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concentrações inibitórias mínimas (CIM) de 15, 3,75, 1,87 e 3,75 μg/mL, 

respectivamente. O bioensaio de toxicidade utilizando a Artemia salina demonstrou 

que os extratos e frações da E. umbelliflora não são tóxicos, com exceção das 

frações DCM e AE, dos frutos, que apresentaram DL50 de 72 e 81 μg/mL, 

respectivamente. 
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The plants used in the popular medicine for the treatment of infections, contribute of 

excellent form, for the discovery of new antimicrobial agents. Inside of the rich 

Brazilian flora we find the Eugenia umbelliflora Berg, used popularly in the region of 

Florianópolis as antidiabetic, antidiarreic, reducer of the levels of cholesterol and 

triglycerides and for the treatment of infections. This work evaluated the antibacterial 

and antifungal properties of extracts, fractions (fruits and leaves), through the method 

of the dilution in agar, showing active against the Gram-positive bacteria (Bacillus 

cereus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus 

agalactiae) with minimum inhibitory concentration (MIC) that they had varied between 

2 and 400 μg/mL, and against the dermatophytes fungal (Epidermophyton floccosum, 

Microsporum canis, Microsporum gypseum, Trichophyton rubrum, Trichophyton 

mentagrophytes) with MIC that had varied between 200 and 1000 μg/mL. The 

substances, had been isolated with of biautographic assay, the substances 4, 5, 6 

and 7 demonstrated activity, in the technique of microdilution, front to the 

Staphylococcus aureus, with MIC of 15, 3.75, 1.87 and 3.75 μg/mL, respectively. The 

microwell of toxicity using the Artemia salina demonstrated that the extracts and 

frations of E. umbelliflora is not toxic, with exception of fractions DCM and AE, from 

fruits, which presented DL50 of 72 and 81 μg/mL, respectively. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
 

É provável que a utilização de plantas como medicamentos seja tão antiga 

quanto o próprio homem. As plantas por suas propriedades terapêuticas ou tóxicas, 

adquiriram fundamental importância na medicina popular (MARTINS et al., 1998). A 

sociedade humana acumulou durante os anos, um acervo de informações sobre o 

ambiente que a cerca (BRITO et al., 1996), e os produtos naturais usados por 

séculos seguem orientando muitos caminhos da medicina moderna (YUNES; 

CALIXTO, 2001). 

 No Brasil, a utilização de plantas no tratamento de doenças, apresenta 

fundamentalmente, influência da cultura indígena, africana e, naturalmente, européia 

(MARTINS et al., 1998). Observações populares sobre a utilização e a eficácia de 

plantas medicinais contribuem, de forma relevante, para a divulgação das virtudes 

terapêuticas dos vegetais. Estes são prescritos com freqüência pelos efeitos 

medicinais que produzem, apesar de muitos não terem seus constituintes químicos e 

suas propriedades tóxicas conhecidos (MACIEL et al., 2002). 

 Linhas de pesquisas têm sido desenvolvidas com êxito por diversos 

pesquisadores, baseadas nas propriedades antinfecciosas e antiinflamatórias de 

muitas plantas de utilização na medicina popular e poderão contribuir na terapêutica 

antimicrobiana (HOLETZ et al., 2002; YAMAMOTO; OGAWA, 2002; ZACCHINO et 

al., 2003). Cerca de 25% dos fármacos utilizados são de origem vegetal e 50% são 

de origem sintética, mas relacionados aos princípios de plantas medicinais. Isto se 

deve, em parte, à grande variedade de espécies de plantas (300 mil) existente na 

flora mundial, algumas com importantes propriedades terapêuticas (CECHINEL 

FILHO; YUNES, 1998). 

“As plantas medicinais brasileiras não curam apenas, fazem milagres”. Com 

esta célebre frase, Von Martius definiu bem a capacidade de nossas plantas 

medicinais. É bem provável que das cerca de 60 mil espécies existentes na flora 

brasileiras, menos de 1% tenham sido estudadas adequadamente (MARTINS et al., 

1998). 

 Milhares de plantas medicinais ainda não foram estudadas cientificamente, do 

ponto de vista farmacológico, biológico ou clínico (YUNES; CALIXTO, 2001). A 

pesquisa sistemática para a obtenção de novas substâncias com finalidade 
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terapêutica pode ser executada por meio de diversos processos. Os mais utilizados 

são a síntese de novas moléculas, a modificação molecular de substâncias naturais 

e/ou sintéticas, com propriedades farmacológicas definidas, e extração, isolamento e 

purificação de novas substâncias de fontes naturais, especialmente de origem 

vegetal, a qual se caracteriza como uma fonte inesgotável de substâncias 

potencialmente ativas como medicamento (BRITO et al., 1996). 

