SILVA et al., 2017).
A síntese de nanopartículas ainda requer técnicas e métodos que
permitam o controle preciso do tamanho e da forma das estruturas a fim de
obter um conjunto de nanopartículas monodispersas que exibam uma
propriedade específica (OLIVEIRA, 2014).
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3.3.1 Toxicidade das Nanopartículas de Prata (NPAg)
Sabe-se que a prata possui certo nível de toxicidade, no qual o
efeito adverso mais bem descrito em seres humanos frente à exposição
crônica à prata é a descoloração cinza azulado permanente da pele e/ou
olhos, denominado argiria. Por isso, o National Institute for Occupational
Safety and Healthy (NIOSH) definiu o limite de exposição de 0,1 mg/m 3
para prata metálica e de 0,01 mg/m3 para sais de prata. Para a população em
geral, a OMS definiu um Nível de Efeito Adverso Não Observável
(NOAEL), de 5 µg / Kg de peso / dia, relacionado a totalidade de todas as
rotas de exposição (EUROPEAN COMISSION, 2014; VIEGAS, 2018;
SOUSA, 2018).
A toxicidade de nanomateriais como as nanopartículas de prata
podem depender de numerosas propriedades físico-químicas como,
tamanho, forma, composição, características da superfície, carga e taxa de
dissolução (SIRIPATTANAKUL-RATPUKDI; FÜRHACKER, 2014;
NAIDU, GOVENDER, ADAM, 2015; CVJETKO et al., 2017).
Do ponto de vista físico, a toxidade das nanopartículas é
dependente da forma e tamanho. Tamanhos inferiores a 10 nm tem o
potencial de atravessar com maior facilidade as membranas celulares e
podem acarretar disfunções celulares devido ao acumulo intracelular, como
danos ao DNA, apoptose e necrose, cujo principal mecanismo de ação
parece estar envolvido com a liberação exacerbada de espécies reativas de
oxigênio (ROS) (CHOI; DENG; HU, 2008; FOLDBJERG, DANG,
AUTRUP, 2011).
Várias das interações das NPAg com o corpo humano ainda são
poucos compreendidas, onde as características desejáveis para as NPAg
ainda não estão bem estabelecidas, sendo uma área ativa de pesquisa
interdisciplinar (NAIDU, GOVENDER, ADAM, 2015)
Estudos tem demonstrado que NPAg são tóxicas para células do
fígado e do cérebro de ratos, pois devido seu tamanho reduzido, as
partículas podem romper membranas das células provocando danos
(MATHIAS; ROMANO; ROMANO, 2014; SAMBALE et al., 2015). Além
disso, estudos utilizando embriões de peixe-zebra, tem demonstrado efeito
tóxico das NPAg esféricas e NPAg planas, causando alta mortalidade de
embriões, atraso na taxa de eclosão de ovos, além de aberrações da pele
(DAS et al., 2016; ABRAMENKO et al., 2018).
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Em estudo de administração sistêmica (via endovenosa) em
camundongos com NPAg de 12-20 nm, evidenciou elevados níveis de prata
no baço, seguido pelo fígado, pulmões e rins, com permanência média de 96
h no organismo após uma única administração (XUE et al., 2012). Já em
estudos após administração oral de NPAg em ratos, sugere uma
biodisponibilidade da prata de 1-4% da dose oral, observadas no fígado,
pulmões e rins, visto que a maioria da prata administrada permaneceu
presente nas fezes (PARK et al, 2011).
Mais estudos são necessários para caracterizar plenamente a
toxicidade e os mecanismos envolvidos com as NPAg., esta é uma
importante área de pesquisa que merece toda a atenção devida a sua potente
aplicação na luta contra micro-organismos multirresistentes. Pois, o
conhecimento atual sobre os potenciais efeitos adversos das nanopartículas
em seres humanos ainda é pequeno.
3.4 Quitosana e O-Carboximetilquitosana (O-CMQ)
A quitosana é um polissacarídeo natural, derivado da quitina, é
atóxico ao meio ambiente, biodegradável e biocompatível. É um polímero
de grande importância e que tem ganhado a atenção dos pesquisadores em
diversas áreas, tais como a indústria farmacêutica, na liberação de drogas,
produtos cosméticos, processamento de alimentos, quelação de íons
metálicos, purificação de água, produtos químicos agrícolas, nanofilmes e
como matriz para o revestimento de nanopartículas metálicas (BEKHEIT et
al., 2011; MU et al., 2014; DEMARCHI et al., 2016).
Dentre as atividades da quitosana, encontra-se a atividade
antimicrobiana, mas que ainda não tem seu mecanismo de ação bem
estabelecido (MU et al., 2014).
Por ser um polímero muito reativo, a quitosana é susceptível à
muitas modificações químicas (MUZZARELLI, 1983) sendo assim, muitos
estudos têm investigado a modificação nas cadeias de quitosana com o
intuito de melhorar suas propriedades ou conferir novas aplicações para a
mesma (GONÇALVES, 2015).
A solubilidade em meio ácido tem limitado o uso da quitosana, e
para que este problema seja sanado e o composto possa ser utilizado na
forma solúvel, tanto em meio alcalino e neutro, que são os de importância
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fisiológica, modificações na molécula tem sido realizada (FARAG,
MOHAMED, 2012; ZHAO et al., 2013).
Inúmeras modificações químicas da quitosana foram propostas,
como a carboximetilação, sulfonação, quaternização, acetilação e
hidroxilação. Dentre elas destaca-se a carboximetilação da quitosana, que
consiste na introdução de substituintes carboximetila na cadeia do
biopolímero, que apresenta derivados hidrossolúveis O-, N- ou N, Ocarboximetilquitosana (O-CMQ), que apresenta grupos funcionais amino e
carboximetila reativos (DU; HSIEH, 2008; BUKZEM, 2013).
A O-CMQ (Figura 9) constitui-se como opção para aplicações
médicas e farmacêuticas, ampliando seu potencial de utilização, devido a
sua solubilidade em meio fisiológico, uma ampla faixa de pH, baixa
toxicidade, biodegradabilidade, viabilizando suas aplicações na indústria de
medicamentos, cosméticos e alimentícia (FARAG, MOHAMED, 2012;
ZHAO et al., 2013). Assim como a quitosana, a O-CMQ também apresenta
atividade antimicrobiana, mostrando-se eficaz contra Staphylococcus
aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia
coli e Chromobacterium violaceum (TAN et al., 2011).
A O-CMQ tem sido muito associada com sais metálicos como
prata, cobre, zinco, ferro e ouro como uma alternativa para o carreamento
de fármacos antitumorais e antimicrobianos (SILVA, 2015; ZHU et al.,
2017). Um exemplo foi a utilização de nanopartículas de Fe3O4
encapsuladas com O-CMQ para a vetorização de camptotecina, um
alcaloide natural, cuja atividade antitumoral in vivo não era alcançada
devido sua insolubilidade em meio aquoso. Após a associação ao carreador,
o fármaco teve sua citotoxicidade testada contra células cancerígenas e
mostrou melhor atividade in vitro, mostrando que a O-CMQ contendo
nanopartículas de Fe3O4 pode ser utilizado em sistemas de liberação de
fármacos por via intravenosa (ZHU et al., 2009).
Além disso, estudos tem demonstrado que a O-CMQ contribui
para a não agregação da prata, no momento da síntese de NPAg, além de
diminuir os efeitos tóxicos da prata (MU et al., 2014; DEMARCHI et al.,
2016). E quando a O-CMQ é associada a Fe3O4 leva a muitas aplicações
potenciais, como segmentação biológica, separação, recuperação, e catálise,
e a possibilidade de tratamento vetorizado com altos níveis de acúmulo no
tecido alvo ou órgão alvo (MAHMOUDI et al., 2011; DEMARCHI et al.,
2018).
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Figura 9 - Estrutura química do principal monômero da O-CMQ

Fonte: MARTINS, 2010.