 O conhecimento sobre determinadas espécies vegetais com propriedades 

antimicrobianas tem sido revisto, pois é crescente o problema de resistência dos 

microrganismos, e a perspectiva futura para o uso de antimicrobianos, incerta. A 

terapia para infecções bacterianas e fúngicas, particurlamente em pacientes 

imunocomprometidos, representa um desafio para pesquisadores e clínicos. Os 

fármacos disponíveis no mercado estão “perdendo” para a resistência que os 

microrganismos adquirirem frente ao uso não racional e pouco seguro dos 

medicamentos ou devido a toxicidade que provocam (COUTINHO et al., 2004; 

LOGUERCIO et al., 2005).  

As propriedades microbiostáticas e microbicidas, a partir de produtos 

vegetais, têm sido comprovadas através de intensas pesquisas em todo mundo 

(YUNES; CALIXTO, 2001; DE CAMPOS et al., 2005; SARTORI et al., 2003; 

PRETTO et al., 2004). Geralmente, são estudadas, avaliadas e confirmadas através 

de ensaios biológicos in vitro, testes de suceptibilidade ou sensibilidade (MIMS et al., 

1999; MURRAY et al., 2000). Estas devem ser estimuladas no intuito de criar novas 

drogas ou adaptar as já existentes para voltarem a ter atividade (COUTINHO et al., 

2004). 

 Entre as numerosas famílias que fazem parte do arsenal de plantas com 

propriedades terapêuticas, encontra-se a Myrtaceae. Dentre os gêneros desta 

família apresenta-se o da Eugenia e dentre as várias espécies encontramos a 

Eugenia umbelliflora (LUNARDI et al., 1998). Esta planta é utilizada na região de 

Florianópolis (SC) na forma de chá para redução do nível de colesterol sérico, como 

antidiabético, antidiarréico e para o tratamento de infecções (KUSKOSKI, 2000). 
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo geral 
 

 

 Avaliar o potencial antimicrobiano da planta Eugenia umbelliflora. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

 

2.2.1 Determinar a concentração inibitória mínima e bactericida mínima de 

extratos, frações e substâncias isoladas da planta Eugenia umbelliflora. 

2.2.2 Auxiliar no isolamento das substâncias com potencial antimicrobiano 

através de ensaios de bioautografia. 

2.2.3 Determinar a concentração inibitória mínima de extratos, frações e 

substâncias isoladas da planta Eugenia umbelliflora, contra fungos. 

2.2.4 Avaliar o potencial de toxicidade de extratos e frações da planta 

Eugenia umbelliflora. 
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3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 

 

3.1 Plantas medicinais 
 
 O uso das espécies vegetais, com fins de tratamento e cura de doenças e 

sintomas, remonta o início da civilização. Desde o momento em que o homem 

despertou para a consciência, percorrendo um longo caminho, ultrapassando todos 

os obstáculos durante o processo evolutivo, chegando até os dias atuais, sendo 

amplamente utilizada por grande parte da população mundial como fonte de recurso 

terapêutico eficaz (BRITO et al., 1996). 

O conhecimento sobre as plantas simbolizam muitas vezes o único recurso 

terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos. Ainda hoje em regiões mais 

pobres, e até mesmo em grandes cidades brasileiras, as plantas medicinais são 

comercializadas em feiras livres, mercados públicos e encontradas em quintais 

residenciais (MACIEL et al., 2002).  

Toda planta que possua em sua composição, substâncias químicas, 

biologicamente sintetizadas (a partir de nutrientes, água e luz), que possam provocar 

no organismo humano e animal, reações que podem variar entre a cura ou 

abrandamento de doenças, (através da ação de princípios ativos) pode ser 

considerada como uma planta medicinal (FETROW; ÁVILA, 1999). Estas 

substâncias com propriedades biológicas desejáveis das plantas podem ser de dois 

tipos distintos: Os metabólitos primários que são encontrados em todas as plantas e 

são essenciais ao seu crescimento e à manutenção de sua vida, como por exemplo 

os aminoácidos, monossacarídeos, ácidos carboxílicos, etc; Os metabólitos 

secundários que são produtos de metabolismo específico, e resultantes de 

processos adaptativos (BARRACA, 1999; BASILE et al., 2000). 

A produção de determinados metabólitos secundários pode ser, característica 

restrita de certas plantas, e estes são caracterizados por uma enorme diversidade 

química e de importância relevante nos mecanismos de defesa das plantas contra 

seus predadores (BRUNETON, 1995; BASILE et al., 2000; DUFFY; POWER, 2001; 

LIMA, 2001). Os metabólitos secundários são constituídos por uma variedade de 

substâncias bioativas e nos dias atuais o interesse científico por essas substâncias 
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tem aumentado, devido a busca por novos medicamentos oriundos de plantas 

(BASILE et al., 1999; 2000; SATO et al., 2002; PAIVA et al., 2003). 