3.5 Plantas medicinais
O uso de plantas medicinais para o tratamento, prevenção e cura
de doenças acompanha o homem desde as civilizações mais antigas. Ainda
hoje o conhecimento sobre a utilização de plantas simboliza a única
alternativa em muitas comunidades e grupos étnicos (FIRMO et al., 2011).
Nas últimas décadas, ocorreu um crescente interesse pelo uso de
plantas medicinais e dos respectivos extratos na terapêutica, contudo, as
informações técnicas quanto à sua qualidade, eficácia e segurança ainda são
insuficientes para a maioria das plantas medicinais (MONTEIRO et al.,
2014).
As plantas apresentam uma rica fonte de recursos para a síntese
orgânica devido ao seu mecanismo de biossíntese de compostos chamados
metabolitos secundários. Esses metabolitos secundários são produzidos
devido ao processo de adaptação ao meio ambiente e são considerados não
são essenciais para o crescimento, desenvolvimento e reprodução das
plantas (HARVEY, 2008).
Com o avanço das técnicas e tecnologias, permitiu-se o
isolamento de inúmeros metabólitos secundários com potencial
farmacológico, beneficiando inúmeras áreas do conhecimento e
possibilitando o desenvolvimento de novos fármacos (CRAGG et al., 2014).
Dentre os compostos encontrados em diversas espécies já
estudadas, muitos apresentam propriedades antimicrobianas, o que aumenta
o interesse dos pesquisadores no estudo de plantas, já que os antibióticos
tradicionais têm se mostrado ineficazes no tratamento infeccioso em
diversos casos (LAY; ROY, 2004).

55

A variedade estrutural encontrada nos compostos derivados de
plantas é imensa e o impacto produzido nos micro-organismos é dependente
da configuração química (HARVEY, 2008). Como exemplo, podemos citar
as flavonas, cuja estrutura apresenta o grupo hidroxila (-OH), que quando
situado na posição 5’ da fórmula estrutural confere atividade contra cepas
de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, mostrando assim, a
relação direta entre estrutura química e atividade antimicrobiana (LAI;
ROY, 2004).
No Brasil, os estudos com plantas medicinais têm se intensificado
consideravelmente, principalmente devido à diversidade de espécies
presentes na flora brasileira e a necessidade de busca por novos agentes
antimicrobianos no combate a resistência dos micro-organismos (BELLA
CRUZ et al., 2006). Além do estudo da atividade antimicrobiana para uso
humano, as plantas também são investigadas para uso animal, pragas
ambientais e alimentares.
3.5.1 Piper solmsianum
Piper solmsianum (P. solmsianum) é um arbusto da família
Piperaceae, mede de 1 a 3 metros e tem origem em regiões tropicais e
subtropicais. É conhecido popularmente como ''pariparoba'' e “caapeba” no
Brasil. Apenas alguns aspectos biológicos desta planta foram investigados.
Os estudos fitoquímicos dessa espécie indicam a presença de
hidrocarbonetos alifáticos, monoterpenos, sesquiterpenos, arilpropanóides e
neolignanos (DA SILVA et al., 2010).
O óleo essencial de P. solmsianum e seu constituinte majoritário
sarisan, foram avaliados em ensaios no comportamento de camundongos,
demonstrando terem efeitos estimulantes e depressores nos animais testados
(MOREIRA et al., 2001).
Estudo fitoquímico da P. solmsianum caracterizou a presença de
flavonoides como orientina, hesperidina, 7- metoxi-apigenina e lutonin-7rutinosídeo, além de substâncias da classe das neolignanas como
conocarpano, eupomatenóide-3 e eupomatenoide-5 (DA SILVA et al.,
2010).
As substâncias conocarpano e orientina, isolados da P.
solmsianum, foram avaliados em camundongos e apresentaram atividade
antinociceptiva promissora (DA SILVA et al., 2010). Campos et al. (2007),
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detectou excelente atividade antimicrobiana do composto conocarpano,
especialmente contra bactérias Gram-positivas e fungo dermatófito.
Figura 10 – Estruturas químicas de algumas substâncias presentes na Piper
solmsianum

Fonte: DA SILVA et al., 2010; LEITE et al., 2012.

Outro metabólito secundário isolado da P. solmsianum, a
grandisina, foi testada contra larvas do Aedes aegypti, inseto responsável
pela transmissão da dengue. A grandisina causou mortalidade larval,
demonstrando alterações morfológicas e toxicidade às larvas (LEITE et al.,
2012).
Ao compararmos as estruturas presentes na P. solmsianum
(Figura 10) com os antibióticos usados na clínica (Figura 3 e 4), percebe-se
que existem vários grupos –OH fenólicos, tanto nos compostos da planta,
quanto nos antibióticos, e são classificados como estruturas ácidas,
sugerindo que a presença desses grupos contribuam para a ação
antibacteriana já demonstrada na P. solmsianum.
Conhecendo a necessidade do desenvolvimento de novas
alternativas para o tratamento de doenças infecciosas e sabendo-se da
possibilidade de associar nanotecnologia e síntese verde para a obtenção de
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nanopartículas de prata, este trabalho buscou avaliar a ação antimicrobiana
de NPAg à base de O-CMQ-magnética sintetizadas com EMB de Piper
solmsianum.
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4 MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Obtenção do material botânico
A planta P. solmsianum C. D.C. var. solmsianum (Piperaceae),
foi coletada no município de Ponta Grossa no estado do Paraná, e
identificada pela Dra. Elsie Franklin Guimaraes, tendo uma exsicata
depositada no Herbário do Museu Botânico do Rio de Janeiro (RB 368597).
4.2 Análises fitoquímicas
A parte fitoquímica foi realizada no departamento de Química da
UEPG (Ponta Grossa-PR), pela Dra. Rosi Zanoni da Silva (DA SILVA,
2006). Após coleta, as folhas foram fragmentadas e maceradas em metanol
à temperatura ambiente. Posteriormente o macerado foi filtrado e o solvente
foi removido em evaporador rotativo, sob pressão reduzida e temperatura
constante de 50 oC, para obtenção do extrato metanólico bruto (EMB)
(CECHINEL FILHO; YUNES, 1998), mostrado na Figura 11.
Figura 11 – Fluxograma da obtenção de Extrato Metanólico Bruto (EMB)
de P. solmsianum
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4.3 Síntese in situ das nanopartículas de prata
Foi dissolvido 0,750 g de O-CMQ-magnética, previamente
preparada por Demarchi (2014), em 10 franscos de Beaker contendo 50 mL
de água destilada. Em seguida, adicionou-se AgNO3 em diferentes
concentrações (0,085 g, 0,340 g e 0,600 g) em cada um dos 10 béqueres,
essa mistura ficou sob agitação ao abrigo da luz por 20 minutos. O pH foi
ajustado para 11,0 e houve a adição de diferentes concentrações de EMB de
P. solmsianum (0,1 g, 0,2 g e 0,3 g) previamente diluídas em 40 mL de
etanol e 10 mL de metanol em cada um dos béqueres. As misturas ficaram
sob agitação ao abrigo da luz, por 2 horas à temperatura de 80 °C. Depois
foram filtradas, lavadas com água destilada e secas em dessecador,
totalizando 10 amostras preparadas, essas amostras são denominadas OCM-AgPs, 1 ao 9, e O-CM-Ps10, para a amostra que não foi adicionado
AgNO3.
Figura 12 – Esquema representativo da síntese in situ de NPAg com
incorporação da Piper solmsianum

Legenda: O-CMQ = O-carboximetilquitosana; EMB P. solmsianum (Ps) = Extrato
Metanólico Bruto de Piper solmsianum.
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Figura 13 – Esquema representativo do composto formado na síntese in
situ de NPAg reduzidas com Piper solmsianum