 Alguns fatores têm contribuído para o aumento da utilização de plantas 

medicinais, mesmo pelas camadas sociais mais elevadas, entre eles encontramos a 

crise econômica, o alto custo dos medicamentos industrializados, o difícil acesso da 

população à assistência médica e farmacêutica, bem como, a tendência 

generalizada dos consumidores em utilizar, preferencialmente, produtos de origem 

natural (SIMÕES et al., 2002; SIXEL; PECINALLI, 2002). 

As observações populares sobre o uso e a eficácia de plantas medicinais 

contribuem de forma relevante para a divulgação de suas virtudes terapêuticas, que 

apesar de serem bastante utilizadas e/ou comercializadas com finalidades 

terapêuticas, não possuem, em sua grande maioria, dados científicos que 

comprovem a sua eficácia e seu espectro (FERREIRA et al., 1998, MACIEL et al., 

2002). Muitas plantas são utilizadas no Brasil na forma de extrato bruto, infusões ou 

emplastos para o tratamento de infecções comuns, sem qualquer evidência científica 

de seus feitos e estudos relacionados ao potencial tóxico para o homem (HOLETZ et 

al., 2002; COELHO DE SOUZA et al., 2004). 

 As plantas são uma fonte importante de produtos naturais biologicamente 

ativos, muitos dos quais se constituem em modelos para a síntese de um grande 

número de fármacos (YUNES; CALIXTO, 2001; SIMÕES et al., 2002). Estudos 

científicos apoiam e confirmam a eficácia e a segurança do uso terapêutico de 

determinadas plantas medicinais. Cabe ressaltar que algumas plantas têm se 

mostrado efetivas quando os fármacos tradicionais não funcionaram ou não foram 

eficazes (YAMADA et al., 1993; SOUZA et al., 2003). Os trabalhos de pesquisa com 

plantas medicinais além de divulgar as possíveis complicações ou danos à saúde 

que possam vir a ocorrer quanto ao seu uso, podem nos mostrar as possíveis 

interações (potencialização/ sinergismo/ antagonismo) ou efeitos adversos que 

possam vir a causar o uso de preparações farmacêuticas fitoterápicas associado a 

medicamentos alopáticos (chás, infusões, cápsulas, tinturas e extratos), além de 

alterações clinicolaboratoriais (DÔRES et al., 2003). 

 Extratos naturais de misturas herbáceas têm sido usados empiricamente há 

milhares de anos no tratamento de processos infecciosos. Alguns têm demonstrado 

propriedades bacteriostáticas e/ou fungistáticas, não destruindo as bactérias e/ou 

fungos, mas impedindo-os de se multiplicarem com conseqüente diminuição da 
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possibilidade de ocorrência de mutações (YUNES; CALIXTO, 2001). Apesar dos 

avanços da química farmacêutica e farmacognosia, a terapêutica antimicrobiana 

necessita urgentemente de novos fármacos, porque está se tornando cada vez mais 

comum a resistência dos microrganismos a estes medicamentos devido à seleção 

de cepas resistentes (CORDEIRO, 1998). Segundo Soares (2001) a primeira 

referência a resistência antibiótica surgiu, nos anos 40, com as penicilinas, tendo 

ressurgido com advento de novos antibióticos, nos anos 50 e 60. Hoje em dia, esta 

resistência causa enormes problemas terapêuticos com implicações na saúde 

pública. 

 Diversas pesquisas têm comprovado a utilização de várias plantas medicinais 

no tratamento de infecções, fazendo com que as investigações sobre a atividade 

antimicrobiana, o mecanismo de ação e os potenciais usos das plantas medicinais 

sejam recuperadas (SAVI et al., 1996-1997; COWAN, 1999; DORMAN; DEANS, 

2000; LIMA, 2001, ZACCHINO et al., 2003, COELHO DE SOUZA et al., 2004). O 

conhecimento sobre determinadas espécies vegetais com propriedades 

antimicrobianas têm sido revisto e ampliado devido ao grande arsenal de moléculas 

potencialmente ativas (YUNES; CALIXTO, 2001). No Brasil, o estudo com plantas 

medicinais também está se intensificando, devido a diversidade de espécies 

presentes na flora brasileira e a necessidade da busca de novos agentes 

antimicrobianos para combater a resistência dos microrganismos frente a AIDS, ao 

uso indiscriminado dos atuais antimicrobianos entre outros (MIGUEL et al., 1996; 

LIMA, 2001). 