4.3.1 Determinação de extrato da P. solmsianum presente nas amostras
A determinação da quantidade de extrato da P. solmsianum
presente em cada uma das amostras foi realizado por extração em Soxhlet,
no qual, pesou-se 0,1 g de cada amostra de O-CM-AgPs envoltas em um
papel filtro e submeteu-as à extração no Soxhlet, com metanol, por 24
horas.
As amostras foram secas à temperatura ambiente e
posteriormente realizou-se a pesagem das mesmas e o cálculo percentual de
extrato liberado na extração.
4.3.2 Determinação de Prata presente nas amostras
A prata foi determinada por meio do Método de Volhard (ALVES,
2012) onde 0,1 g das amostras foram calcinadas à 650 °C durante 4 h em
forno mufla. Em seguida o solido resultante foi tratado com uma solução de
HNO3 2,0 M em banho de areia durante 6 h até a secura. O resíduo foi
dissolvido com água e a prata determinada através da titulação usando
soluções padrão de KSCN 0,1M usando o Fe2(SO4)3 como solução
indicadora.
4.3.3 Incorporação da O-CM-AgPs em veículo viscoso
Para que a O-CM-AgPs pudesse ser adicionada de forma
homogênea aos meios de cultura, para a realização ensaios de atividade
antimicrobiana, houve a necessidade de incorpora-la a um meio viscoso,
visto que as amostras se encontravam em forma de pó.
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Preparou-se um gel de hidroximetilcelulose (Natrosol) à 0,5 %,
com agitação e aquecimento à 80° C, por 30 minutos. Em cada análise
realizada, o O-CM-AgPs era incorporado ao gel para realização dos ensaios.
4.4 Material biológico
Os micro-organismos utilizados como cepas padrões para a
realização dos ensaios de atividade antimicrobiana foram: Staphylococcus
aureus ATCC 25923 (Coco Gram positiva), Escherichia coli ATCC 25922
(Bacilo Gram negativa), Bacillus subtilis ATCC 23858 (Bacilo Gram
positivo) e Candida albicans ATCC 10231 (fungo leveduriforme).
As bactérias foram mantidas em ágar nutriente e o fungo em ágar
Sabouraud dextrosado, conservados sob refrigeração a temperatura de 4 ºC
no Laboratório de Pesquisa em Microbiologia da Escola de Ciências da
Saúde, UNIVALI.
4.4.1. Bactérias
Cada bactéria foi transferida do meio de manutenção para o meio
ágar Mueller-Hinton e incubada a 37 ºC por 18-24 horas, para a ativação da
respectiva cultura.
Para o preparo do inóculo foram transferidas para um tubo de
ensaio com 5 mL de solução de NaCl 0,86% estéril, seguindo
homogeneização em agitador de tubos por 15 segundos. A densidade do
inóculo será ajustada por espectrofotometria a 520 nm, para obtenção de
75% de transmitância por comparação com escala de McFarland (CLSI,
2009).
O inóculo final foi obtido pela diluição da suspensão das
respectivas
culturas
bacterianas,
obtendo-se
concentração
de
6
aproximadamente 1,5 x 10 células/mL) (CLSI, 2009).
4.4.2 Fungo leveduriforme
A levedura foi transferida do meio de manutenção para o meio
ágar Sabouraud dextrosado e incubado a 30 ºC por 24-48 horas, para
ativação da respectiva cultura.
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Para o preparo do inóculo foram selecionados 3 a 4 colônias de
leveduras, com aproximadamente 1 mm de diâmetro, as quais foram
suspensas em 5 mL de NaCl 0,86% estéril e homogeneizados em agitador
de tubos por 15 segundos. A densidade do inóculo foi ajustada por
espectrofotometria a 520 nm, para a obtenção de transmitância a 85%,
obtendo uma concentração final entre 1,5 x 10 6 células/mL, como descrito
por Espinel-Ingroff e Pfaller (1995).
4.5 Atividade Antimicrobiana
4.5.1 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM)
Foi realizada a determinação da concentração inibitória mínima
utilizando a técnica de microdiluição em caldo, onde utilizando placa de
microtitulação com 96 poços, foram preparadas uma série de diluições,
adicionando-se 95 µL de caldo (Mueller-Hinton para bactérias e Sabouraud
dextrose 2% para levedura) no primeiro poço e 50 µL nos outros 11 poços.
No primeiro poço da série foram adicionados 5 µL da amostra,
homogeneizando e transferindo 50 µL do primeiro poço para o segundo
poço, e assim por diante até o décimo poço. Os dois últimos poços serviram
de controles positivo e negativo.
Por último foram adicionados 50 µL de meio (caldo) contendo o
inóculo. A placa foi selada com filme PVC e incubada em estufa a 35 ºC
por 18 a 24 horas para o crescimento das bactérias e a 30 ºC por 24 a 48
horas para o crescimento do fungo leveduriforme.
4.5.2 Determinação da Concentração Bactericida Mínima (CBM) e
Fungicida Mínima (CFM)
Para determinar a concentração bactericida mínima e fungicida
mínima, foram selecionadas as culturas que apresentaram inibição do
desenvolvimento bacteriano e fúngico, no ensaio de CIM (item 5.6) e
realizadas suas respectivas subculturas em meio ágar Mueller-Hinton para
as bactérias e ágar Sabouraud dextrose 4% para o fungo leveduriforme,
isento de tratamento, e incubadas a 37 ºC por 18 a 24 horas para as bactérias
e 24 a 48 horas para o fungo leveduriforme. Após a incubação as culturas
foram inspecionadas para a verificação visual do crescimento microbiano.
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Para a interpretação dos resultados foi considerado que a inibição
no ensaio de CIM e crescimento do micro-organismo na subcultura (CBM
ou CFM) significou ação bacteriostática ou fugistática e a ausência de
crescimento na subcultura significou ação bactericida ou fungicida
(BARON; FINEGOLD, 1990).
4.5.3 Determinação da Cinética de Morte Microbiana (Time-kill curve)
A cinética de morte foi avaliada segundo método proposto por
CLSI, com adaptações.
Preparou-se inóculo a 0,5 x 108 células/mL da escala Mc Farland,
em seguida, preparou-se a amostra do O-CM-AgPs que apresentou melhor
CIM para cada micro-organismo.
Em um tudo de ensaio contendo 5 mL de meio ideal para
crescimento de cada micro-organismo, adicionou-se a quantidade
equivalente ao melhor CIM apresentado de amostra O-CM-AgPs. Em
seguida adicionou-se 100 µL do inóculo previamente preparado,
homogeneizando bem a solução. Para controle positivo, em outro tubo,
adicionou-se ao meio apenas o inóculo.
Alíquotas de 500 µL foram retiradas da solução com O-CMAgPs e diluídas serialmente em salina a 0,85% (10 -1 a 10-8), o mesmo foi
realizado com o controle positivo (10 -1 a 10-8).
Em placas de Petri previamente preparadas com meio ideal para
cada micro-organismo, foi disperso 50 µL em cada placa das diluições de
10-2 a 10-8 e espalhadas com alça de Drigalski por toda a superfície da placa.
Esse procedimento se repetiu após 2, 4, 8 e 24 horas. Após cada
procedimento, as placas foram incubadas a 30 oC por 48 horas para
contagem das colônias.
Os dados obtidos foram plotados em planilha Excel, calculados
os valores em Log10 e multiplicando-se pelo fator de diluição.
4.5.4 Método Difusão em ágar – técnica do poço
Em placas de Petri contendo 20 ml de ágar Mueller-Hinton
fizeram-se poços de aproximadamente 10 mm de diâmetro. Com um swab
estéril, foram inoculados uniformemente sobre a superfície de cada placa
inóculos padronizados a 0,5 na escala da McFarland de cada bactéria e
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levedura a ser testada. Em seguida, dispensou-se em cada poço
concentrações de 5 µL, 10 µL e 15 µL de cada uma das 10 amostras
testadas e incubou-se as placas inoculadas com bactérias em estufa à 37 ºC
por 18-24 horas, e as placas inoculadas com leveduras em estufa, à 30 ºC
por 24-48h.
Este teste foi realizado para identificação do melhor método a ser
utilizado na realização da pesquisa.
4.6 Teste de Toxicidade com Artemia salina
O ensaio da toxicidade das amostras preparadas de P.
solmsianum associadas à nanopartículas de prata foi realizado conforme o
método descrito por Meyer et al. (1982) utilizando o microcrustáceo
Artemia salina Leach.
Os ovos de A. salina, adquiridos comercialmente, foram
colocados em um béquer contendo água marinha sintética (solução de
Cloreto de Sódio 3.8%) com pH entre 8 e 9, e incubados entre 20 ºC a 25
ºC, sob luz e agitação por 24h para eclodirem.
As amostras selecionadas, O-CM-AgPs1, O-CM-AgPs5, O-CMAgPs9, O-CM-Ps10 e EMB, foram diluídas em água marinha sintética sob
agitação e em banho-maria, por 20 minutos.
Após este período, em microplacas (2000 mL), foram preparadas
diferentes concentrações das amostras selecionadas (25, 50 e 100 mg/L) e
cada uma delas foi adicionado 10 larvas do microcrustáceo em 10 cubetas
para cada concentração e novamente incubado, sob abrigo da luz, 20 ºC a 25
ºC por 24 horas para a primeira leitura e 48 horas para a segunda leitura.
Após este período, o número de microcrustáceos vivos e mortos
em cada diluição (concentração) foi contado, com auxílio de um
microscópio binocular E Lentz Wetzlar (10 vezes), obtendo-se os
resultados. Como controle positivo, foi utilizada uma solução de dicromato
de potássio nas concentrações de 60 mg/L e como controle negativo 2 mL
de água marinha sintética.
A determinação da Dose Letal 50% foi utilizada para avaliar o
grau de toxicidade de quatro compostos selecionados, cujo os resultados
foram obtidos através da Equação 1 apresentada abaixo.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 Síntese in situ das nanopartículas de prata
O derivado da quitosana, O-CMQ-magnética, incorporado à
AgNO3 e extrato de P. solmsianum, rendeu 10 amostras com diferentes
concentrações de AgNO3 e EMB, conforme apresentado na Tabela 1,
denominadas O-CM-AgPs, do 1 ao 9 e O-CM-Ps10.
Tabela 1 – Concentração das amostras de nanopartículas de prata associado
ao extrato de P. solmsianum
Amostra
O-CM-AgPs1
O-CM-AgPs2
O-CM-AgPs3
O-CM-AgPs4
O-CM-AgPs5
O-CM-AgPs6
O-CM-AgPs7
O-CM-AgPs8
O-CM-AgPs9
O-CM-Ps10