 As principais fontes de antibióticos tem sido as bactérias e os fungos, mas é 

crescente o interesse pelas plantas, o que vem contribuindo significativamente para 

a introdução de novos agentes antimicrobianos (KOSTOVA et al., 1993). Este 

interesse se deve ao fato de que apesar do grande arsenal terapêutico disponível no 

mercado, novos patógenos, efeitos colaterais e ressistência, levam à procura de 

novas estratégias terapêuticas, ou seja, fármacos mais efetivos, com menos efeitos 

colaterais e preferencialmente mais baratos (ZAITZ et al., 1998).  

Várias plantas brasileiras são empregadas no tratamento de infecções e têm 

demonstrado uma boa atividade medicinal, porém carecem de qualquer evidência 

científica. Estudos têm demonstrado que muitas vezes ocorre a confirmação desta 

atividade antimicrobiana (ALVES et al., 2000; HOLETZ et al., 2002; SARTORI et al., 

2003; PRETTO et al., 2004; DE CAMPOS et al., 2005).  
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3.2 Família Myrtaceae 
 

 A família Myrtaceae abrange cerca de 159 gêneros com aproximadamente 

3.600 espécies, embora encontradas em todo mundo, os grandes centros de 

dispersão são as regiões subtropicais e tropicais (LUNARDI et al., 1998). 

 Segundo Joly (1998), as plantas pertencentes a família Myrtaceae são  

lenhosas, arbustivas ou arbóreas, com folhas inteiras, de dispersão alternada ou 

oposta e às vezes oposta cruzada, com estípulas muito pequenas. Folhas com 

pontuação (glândulas oleíferas), caulifloria freqüente. Flores em geral brancas ou as 

vezes vermelhas, efêmeras, hermafroditas, de simetria radial, em geral pentâmeras, 

mono ou diclamídeas, muitas vezes com receptáculo bem desenvolvido. Coroa as 

vezes suprimida e então cálice gamossépalo com deiscência transversal. Estames 

geralmente muito numerosos. Ovário súpero a semi-ínfero até ínfero, pentacarpelar 

e pentalocular, com muitos óvulos. Fruto baciforme ou capsular loculicida. Sementes 

muitas vezes mostram poliembrionia, às vezes sementes aladas. 

 As Myrtaceae brasileiras caracteristicamente possuem tronco de casca lisa, 

que se renova com cada estação de crescimento e florescem no início da primavera 

(JOLY, op. cit). 

Dentre os grandes gêneros desta família encontramos a Eugenia, também 

chamada de Syzygium, que possui aproximadamente 600 espécies, das quais 400 

podem ser encontradas no Brasil. Algumas espécies estudadas deste gênero são 

utilizadas na medicina popular para diversas finalidades terapêuticas, pois 

apresentam propriedades antimicrobianas, antihipertensiva, atiinflamatória, 

antireumática, antifebril, antidiarréica, digestiva e diurética. Também são utilizadas 

para reduzir os níveis de colesterol e para controlar os níveis de ácido úrico 

(LUNARDI et al., 1998 ). 

No gênero Eugenia (Syzygium) encontramos espécies com propriedades 

medicinais, como a Eugenia uniflora que apresenta propriedades antioxidantes 

(LIMA et al., 2000) e é utilizada como antidiarréica, diurética, adstringente, antifebril, 

estimulante e antireumática (SIMÕES et al., 2002), além de ter apresentado 

atividade antimicrobiana (SOUZA et al., 2002). Segundo Alice et al. (1995) a Eugenia 

jambolana é utilizada como adstringente, antidesintérica, antihemorrágica, 

antileucarréica e antidiabética. As referências encontradas sobre Eugenia 

cariophylata demonstram que a mesma possui propriedades bactericidas e 
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fungicidas (BRUNETON, 1995). Em estudo feito por Souza et al. (2002) a Eugenia 

dysenterica apresentou atividade antimicrobiana. Também foi relatado por Loguercio 

et al. (2005) a atividade antimicrobiana da Eugenia jambolana. 

 

 

3.2.1 Eugenia umbelliflora Berg 
 

Baguaçu, guapê e guamirim são alguns nomes comuns pelos quais são 

conhecidos os frutos da espécie E. umbelliflora Berg, pertencente a família das 

Myrtaceae, descritas por Reitz (1969). Na ilha de Santa Catarina muitas vezes é 

popularmente pronunciado como “biguaçu” (KUSKOSKI, 2000). 

Baguaçu é um arbusto ou uma pequena árvore glabra de 3 a 10 metros de 

altura, de tronco fino, geralmente um pouco tortuoso, casca quase lisa e clara, 

ramagem densa, arredondada e espessa. Apresenta folhas robustas, verdes 

opacas, ovais e largas, de 7 a 9 cm de comprimento, estreitando-se para ambos os 

extremos, com ápice curtamente atenuado-acuminado obtuso e a base atenuado-

decurrente para o pecíolo (Figura 1). Possui também glândulas salientes e 

numerosas, os pedúnculos florais, subtênues, nascem em grupos umbelados e são 

opostos, unindo-se normalmente em grupos de muitas flores brancas, sepalos 

pequenos, arredondados, ciolados, de base larga (REITZ, 1969). 

 

 

Figura 1: Eugenia umbelliflora, detalhe das folhas. 

 

 

Os frutos são ovais quando imaturos verdes e quando maduros roxo-escuro 

de 1 cm ou pouco mais, coroados pelos pequenos sépalos (Figura 2). Floresce 
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durante os meses de fevereiro, março e abril e produz frutos mais maduros de julho 

até outubro (REITZ, op. cit). 

 

 

Figura 2: Eugenia umbelliflora, detalhe dos frutos. 

 

 

Espécie heliófita, típica das dunas fixas e dos terrenos baixos, menos 

enxutos, bastante planos e arenosos, forma freqüentemente agrupamentos muito 

típicos e por muitas vezes denso. Exclusivamente da restinga litorânea de Santa 

Catarina, encontrada desde o extremo norte (Saí-Guaçu), até a altura do Campo de 

Maciambu, município de Palhoça, indo daí para o Sul (REITZ, op. cit). 

Pode conter diversas utilidades que vão desde os troncos como lenha, seus 

frutos são comestíveis e suas folhas são usadas popularmente na região de 

Florianópolis como antidiabético, antidiarréico, redutor dos níveis de triglicerídios e 

colesterol no organismo e para o tratamento de infecções (KUSKOSKI, 2000). 

Segundo trabalhos publicados por Kuskoski et al. (1995), no extrato das 

folhas da E. umbelliflora, detectou-se dentre outras substâncias de ação 

farmacológica, a presença de flavonóides com atividade antimicrobiana. Os frutos do 

“baguaçu”, quando maduros, apresentam forte coloração roxo-escuro, contém 

pigmentos hidrossolúveis e são fontes de flavonóides.  

 
 
3.3 Microrganismos 
 

 O homem e os microrganismos compartilham uma vida em comum que se 

perde no tempo, e certamente desde da pré-história os microrganismos provocam 
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doenças no homem, entretanto as causas destas doenças somente começaram a 

ser descobertas no século XIX (TAVARES, 1996). Em 1840, o patologista alemão 

Friedrich Henle propôs critérios para provar que os microrganismos são causadores 

de doenças no homem (Teoria dos Germes). Louis Pasteur e Robert Koch 

confirmaram esta teoria nas décadas de 1870 e 1880, apresentando uma série de 

experiências onde provavam que os microrganismos eram causadores de antrax, 

raiva, peste, cólera e tuberculose (MURRAY et al., 2000). 

 Em sua maioria os microrganismos não são patogênicos e sim considerados 

benéficos ou não prejudiciais. Alguns causam doenças somente se, acidentalmente, 

invadem o lugar certo na hora errada, como por exemplo, quando a resistência do 

hospedeiro está baixa e as condições de crescimento dos microrganismos estão 

boas. Estes microrganismos são considerados oportunistas (WALTER; BARRA, 

2001). Geralmente estes microrganismos oportunistas vivem no organismo de 

pessoas saudáveis, sem causar nenhum dano ao homem, mas pelo fato de muitos 

deles serem potencialmente patogênicos, podem causar doenças se penetrarem no 

organismos através de ferimentos, da corrente sanguínea ou de um órgão (como a 

bexiga) (WALTER; BARRA, op. cit). 

Muitos seres vivos, tanto microrganismos procarióticos como eucarióticos, 

atuam como agentes patogênicos. As bactérias pertencem aos procarióticos, 

enquanto os fungos aos eucarióticos. Os procarióticos não possuem núcleo ou 

qualquer outra organela interna envolvida por membrana e não realizam endocitose. 

Estes diferem dos eucarióticos em particularidades bioquímicas importantes como a 

composição de seus ribossomas e lipídios. Os procarióticos são normalmente 

haplóides, com um só cromossomo e plasmídeos extracromossomais, os 

eucarióticos possuem uma fase diplóide e muitos cromossomos (SCHAECHTER et 

al., 2002).  