Concentração (g)
[O-CMQ-mag]
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750

[AgNO3]
0,085
0,340
0,600
0,085
0,340
0,600
0,085
0,340
0,600
0

[EMB]
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2

Legenda: O-CMQ-mag = O-Carboximetilquitosana-magnética; EMB = Extrato
Metanólico Bruto

A Tabela representa o planejamento fatorial composto por 2 fatores
variáveis, o AgNO3 e o EMB de Piper solmsianum, e por 3 níveis (central,
positivo e negativo), onde o ponto central é 0,600 g de AgNO3 e 0,2 g de
EMB de Piper solmsianum, no qual buscou-se comparar os demais
resultados avaliando possível relação com as variáveis.
As condições do ponto central foram baseadas em experimentos
relacionados com a preparação de nanopartículas contendo prata e extrato
da Eugenia umbelliflora (DEMARCHI et al., 2016). A concentração de OCMQ-magnética foi fixada em 0,750 g, pois estudos realizados por
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Demarchi et al. (2017), demostraram que nesta concentração o material não
apresenta atividade antimicrobiana e fornecia material suficiente para todos
os estudos, sem a necessidade de preparar um novo lote de nanopartículas.
É possível que a forma e tamanho das O-CM-AgPs formadas
neste estudo, se aproximem das nanopartículas formadas por Demarchi et
al. (2016), considerando que foi utilizada a mesma O-CMQ-magnética para
a incorporação do EMB da P. solmsianum e AgNO3. Através de
microscopia eletrônica de transmissão (MET), que é uma das ferramentas
mais utilizadas para a caracterização de forma e tamanho de partículas em
micro e nano escala, utilizando propriedades eletrônicas, tanto na forma de
partículas como de ondas para produzir imagens (WILLIAMS; CARTER,
2009), Demarchi (2016) demonstrou a formação de partículas bem
cristalizadas de O-CMQ-magnética, de formato esférico, onde o diâmetro
médio de partícula calculado, com núcleos bem cristalizados, é de 4,2 nm,
com desvio padrão de 1,2 nm, os tamanhos variaram pouco, ficando na
faixa de 0,5 até 8,0 nm.
Huang et al. (2017), também observou a formação partículas
pequenas com formato esférico, em estudo de incorporação de prata à uma
base polímera de carboximetilquitosana híbrida (QCMC-Ag), com diâmetro
médio 24 nm, dispersas uniformemente na matriz. Sabendo-se disto, é
possível considerar a formação de O-CM-AgPs na forma esférica e
tamanhos nanométricos.
A via exata envolvida na redução de íons metálicos para
nanopartículas metálicas ainda está em debate, vários mecanismos vem
sendo propostos por diferentes autores com foco em diferentes compostos
ativos, incluindo, flavonoides terpenoides, alcaloides, taninos, saponinas,
cetonas, aldeídos, amidas e ácidos carboxilicos (BARUA et al., 2014). No
entanto, são consideradas etapas elementares para a formação das NPAg a
redução de íons de prata (Ag+) para prata metálica (Agº) (PILLAI;
KAMAT, 2004; KIM et al., 2007; OLIVEIRA, 2014; AHMED, 2016).
Além disso, pesquisas sugerem que o mecanismo por trás da
síntese de nanopartículas ocorre com a ligação dos íons metálicos às
proteínas disponíveis no extrato vegetal com grupos funcionais com –OH e
–COOH, causando alterações conformacionais nas proteínas e expondo seus
resíduos hidrofóbicos a fases aquosas. Isso favorece a ligação dos grupos
funcionais presente nos extratos vegetais causando transformações do metal
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retido em nanopartículas de prata (HUANG et al., 2015; SINGH et al.,
2018).
Níveis relativamente altos de flavonoides, carboidratos,
esteroides e sapogeninas atuam como agentes redutores e conferem
estabilidade às nanopartículas (SUNA et al., 2014). A P. solmsianum
apresenta em sua composição os flavonoides orientina, hesperidina, 7metoxi-apigenina e luteonin-7-rutinosídeo já isolados, com inúmeros grupos
-OH, (Figura 10) além destas, encontam-se também compostos da classe
das neolignanas, cuja estrutura apresenta polifenóis, como conocarpano,
eupomatenoide-3 e eupomatenoide-5, (DA SILVA, 2006) sugerindo assim
sua ação como agente redutor.
Outras plantas já foram estudadas como agentes redutores e
estabilizantes para a formação de nanopartículas de prata, entre elas, o
extrato de Acalypha indica que resultou em partículas esféricas de 15-50
nanômetros (nm) (KRISHNARAJ; JAGAN; RAJASEKAR, 2010), extrato
de flores de Tagetes erecta formaram nanopartículas de prata entre 10-90
nm (PADALIA; MOTERIYA; CHANDA, 2014), extrato aquoso de
sementes de Pimpinella anisum formaram nanopartículas esféricas de
aproximadamente 16 nm (ALSALHI et al., 2016), Cannabis sativa
apresentou nanopartículas de 20-40 nm (SINGH et al., 2018). Porém,
nenhum estudo anterior mostrou a utilização de extrato de plantas com
comprovada ação antimicrobiana, auxiliando na formação de nanopartículas
e ao mesmo tempo, buscando efeitos sinérgicos/agonistas às nanopartículas
formadas.
Pesquisas têm afirmado que o tamanho das nanopartículas pode
influenciar nos efeitos antibacterianos destas, por fornecer uma área maior
de contato com a superfície das bactérias, possibilitando interações
bactericidas mais fortes. Além disso, o tamanho ultrapequeno das
nanopartículas facilita a entrada destas na célula microbiana podendo
resultar na ruptura da célula. As NPAg com dimensões menores que 30 nm,
geralmente alcançam uma maior superfície de ligação e atividade
antimicrobiana (LIU et al., 2010; WANG et al., 2017).
Buscando demonstrar a presença do EMB de P. solsianum no
complexo O-CM-AgPs formado, realizou-se ensaios para determinar a
quantidade presente do EMB.
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5.1.1 Determinação de extrato de P. solmsianum nas amostras de O-CMAgPs
Após realizar a extração da P. solmsianum do complexo O-CMAgPs por Soxlet, obteve-se as porcentagens de extrato presente em cada
amostra, demonstrado na Tabela 2. Os valores não variaram
proporcionalmente à quantidade de EMB adicionada inicialmente, das
amostras conforme demostrado no item 5.3, Tabela 1. Possivelmente isso
tenha ocorrido devido as interações químicas que aconteceram entre o EMB
da P. solmsianum, o AgNo3 e a O-CMQ-magnética, sob agitação e ação do
calor.
Esse resultado confirma a presença da P. solmsianum no
complexo formado e reforça sua ação como agente redutor da prata para a
formação das nanopartículas.
Tabela 2 - Porcentagem de extrato de P. solmsianum presente nas amostras
de O-CM-AgPs
Amostra

EMB (%, p/p)