Suas diferenças de organização, têm conseqüências importantes para o 

modo como sintetizam determinadas macromoléculas. A ausência de membrana 

nuclear, por exemplo, permite aos procarióticos sintetizar simultaneamente proteínas 

e RNA mensageiro, translação e transcrição. Já nos eucarióticos, estes dois 

processos não podem estar diretamente associados. As transcrições de RNA 

nuclear heterogêneo devem ser processadas primeiro no núcleo, antes de serem 

transportadas através da membrana nuclear para os ribossomas no citoplasma, só 

então ocorre a síntese proteíca (SCHAECHTER et al., op. cit). 
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3.3.1 Bactérias 
 

As bactérias são microrganismos procarióticos, os mais simples organismos 

encontrados na maioria dos ambientes naturais. Elas apresentam grande 

diversidade em relação ao tamanho, podendo variar desde esferas medindo cerca 

de 0,2 μm de diâmetro a espirais com 10 μm de comprimento (WALTER; BARRA, 

2001). Devido a seu pequeno tamanho, as bactérias conseguem multiplicar-se com 

rapidez, além das taxas metabólicas serem elevadas (a razão entre a superfície e o 

volume aumenta com a diminuição do tamanho das células), a velocidade das 

reações bioquímicas é limitada pela difusão (quanto menor é a célula, menor é a 

limitação). Conseqüentemente, as bactérias estão em contato íntimo com os 

nutrientes externos e são capazes de taxas metabólicas mais elevadas do que as 

células eucarióticas, desta forma elas podem multiplicar-se extremamente rápido. 

Esta habilidade possibilita que a população de bactérias se adapte rapidamente a 

mudanças de ambiente (MURRAY et al., 2000; SCHAECHTER et al. 2002). 

Segundo Walter e Barra (2001) e Schaechter et al. (2002) elas se apresentam 

em três formas básicas: 

- Cocos: são observados em vários arranjos, pares ou diplococo, cadeias ou   

estreptococos, cachos ou estafilococo, etc., dependendo da espécie em 

particular e como se dividem; 

- Bacilos: podem ser pequenos ou longos, grossos ou delgados, pontudos ou 

com extremidades curvadas. Estes podem ocorrer isolados, aos pares, em 

cadeias em longos filamentos ou ramificados. Alguns bacilos são muito 

curtos, lembrando um coco, e conseqüentemente podem ser chamados de 

cocobacilos; 

- Espiral: costumam ocorrer isoladamente, mas algumas espécies podem 

formar cadeias. 

 

Vista de fora para dentro, as bactérias estão circundadas por um complexo 

conjunto de camadas e apêndices cuja composição difere de uma espécie para 

outra. Entretanto a célula bacteriana, como todas as células, possui uma estrutura 

essencial, a membrana citoplasmática. A membrana citoplasmática bacteriana, é 

uma estrutura de 8 nm de espessura, sendo vital para a célula, esta estrutura é 

responsável por uma barreira de separação entre o meio interno (citoplasma) e 
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externo da célula. Como principais funções da membrana podemos citar o transporte 

de solutos, produção de energia por transporte de elétrons e fosforilação oxidativa, 

biossíntese de componentes, duplicação do DNA e secreção de enzimas 

(TRABULSI et al., 1999; MURRAY et al., 2000; SCHAECHTER et al. 2002). 

A manutenção da forma bacteriana é devido a presença de uma parede 

celular. Esta parede também desempenha um importante papel na divisão celular 

como primer para sua própria biossíntese, dando origem ao septo que separa as 

duas novas células oriundas da divisão celular. Na maioria das bactérias a sua 

rigidez se deve a parede celular que é uma camada composta por uma substância 

somente encontrada em procariotos e que recebe diferentes denominações como 

mureína, peptidoglicano, mucopeptídeo (MIMS et al., 1999; TRABULSI et al., 1999). 

As bactérias, de acordo com a constituição da parede, podem ser divididas 

em dois grandes grupos, Gram-negativas e Gram-positivas. As diferenças entre 

esses dois grupos residem principalmente nas suas propriedades de permeabilidade 

e nos componentes de superfície. As principais diferenças reveladas pela coloração 

de Gram estão relacionadas a presença de uma membrana externa nas bactérias 

Gram-negativas e de uma espessa camada de  peptidoglicano nas bactérias Gram-

positivas (SCHAECHTER et al., 2002). 

Os envelopes celulares das bactérias Gram-negativas e Gram-positivas 

apresentam diferenças marcantes. As bactérias Gram-negativas possuem uma 

parede composta de várias camadas que diferem na sua composição química e, 

conseqüentemente, é mais complexa que a parede das Gram-positivas, que apesar 

de mais espessa, se constitui principalmente de peptidoglicano (TRABULSI et al., 

1999; MURRAY et al., 2000). 

As bactérias Gram-positivas protegem sua membrana citoplasmática com 

uma parede celular espessa. As muitas camadas de peptidoglicano são porosas o 

suficiente para permitirem a difusão de metabólitos para a membrana citoplasmática, 

e também são espessas o suficiente para impedirem a passagem de substâncias 

hidrofóbicos, devido a presença de açúcares e aminoácidos (Figura 3) (TRABULSI et 

al., 1999; SCHAECHTER et al., 2002).  
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Figura 3: Representação do envelope celular das bactérias Gram-positivas. 

Fonte: Adaptado de KLEIN et al., 1996. 
 

O envelope celular das bactérias Gram-negativas é formado por uma ou 

poucas camadas de peptideoglicano e por uma membrana externa. Como a maioria 

das membranas biológicas, a membrana externa das bactérias Gram-negativas é 

formada por uma dupla camada lipídica: uma camada interna composta de 

fosfolipídeos e uma externa contendo lipopolisacarídeos e proteínas. Devido a 

membrana externa apresentar características lipoproteícas, estas bactérias 

necessitam dispor de mecanismos que permitam a entrada de substâncias 

hidrofílicas como açúcares, aminoácidos e certos íons. Por isso, sua membrana 

externa possui canais especiais chamados de porinas, que permitem a difusão 

passiva de substâncias hidrofílicas (Figura 4) (TRABULSI et al., 1999; 

SCHAECHTER et al., 2002). 

O espaço que separa a membrana citoplasmática da membrana externa é 

chamado de espaço periplasmático (Figura 4). O espaço periplasmático é composto 

por uma camada de peptidoglicano e um gel composto por vários componentes. 

Nesse espaço pode-se encontrar algumas proteínas (proteínas transportadoras de 

soluto) e enzimas (hidrolíticas e capazes de inativar algumas substâncias) (RYAN 

1994; TRABULSI et al., 1999). 
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Figura 4: Representação do envelope celular das bactérias Gram-negativas. 

Fonte: Adaptado de KLEIN et al., 1996.  
 

A variedade morfológica das bactérias não está limitada à parede e 

membranas. Algumas bactérias, mas nem todas, possuem outras extruturas 

externas como cápsulas, flagelos e pili (fímbrias). Estes componentes são 

dispensáveis, ou seja, necessários para a sobrevivência apenas em algumas 

condições. A cápsula é um revestimento externo formado por camadas frouxas de 

polisacarídios, não é necessária para o crescimento bacteriano, porém é importante 

para sua sobrevida no hospedeiro (MURRAY et al., 2000; SCHAECHTER et al., 

2002). 

Projetando-se através de camadas da superfície de muitas bactérias existem 

dois tipos de filamentos (flagelos e pilis). Os flagelos são filamentos longos e 

helicoidais que conferem motilidade às bactérias, permitindo seu deslocamento em 

direção ao alimento ou afastamento de substância tóxicas. O pili promove a 

aderência a outras bactérias ou ao hospedeiro. Além disso, em algumas bactérias 

também podem ser encontrados o pili sexual que promove transferências de 

cromossomas (TRABULSI et al., 1999; MURRAY et al., 2000; SCHAECHTER et al., 

2002). 
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3.3.1.1 Bactérias Gram-positivas 
  

Staphylococcus são microrganismos amplamente distribuídos na natureza e 

fazem parte da microbiota normal da pele e da mucosa de mamíferos e aves. A 

gravidade das suas infecções variam desde uma intoxicação alimentar ou infecção 

cutânea de pouca importância, até infecções sistêmicas potencialmente fatais 

(JAWETZ et al., 1998; TRABULSI et al., 1999; MURRAY et al., 2000). 

Tradicionalmente os Staphylococcus são divididos em duas categorias: 

coagulase positivo e coagulase negativo. Esta divisão se baseia na capacidade de 

coagular o plasma, que é uma propriedade considerada, há muito tempo, como 

importante marcador de patogenicidade dos Staphylococcus. Entre os coagulases 

positivos o S. aureus representa a única espécie envolvida em infecções humanas, 

por conseqüência, todas as outras espécies, envolvidas em infecções humanas, são 

descritas como Staphylococcus coagulases-negativos (TRABULSI et al., 1999; 

MURRAY et al., 2000). 

O S. aureus é o agente mais comum de infecções piogênicas, estas podem 

se localizar na pele ou regiões mais profundas. Quando as infecções estão 

localizadas na pele, podem causar furúnculos, conjuntivites, impetigos, feridas 

infeccionadas, foliculite, pústulas ou abcessos subcutâneos. Em indivíduos 

debilitados por doenças crônicas, traumas físicos ou imunossupressão este 

microrganismo pode causar pneumonias, abcessos profundos, osteomielites, 

endocardites, flebites, mastites e, ocasionalmente, meningites. Também pode causar 

intoxicações alimentares e a síndrome do choque tóxico. Freqüentemente são 

isoladas cepas de S. aureus resistentes a antibióticos, principalmente em ambientes 

hospitalares (TRABULSI et al., 1999; FERESIN et al., 2001), onde a maioria dos 

Staphylococcus aureus isolados são resistentes a oxacilina (ORSA). As amostras 

ORSA são resistentes à meticilina, oxacilina, nafacilina, cloxacilina e dicloxacilina e 

deverão ser considerados resistentes aos outros β-lactâmicos, cefalosporinas 

eimibem. Já foram descritos, no Japão, França, EUA e também no Brasil, algumas 

cepas de S. aureus com sensibilidade intermediária ou reduzida à vancomicina, e 

todas estas apresentam-se resistentes a oxacilina (SHIOTA et al., 1999; OLIVEIRA; 

MAMIZUKA, 2000). 