O-CM-AgPs1

19,0

O-CM-AgPs2

14,8

O-CM-AgPs3

12,6

O-CM-AgPs4

21,5

O-CM-AgPs5

14,7

O-CM-AgPs6

13,5

O-CM-AgPs7

26,1

O-CM-AgPs8

16,1

O-CM-AgPs9

21,6

O-CM-Ps10

17,5

Legenda: EMB = Extrato Metanólico Bruto

Os dados da literatura mostram alto conteúdo de fitoquímicos
presentes no EMB da P. solmsianum, conforme já mostrado na Figura 10,
(CECHINEL FILHO; YUNES, 1998; CAMPOS et al., 2007; DA SILVA et
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al., 2010) conhecidos por estarem envolvidos na síntese de nanopartículas
metálicas, como flavonoides e polifenois (MAKAROV et al., 2014;
MOHAMMADLOU; MAGHSOUDI; JAFARIZADEH-MALMIRI, 2016),
sugerindo um potencial muito alto para a síntese de O-CM-AgPs, uma
aplicação não explorada nos dados literários, sendo inédito neste trabalho.
Em síntese verde de NPAg usando extratos vegetais, vários
fatores influenciam no processo de síntese, incluindo origem vegetal, tipos
de compostos orgânicos estão presentes no extrato, temperatura e
concentração inicil de íons de prata (MOHAMMADLOU; MAGHSOUDI;
JAFARIZADEH-MALMIRI, 2016). Grupos funcionais presentes em
extratos vegetais, como grupos hidroxilas (OH), desempenham papel
redutor na formação de nanopartículas, enquanto a forte interação entre
biomoléculas e nanopartículas ajuda no fornecimento de excelente
estabilidade às nanopartículas formadas (SINGH et al., 2018).
Este método pode ser usado como uma alternativa econômica
para a produção de NPAg em larga escala. Além disso, extratos de plantas
podem agir tanto como agente redutor como estabilizador em síntese de
nanopartículas (GHAFFARI-MOGHADDAM; HADI-DABANLOU, 2014;
MAKAROV et al., 2014).
Buscando evidenciar a presença da prata (Ag) nas amostras,
realizou-se ensaio para sua determinação.
5.1.2 Determinação de Prata (Ag) nas amostras de O-CM-AgPs
A determinação do teor de prata (Ag) presente em cada amostra
está demonstrada na Tabela 3. Os valores apresentados não apresentaram
relação diretamente proporcional com a quantidade adicionada inicialmente
de AgNO3. Isso possivelmente tenha ocorrido devido as interações químicas
sofridas entre o EMB da P. solmsianum, o AgNO3 e a O-CMQ-magnética,
sob agitação e alta temperatura.
Esse resultado confirma a presença da prata (Ag) no complexo
O-CM-AgPs. A prata na forma de nanopartículas potencializa a ação
bactericida do complexo, pois implica em uma área superficial aumentada
para ficar em contato com a célula bacteriana (GARCIA, 2011). Apesar do
seu uso e efeito bactericida bem conhecido, o mecanismo de ação da prata
até hoje ainda não está bem elucidado. Alguns estudos sugerem que após
transpor a membrana celular, os íons Ag+ reagem com grupos tiol (-SH) de
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proteínas, inativando-as, podendo também ligar-se à estrutura do DNA
impedindo a sua replicação e levando à morte da bactéria (DURAN et al.,
2010; PIRES, 2013; SINGH et al., 2018).
Diante da comprovação da presença da prata nas amostras
formadas de O-CM-AgPs, prosseguiu-se a realização dos demais ensaios.
Tabela 3 – Teor de Prata (Ag) presente nas amostras de O-CM-AgPs
Amostra

Prata (mg/g)

O-CM-AgPs1

39,5

O-CM-AgPs2

115,8

O-CM-AgPs3

131,0

O-CM-AgPs4

25,2

O-CM-AgPs5

137,0

O-CM-AgPs6

126,1

O-CM-AgPs7

28,5

O-CM-AgPs8

111,0

O-CM-AgPs9

171,1

5.1.3 Incorporação da O-CM-AgPs a um meio viscoso
Antes da realização de cada ensaio, as amostras foram preparadas
inicialmente à uma concentração de 40 mg/mL com gel de
hidroxietilcelulose (Natrosol) 0,5%, para posterior adição destas aos demais
ensaios. Houve a necessidade de adicionar as amostras em um meio mais
viscoso, pois como as amostras se encontravam em forma de pó e não se
mantinham distribuidas de forma homogênea em solução, precipitando e
provocando erros de diluição.
A hidroxietilcelulose é um excipiente muito empregado em
formulações farmacêuticas. É um éter de celulose, não-iônico e
hidrossolúvel, utilizado como agente espessante para preparações oftálmicas
e tópicas e como agente de revestimento para formas farmacêuticas sólidas
(FERREIRA, 2006).
Após a incorporação das amostras O-CM-AgPs e O-CM-Ps ao
gel de hidroximetilcelulose, realizou-se os ensaios de avaliação da atividade
antimicrobiana.
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5.2 Atividade Antimicrobiana
5.2.1 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM)
A avaliação da atividade antibacteriana das amostras preparadas
de O-CM-AgPs, foi realizada pelo método da microdiluição em caldo.
Tabela 4 - Atividade Antimicrobiana (CIM) de 10 amostras contendo EMB
de Piper solmsianum associado a O-CM-AgPs em diferentes concentrações

Amostra
O-CM-AgPs1
O-CM-AgPs2
O-CM-AgPs3
O-CM-AgPs4
O-CM-AgPs5
O-CM-AgPs6
O-CM-AgPs7
O-CM-AgPs8
O-CM-AgPs9
O-CM-Ps10

CIM (µg/mL)
B. subtilis S. aureus
E. coli
500
125
250
500
250
500
1000
250
500
>1000

250
250
250
250
250
250
500
500
500
1000

250
250
250
250
125
125
500
500
250
>1000

C. albicans
500
500
500
1000
125
500
500
500
500
>1000

Legenda: CIM (Concentração Inibitória Mínima); S. aureus (Staphylococcus
aureus); E. coli (Escherichia coli); B. subtilis (Bacillus subtilis); C. albicans
(Candida albicans).

Os resultados da determinação da atividade antimicrobiana das
amostras testadas são apesentados na Tabela 4. Como pode ser observada, a
associação O-CM-AgPs, demonstrou atividade contra todas as cepas
testadas, porém sua atividade varia de acordo com as concentrações
presentes de prata e EMB de P. solmsianum em cada amostra.
Contra S. aureus, a maioria das amostras O-CM-AgPs1 a O-CMAgPs6, resultaram em uma CIM de 250 µg/mL. Já contra E. coli, as
amostras O-CM-AgPs5 e O-CM-AgPs6, apresentaram CIM de 125 µg/mL.
O-CM-AgPs5 também apresentou o melhor CIM contra C.
albicans, 125 µg/mL. O O-CM-AgPs10 foi o que apresentou maior valor de
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CIM para S. aureus, 1000 µg/mL, e >1000 µg/mL para E. coli, B. subtilis e
C. albicans, sendo que nesta amostra não foi adicionado o AgNO3.
A partir da CIM apresentada na O-CM-Ps10, que não contêm prata
em seu complexo, observou-se que a associação de EMB de P. solmsianum,
que já tinha sua atividade antimicrobiana comprovada (CIM entre 6-30
µg/mL para Gram-positivas e CIM entre 20-60 µg/mL para fungos
dermatófitos) em estudos anteriores (CAMPOS et al., 2005; CAMPOS et
al., 2007), ao complexo de O-CMQ-magnética e AgNO3 para a formação
das nanopartículas O-CM-AgPs não potencializou o efeito antimicrobiano
do EMB, mas mostrou que as NPAg formadas à base de O-CMQmagnética, e a adição do EMB de P. solmsianum como agente redutor,
inibiu de forma eficaz o crescimento das bactérias Gram-positivas, Gramnegativas e do fungo leveduriforme.
O resultado da atividade antimicrobiana apresentado pelas
amostras de O-CM-AgPs sugere que não há relação entre a quantidade de
prata e EMB residuais com a CIM, já que a CIM não variou
proporcionalmente à quantidade de prata e de EMB presentes.
O resultado da CIM de 125 µg/mL contra E. coli mostra a ação
antibacteriana da O-CM-AgPs5 e O-CM-AgPS6 como agente
antimicrobiano, pois a E. coli é uma bactéria Gram-negativa e como tal
apresenta uma membrana externa que confere maior seletividade à célula,
portanto intrinsicamente mais resistente, atuando como uma barreira à
penetração de substâncias, extremamente difícil de ser atingida por
tratamentos antibióticos, e tanto O-CM-AgPs5 quanto a O-CM-AgPs6
conseguiram inibir o crescimento da E. coli em uma concentração baixa.
Em estudo realizado por El-Kheshen et al. (2012) utilizando de síntese
química para a formação de NPAg, também obteve CIM de 125 µg/mL
contra E. coli, corroborando com resultado deste estudo, cujo método
utilizado para a formação da O-CM-AgPs foi a síntese verde.
A CIM apresentada pela O-CM-AgPs2 de 125 µg/mL contra o B.
subtilis, demonstrou atividade antibacteriana, cujo resultado foi melhor que
o apresentado por Acharya et al. (2018), que apresentou CIM de 190
µg/mL. O B. subtilis não é considerada uma bactéria patogênica, mas é
amplamente utilizada em ensaios microbiológicos, como representante das
bactérias Gram-positivas produtoras de endósporos, catalase positiva, como
Bacillus cereus e o gênero Clostridium, causadores de gastroenterites.
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Além disso, a CIM de 250 µg/mL contra S. aureus demonstra sua
ação antibacteriana, visto que em comparação com estudo realizado por
Guzman et al. (2009), que sintetizou NPAg por síntese química, apresentou
CIM de 259 µg/mL, corroborando com resultado deste estudo, cujo método
utilizado para a formação da O-CM-AgPs foi a síntese verde. Em outro
estudo, realizado por Acharya et al. (2018), apresentou CIM de 358 µg/mL,
mostrando que O-CM-AgPs apresentou ação antibacteriana contra S.
aureus.
A O-CM-AgPs5 inibiu o crescimento da C. albicans à 125
µg/mL, demonstrando eficaz ação antifúngica, já que a C. albicans é um
fungo leveduriforme considerado oportunista, e que a cada dia tem se
apresentado mais resistente aos antifúngicos utilizados na terapia.
Diversos estudos têm avaliado diferentes NPAg quanto ao seu
potencial antimicrobiano, no entanto, as técnicas utilizadas para a avaliação
das atividades diferem entre si, dificultando a análise comparativa entre as
diferentes partículas. Uma parcela considerável das NPAg obtidas e testadas
nesses estudos apresentaram valores de CIM menores que os valores
obtidos pelo complexo formado O-CM-AgPs no presente estudo (KHALIL
et al., 2014; MIE et al., 2014; ALSALHI et al., 2016; BAGHERZADE et
al., 2017; FIERASCU et al., 2017).
Entretanto, devido às diferenças dos métodos empregados para a
determinação das atividades antimicrobianas dos diferentes estudos, os
resultados não são comparáveis. Além disso, as diferenças encontradas
também podem ser devido a vários fatores, como o organismo estudado,
parâmetros sintéticos, critério de toxicidade (inibição do crescimento ou
inviabilização), composição do meio entre outros (LE OUAY;
STELLACCI, 2015; BAGHERZADE et al., 2017).
O EMB de P. solmsianum mostrou ser um agente redutor em
potencial para a realização da síntese verde. A utilização da P. solmsianum
como agente redutor da prata para a formação de nanopartículas é inédito na
literatura. Esse potencial como agente redutor está relacionado à presença
de flavonoides e polifenois em sua composição (DA SILVA, 2006). Outras
plantas já foram avaliadas como agentes redutores, como a Azadirachta
indica, que também realizou a redução da Ag+ à NPAg, devido a presença
de terpenos e flavonoides (AHMED et al., 2016).
É possível que a temperatura de 80 ºC (MAKAROV et al., 2014;
HUANG et al., 2017) empregada no momento da associação do EMB da P.
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solmsianum a O-CMQ-magnética e o AgNO3, para a formação das NPAg,
possa ter comprometido a atividade antimicrobiana dos metabólitos
secundários presentes na planta, consequentemente, não potencializando o
efeito antimicrobiano do EMB da Piper solmsianum, já que o EMB foi
obtido à temperatura de 50 ºC, conforme descrito no item 4.2. A
temperatura é um fator importante que afeta a formação de nanopartículas
reduzidas com extratos de plantas, pois a alta temperatura aumenta a taxa de
reação e a eficiência de síntese de nanopartículas. Além disso, em algumas
situações, temperaturas mais altas podem facilitar o processo de nucleação e
posterior condensação do metal na superfície de nanopartículas nascentes
(DAS; GOGOI; BORA, 2011; MAKAROV et al., 2014).
As amostras de O-CM-AgPs foram investigadas em um meio
que contém água, e a maioria das nanopartículas de prata tem solubilidade
muito baixa em água que é polar, onde a aglomeração ou sedimentação
pode ocorrer (HOSEINZADEH et al., 2014). Em geral, a aglomeração das
nanopartículas de prata, a precipitação e a não solubilidade são os desafios
que precisam ser superados para usá-los como aditivos.
As NPAg, têm sido estudadas como uma alternativa frente à
resistência antimicrobiana (RAMESH et al., 2017), mostrando a
importância do presente estudo, que demonstrou a atividade antimicrobiana
in vitro da O-CM-AgPs contra bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e
fungo leveduriforme, utilizando a síntese verde, um método fácil e eficiente.
Segundo CHEN et al. (2014), a maioria das NPAg pode superar
pelo menos um dos mecanismos comuns de resistência, através do
rompimento da membrana bacteriana e o impedimento da formação de
biofilmes. Além disso, estudos têm mostrado que nanopartículas combatem
os micro-organismos através de múltiplos mecanismos ativos
simultaneamente, dificultando o desenvolvimento de resistência por parte
dos micro-organismos (WANG et al., 2017).
O estudo do mecanismo da atividade antibacteriana da O-CMAgPs ainda não foi realizado, mas é possível que as NPAg formadas no
complexo O-CM-AgPs estejam se ligando à membrana bacteriana e
rompendo sua integridade, inibindo totalmente o crescimento bacteriano.
Dallas et al. (2011), expõe os três mecanismos de ação mais populares
propostos: (a) NPAg danificando diretamente as membranas celulares, (b)
liberação gradual de íons livres de prata, seguido por ruptura da produção
de adenosina trifosfato (ATP) e replicação do ácido desoxirribonucleico
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(DNA), e (c) NPAg e íons de prata gerando espécies reativas de oxigênio.
Lok et al. (2007) mostraram que a oxidação de prata metálica em espécies
ativas de íons de prata é necessária para que as NPAg sejam totalmente
eficientes, uma vez que NPAg parcialmente oxidadas exibem propriedades
antibacterianas e nanopartículas de valência zero. Kumar e Münstedt (2005)
relataram que a oxidação da prata metálica em íons de prata pode ser
alcançada através da interação da prata com moléculas de água. Além disso,
análises por microscopia eletrônica mostraram que as NPAg podem se ligar
à superfície da membrana celular e, portanto, poderiam danificar a função
da membrana ou penetrar na bactéria via difusão ou endocitose.
Após os resultados obtidos da CIM, buscamos confirmar a
atividade antimicrobiana de O-CM-AgPs através de outros ensaios.
5.2.2 Halo de Inibição
O método do halo de inibição é um dos métodos mais rápidos
utilizados para determinar a sensibilidade de substâncias a microorganismos, uma vez que a leitura é realizada pelo tamanho do diâmetro do
halo, resultante da ausência de crescimento microbiano (TRABULSI et al.,
2015). Este teste foi realizado para identificação do melhor método a ser
utilizado na realização da pesquisa e buscando confirmar a atividade
antimicrobiana apresentada pela técnica de microdiluição em caldo.
Não foi observada a formação de halo de inibição nas amostras
O-CM-AgPs testadas, nem para bactérias, nem para levedura, utilizando
este método. É possível que a não formação de halo tenha ocorrido por se
tratar de amostras contendo prata e EMB, que possuem dificuldade de
difusão e dissociação em ágar, como já apontado em estudos específicos
sobre essa técnica (SILVEIRA et al., 2009).
Inúmeros fatores influenciam nesta técnica como a presença de
enzimas bacterianas, a composição do meio, a difusão da substância no
meio, a densidade do inóculo, a temperatura e a estabilidade da substância
em uso (RIBEIRO; SOARES, 2000).
Estudos anteriores afirmam que o teste de difusão em ágar tem
eficiência para substância que são solúveis em água, possibilitando a
difusão destas no meio de cultura, e por se tratar de amostras de origem
natural, a dificuldade de difusão pode estar relacionada à
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hidrossolubilidade, resultando em não formação de halos (ALVES et al.,
2008).
Não obtendo resultados positivos através desta técnica, seguimos
o estudo buscando comprovar os resultados obtidos da CIM, realizando
outros ensaios.
5.2.3 Concentração Bactericida Mínima (CBM) e Concentração
Fungicida Mínimo (CFM)
Após a realização do teste de CIM, apresentados na Tabela 3, foi
realizado os ensaios de Concentração Bactericida Mínima (CBM) e
Concentração Fungicida Mínima (CFM), para verificar o modo de ação das
amostras sobre a viabilidade celular.
Tabela 5 - Concentração Microbicida Mínima das amostras de O-CM-AgPs
CMM (µg/mL)
Amostra
O-CM-AgPs1

S. aureus

E. coli

B. subtilis

C. albicans

250

250

500

IND

O-CM-AgPs2

500

125

125

IND

O-CM-AgPs3

250

250

250

IND

O-CM-AgPs4

250

250

500

IND

O-CM-AgPs5

250

125

250

IND

O-CM-AgPs6

250

125

500

IND

O-CM-AgPs7

500

500

1000

IND

O-CM-AgPs8

250

500

250

IND

O-CM-AgPs9

500

250

500

IND

O-CM-Ps10

>1000

>1000

>1000

IND

Legenda: CMM (Concentração Microbicida Mínima); S. aureus (Staphylococcus
aureus); E. coli (Escherichia coli); B. subtilis (Bacillus subtilis); C. albicans
(Candida albicans); IND (Indeterminado).

Os resultados apresentados na CBM foram compatíveis com o
teste de CIM, onde o O-CMAgPs2, O-CMAgPs5 e O-CMAgPs6
apresentaram CBM de 125 µg/mL contra E. coli. O-CMAgPs2 também
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apresentou CBM de 125 µg/mL contra B. subtilis. A maioria das amostras,
O-CM-AgPs apresentou CBM de 250 µg/mL contra S. aureus.
É possível que a diferença dos resultados obtidos da CIM das OCM-AgPs contra as bactérias Gram-positivas em comparação com as Gramnegativas, esteja relacionada com a diferença estrutural da parede celular
entre as bactérias, já que as Gram-positivas possuem uma espessa camada
de peptídeoglicano, enquanto que as Gram-negativas possuem uma
membrana externa, composta de proteínas, LPS e fosfolipídios, seguida de
uma camada fina de peptídeoglicano (KIM et al., 2007; FIERASCU et al.,
2017).
Diante do resultado apresentado após realização deste ensaio, foi
possível confirmar o grande potencial da O-CM-AgPs5 e O-CM-AgPs6.
Os resultados apresentados demonstram que o complexo OCMAgPs está efetivamente matando as bactérias Gram-positivas e Gramnegativas, possivelmente por apresentarem maior superfície de contato com
a parede celular das bactérias, causando rompimento da membrana celular
(FIERASCU et al., 2017; ACHARYA et al., 2018).
No caso da C. albicans, os resultados da determinação de CFM
foram inconclusivos, pois após o processo de repicagem do cultivo de CIM
para CFM, houve crescimento e inibição da levedura em concentrações
inconsistentes. Talvez este fenômeno possa ser explicado pelo fato de
algumas cepas de C. albicans apresentarem uma característica incomum
chamada de trailing.
O termo trailing (arraste) é usado para descrever o reduzido, mas
persistente crescimento que alguns isolados de Candida spp. e
Cryptococcus neoformans apresentam in vitro, após entrarem em contato
com alguns fármacos antifúngicos como os azólicos. Esse crescimento
trailing pode ser tão vigoroso que faz com que um isolado seja interpretado
como susceptível após 24 h de incubação, mas se apresente como resistente
após 48 h (ARTHINGTON-SKAGGS et al., 2002; ZOMORODIAN et al.,
2016).
Admite-se que a avaliação da atividade antifúngica através da
diluição em caldo proposta pela organização americana Clinical and
Laboratory Standards Institute (CLSI) apresenta a grande vantagem de
propiciar alta reprodutibilidade entre os laboratórios. Entretanto, um
problema a ser solucionado é a interpretação da leitura do crescimento
"trailing", a qual ocorre na leitura para a determinação dos valores de CIM
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em leveduras, utilizando a técnica de microdiluição em caldo
(ARTHINGTON-SKAGGS et al., 2002; STOPPA et al., 2009) e
consequentemente também se estendendo para as determinações de CFM.
Diante do resultado indeterminado na CFM, seguiu-se os estudos
buscando elucidar qual o tipo de ação a O-CM-AgPs5 estava exercendo
sobre a C. albicans, realizando ensaios de cinética de morte microbiana.
5.2.4 Cinética de Morte Microbiana (Time-kill curve)
Embora a determinação da taxa de morte de um determinado
micro-organismo provocada por agentes antimicrobianos, tenha sido
aplicada na avaliação de fármacos utilizados na clínica, como no caso de
estudos de associação de antimicrobianos para tratamentos infecções por
micro-organismos resistentes, poucos estudos com novas substâncias têm
sido relatados na literatura especializada (LORIAN, 2005).
A taxa de morte provocada pelos O-CM-AgPs selecionados, foi
avaliada através da cinética de morte microbiana durante um determinado
período sobre as cepas estudadas, contribuindo para a classificação de sua a
ação como bacteriostática ou bactericida, e fugistática ou fungicida. Os
tempos avaliados desta ação foram de 0, 2, 4, 8 e 24 horas. A curva de
tempo de morte foi representada pela parcela de micro-organismos
sobreviventes, submetidos a uma determinada concentração do agente
antimicrobiano.
Para a realização do teste, foi selecionado entre as dez amostras
de O-CM-AgPs, aquela que apresentou o menor valor de CIM contra cada
micro-organismo.
No caso da avaliação da cinética de morte contra C. albicans, foi
selecionada a amostra O-CM-AgPs5, que apresentou CIM de 125 µL/mL,
porém não foi possível determinar sua respectiva CFM, impedindo o
estabelecimento da classificação do seu modo de ação, e isto foi observado
para todas as amostras estudadas.

Avaliando os dados obtidos a partir da curva de morte da C.
albicans por O-CM-AgPs5, pode-se observar um efeito fungistático contra a
cepa, uma vez que apresentou redução da população de viáveis (UFC/mL),
na ordem de ≤ 2 Log10, quando comparado ao controle (Figura 14), mas não
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foi capaz de inviabilizar totalmente as leveduras presentes. Substâncias com
este tipo de ação apenas inibem o crescimento microbiano, sem
necessariamente inviabilizar o micro-organismo.
Figura 14 - Cinética de Morte da Candida albicans frente à ação do O-CMAgPs5

Legenda: UFC/mL = Unidade Formadora de Colônia por mililitro de meio de
cultura

De modo geral o efeito fungistático é causado por algum dano
metabólico reversível na levedura, podendo voltar a crescer com o passar do
tempo (CLSI, 2009), como pôde ser observado para O-CM-AgPs5 (Figura
14), onde até o tempo 4 h foi verificado um leve declínio de viáveis
(UFC/mL), mas posteriormente retomou seu crescimento. Em função deste
resultado, também foi realizado uma avaliação de uma concentração suprainibitória - o dobro da CIM - ou seja, 250 µL/mL, onde também foi
verificado que nesta dose a levedura manteve o número de viáveis estável
por 8 h, sem crescimento considerável, no entanto, após esse tempo, o
número de viáveis aumentaram, assim como o controle.
Em um estudo da avaliação da cinética de morte da C. albicans
frente à antifúngicos da classe dos azóis (Fluconazol e Terconazol), e da
classe das equinocandinas (Rezafugina e Anfotericina B), foi verificado que
os azóis apresentaram modo de ação fungistática, reduzindo a população de
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viáveis na ordem de 1,6 Log10 (LOCKE et al., 2018), assim como foi
descrito no item anterior.
Apesar da constatação do modo de ação fungistática da classe azol,
contra cepas C. albicans, um estudo mostrou que os azois podem
demonstrar comportamento fungicida contra esta levedura dependendo das
condições ambientais, como nas condições fisiológicas encontradas na
vagina, por exemplo (MOOSA et al., 2004).
Para a avaliação da cinética de morte da E. coli, também foi
selecionado a amostra O-CM-AgPs5, que apresentou CIM e CBM de 125
µg/mL para esta bactéria. O resultado deste ensaio revelou que o composto
analisado apresentou ação bactericida, confirmando o achado através das
determinações de CIM e CBM. O-CM-AgPs5, logo a partir da primeira
hora, pôde ser verificado a redução de viabilidade e após a quarta hora não
era mais verificado viabilidade celular (Figura 15).
Figura 15 - Cinética de Morte da Escherichia coli frente à ação do O-CMAgPs5

Legenda: UFC/mL =Unidade Formadora de Colônia por mililitro de meio de
cultura

Na Figura 15 pode-se observar que houve redução da viabilidade
(UFC/mL) na ordem de ≤ 6 Log10 na concentração de 125 µg/mL de O-CMAgPs5, em relação ao controle, no período de 24 horas de ensaio.
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Além da avaliação da cinética de morte na concentração
equivalente à CIM (125 µg/mL), também foi realizado a avaliação na
concentração de 62,5 µg/mL, correspondente à metade da CIM (subinibitória), a qual foi possível observar o excelente potencial da O-CMAgPs5 contra E. coli, uma vez que em tal concentração, o número de
viáveis (UFC/mL) foram diminuindo no decorrer do tempo, e a partir da
oitava hora, não havia mais viabilidade celular, atingindo uma redução na
ordem de ≤ 6 Log10 de UFC/mL em relação ao controle (Figura 15).
Em função do resultado da concentração de 62,5 µg/mL, ainda
apresentar efeito bactericida, foi também avaliado a concentração de 15,62
µg/mL, equivalente à ¼ da CIM. Nesta concentração foi verificado que o
composto alcançou uma redução do número de células viáveis (UFC/mL)
na ordem de ≤ 3 Log10 até a oitava hora de incubação, em relação ao
controle. Somente após este tempo (8 h) que houve aumento do número de
viáveis, mostrando que nesta concentração (15,62 µg/mL) as bactérias estão
inibidas em seu crescimento, mas permanecem viáveis.
O estudo da cinética de morte realizado por Haque et al. (2017)
com NPAg, na concentração de 40 µg/mL, o crescimento de E. coli foi
inibido por um período de 12 h, porém, após esse tempo, as bactérias
voltaram a crescer. Portanto, considerando a concentração do princípio
ativo, o tempo de inibição e a inviabilização, os resultados encontrados para
O-CM-AgPs5 podem ser considerados muito promissores.
Em outro estudo recente, Capelezzo et al. (2018) avaliou a
cinética de morte da E. coli frente à nanopartículas de zinco envoltas em
uma matriz polimérica PBAT (poli-butileno adipato co-tereftalato), um
polímero biodegradável que vem sendo proposto como um bom polímero
para uso em embalagens, conseguindo inviabilizar totalmente as células
bacterianas a 1%, após 24 h de tratamento (incubação).
A avaliação de cinética de morte também foi realizada contra a
bactéria S. aureus, e neste caso foi selecionado o composto O-CM-AgPs1,
que apresentou CIM e CBM de 250 µg/mL. O teste foi realizado
empregando-se as concentrações de 250 µg/mL (CIM) e 125 µg/mL (subinibitória). Como pode ser verificado na Figura 16, os resultados
confirmaram o efeito bactericida de O-CM-AgPs1 na concentração
equivalente à CIM, onde foi observado uma redução de células viáveis a
partir da segunda hora de tratamento (incubação) chegando na ordem de ≤ 6
Log10 em relação ao controle em 24 h de ensaio.
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Figura 16 – Cinética de Morte da Staphylococcus aureus frente à ação do
O-CM-AgPs1

Legenda: UFC/mL =Unidade Formadora de Colônia por mililitro de meio de
cultura

O resultado do efeito da concentração sub-inibitória (125
µg/mL), mostrou que o número de células viáveis (UFC/mL) permaneceu
relativamente estável até a oitava hora de tratamento (incubação), a partir de
então, houve uma redução de viáveis na ordem de 4 Log10 em relação ao
controle, porém, diferente do que ocorreu com a concentração equivalente à
CIM (250 µg/mL), não houve inviabilização total das bactérias (Figura 16).
Como verifica-se no gráfico, pode-se observar que a redução do
número de células viáveis expressos em UFC/mL, ocorreu de forma
contínua até o final das 24 h na concentração de 250 µg/mL, sugerindo que
a liberação da prata do complexo O-CM-AgPs1 ocorreu de forma
controlada e sustentada, sendo necessário mais testes para comprovação
desta hipótese (Figura 15).
Substâncias bactericidas são capazes de inviabilizar as células
provocando lise ou inativando alguma enzima essencial para a manutenção
desta, como por exemplo, na síntese de ácido fólico ou síntese proteica
(TRABULSI, 2015).
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O efeito bactericida de uma substância pode ser observado por
uma diminuição de ≥ 3 Log10 de UFC/mL, equivalente à 99,9% de
letalidade durante 24 horas (CLSI, 2009; BLONDEAUA; SHEBELSKIA;
HESJE, 2015).
5.3 Teste de Toxicidade com Artemia salina
O ensaio de toxicidade das 10 amostras de O-CM-AgPs foi
realizado conforme o método descrito por Meyer et al., (1982), utilizando o
microcrustáceo Artemia salina Leach.
A determinação da Dose Letal 50% foi utilizada para avaliar o
grau de toxicidade de quatro compostos selecionados, cujo os resultados
foram obtidos através da Equação 1, demonstrado no item 4.6.
Os resultados mostraram que as amostras de O-CM-AgPs não
apresentaram toxicidade sobre o microcrustáceo A. salina nas primeiras 24
h, conforme apresentado na Tabela 6, pois não houve indivíduos mortos em
nenhuma das concentrações testadas em 24 h. Em contrapartida o EMB
apresentou toxicidade uma vez que matou todas as larvas neste mesmo
intervalo de tempo, em todas as concentrações testadas, como também pode
ser verificado na mesma Tabela.
Tabela 6: Teste de Toxicidade frente à A. salina de amostras de O-CMAgPs
Controle neg 25mg/mL

50mg/mL

100mg/mL

24h

48h

24h

48h

24h

48h

24h

48h

O-CM-AgPs1

0±0

0±0

0±0

0±0

0±0

3±1

0±0

3±1

O-CM-AgPs5

0±0

0±0

0±0

0±0

0±0

0±0

0±0

0±0

O-CM-AgPs9

0±0

0±0

0±0

3±1

0±0

3±1

0±0

0±0

O-CM-Ps10

0±0

0±0

0±0

0±0

0±0

3±1

0±0

46±5

EMB

0±0

0±0

100±0 100±0 100±0 100±0 100±0 100±0

Legenda: EMB (Extrato Metanólico Bruto).

Considerando o tempo de 48 h, especialmente na concentração de
50 mg/mL, os compostos O-CM-AgPs1, O-CM-AgPs9 e O-CM-Ps10
apresentaram entre 3±1 mortos, sendo considerado um número baixo diante
do total de 100 microcrustáceos presentes para cada concentração.
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O complexo O-CM-Ps10, o qual não possui AgNO 3, foi
contabilizado 46±5 microcrustáceos mortos, sendo considerado uma
toxicidade intermediária após 48 h, na concentração de 100 mg/mL. É
possível que algumas substâncias presentes no EMB de P. solmsianum
tenham inviabilizado as larvas, considerando ainda que o composto O-CMPs10 foi a amostra com a maior concentração de EMB. Isso mostra que a
associação da AgNO3 com a O-CMQ-magnética e o EMB reduzem ou até
anulam a toxicidade do extrato, porém são necessários mais estudos para
elucidar que tipos de interações estão ocorrendo para que a toxicidade esteja
sendo reduzida.
Campos et al. (2007), demostrou que o EMB de P. solmsianum,
apresentou toxicidade moderada. Entretanto, a toxicidade em A. salina não
pode ser imediatamente relacionada com a toxicidade no homem, visto que
o homem e outros mamíferos têm meios fisiológicos para eliminar
substâncias toxicas (OKOLI; IROEGBU, 2004).
Estudos realizados por Leite et al. (2005) e Gonçalves (2015),
mostraram que CMQ não apresentou toxicidade para o mesmo
microcrustáceo e quando este polímero foi combinado com íons metálicos,
o complexo conseguiu diminuir a toxicidade dos metais, corroborando com
os resultados encontrados no presente estudo.
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6 CONCLUSÕES
Foi possível sintetizar NPAg à base de O-CMQ-magnética
utilizando EMB de P. solmsianum como agente redutor, utilizando síntese
verde, denominado O-CM-AgPs.
A ação antimicrobiana do EMB de P. solmsianum em associação
com NPAg à base de O-CMQ-magnética não sofreu sinergia, agonismo ou
antagonismo.
A O-CM-AgPs1 à O-CM-AgPs6 apresentaram eficaz atividade
antibacteriana contra S. aureus, com CIM de 250 µg/mL.
A O-CM-AgPs5 e O-CM-AgPs6 apresentaram eficaz atividade
antibacteriana contra E. coli, com CIM de 125 µg/mL.
A O-CM-AgPs5 apresentou eficaz atividade antifúngica contra
C. albicans, com CIM de 125 µg/mL.
A O-CM-AgPs2 apresentou eficaz atividade antibacteriana contra
B. subtilis, com CIM de 125 µg/mL.
Os resultados de CBM confirmaram atividade bactericida nas
mesmas concentrações para as amostras testadas. A CFM foi indeterminada.
O estudo de cinética de morte confirmou a CIM de 250 µg/mL da
O-CM-AgPs5 contra S. aureus confirmando seu potencial bactericida,
porém contra E. coli, o estudo mostrou que O-CM-AgPs5 conseguiu
eliminar as bactérias numa concentração menor, de 62,5 µg/mL, mostrando
seu excelente potencial bactericida.
O estudo de cinética de morte da C. albicans a O-CM-AgPs5
mostrou seu potencial bacteriostático em uma concentração de 125 µg/mL,
confirmando o resultado da CIM.
A O-CM-AgPs não apresentou toxicidade contra A. salina nas
concentrações testadas.
De forma geral, a O-CM-AgP5 apresentou um excelente
resultado antimicrobiano, sendo necessários mais estudos para possível
aplicação deste complexo em campos biomédicos e biológicos,
revestimentos, vestuário, têxteis, produtos de madeira, embalagens de
alimentos e outras aplicações.
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