  O S. saprophyticus é um importante patógeno oportunista em infecções do 

trato urinário, especialmente em mulheres jovens sexualmente ativas, mas também 
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acomete homens. Sua patogenicidade está relacionada com a capacidade de aderir 

à células do epitélio do trato urinário. Ocasionalmente pode ser isolado em infecções 

de feridas e de casos de septicemia (TRABULSI et al., 1999; SCHAECHTER et al., 

2002).  

 O gênero Streptococcus engloba um grupo de cocos Gram-positivos 

geralmente dispersos em pares ou cadeias. Embora estes microrganismos façam 

parte da microbiota normal, muitos deles são responsáveis por uma variedade de 

manifestações clínicas, sendo considerados importantes agentes infecciosos tanto 

para o homem quanto para outros animais (MURRAY et al., 2000). 

O S. agalactiae pertence aos Streptococcus do grupo B e inicialmente foi 

reconhecido como causador da septicemia puerperal. Apesar deste microrganismo 

ainda estar relacionado a esta doença, tornou-se notório como importante causa de 

septicemia, pneumonia e meningites em recém nascidos, bem como, em doenças 

graves em adultos como: infecções das vias urinárias, endometrite, infecções de 

feridas, pneumonias, bacteremias (MIMS et al., 1999; TRABULSI et al., 1999). 

O gênero Bacillus compreende os bacilos Gram-positivos anaeróbios 

facultativos formadores de esporos. Estes microrganismos são encontrados nos 

mais variados ambientes e devido a sua capacidade de formar esporos, sobrevivem 

no solo durante anos sem a necessidade de se multiplicarem. Poucas espécies têm 

sido relacionadas à doenças humanas, e uma delas é o B. cereus, que é 

considerado um patógeno oportunista com capacidade relativamente baixa de 

virulência (MURRAY et al., 2000). 

O B. cereus pode participar de infecções cutâneas acompanhadas de necrose 

ou gangrena, bacteremia e septicemia e mais raramente de pneumonia, meningite e 

infecções oculares, principalmente em pessoas imunocomprometidas. Entretanto, 

sua relação com quadro de toxiinfecções alimentares é relatada com maior 

freqüência, ele pode desenvolver-se em alimentos e produzir uma enterotoxina ou 

uma toxina emética, causando intoxicação alimentar (JAWETZ et al., 1998; 

TRABULSI et al., 1999). 

 

3.3.1.2 Bactérias Gram-negativas 
 

A família Enterobacteriaceae representa a maior e mais heterogênea coleção 

de bacilos Gram-negativos de importância clínica. Seus gêneros foram classificados 
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com base nas propriedades bioquímicas, estruturas antigênicas, hibridação e 

seqüência de aminoácidos. As Enterobacteriaceae são microrganismos encontrados 

em diversos ambientes, no solo, na água, nos vegetais e fazem parte da flora 

intestinal da maioria dos animais incluindo os seres humanos (MURRAY et al., 

2000). 

O gênero Escherichia  consiste em cinco espécies sendo E. coli a mais 

comum clinicamente e mais importante. Este microrganismo está associado a uma 

série de infecções que incluem infecções intestinais, urinárias, septicemias, 

meningites em neonatos. As manifestações clínicas dependem do local da infecção, 

tipo de cepa e sítio de ação. A profusão de cepas capazes de provocar doenças 

reflete-se na diversidade antigênica das bactérias. Os antígenos O, H e K, que são 

utilizados para classificar os microrganismos, com fins epidemiológicos. Os sorotipos 

antigênicos específicos estão associados a uma virulência aumentada (TRABULSI et 

al., 1999; SCHAECHTER et al., 2002). 

Os sorotipos de Salmonella, de modo geral causam no adulto apenas uma 

enterocolite que evolui sem complicações e desaparece dentro de aproximadamente 

uma semana. Porém se o hospedeiro for uma criança de menos de um ano de vida, 

particularmente recém-nascidos, a infecção pode evoluir de maneira diferente, sendo 

bastante grave. A S. thyphimurium, especialmente, é uma causa muito comum de 

meningites e infecções sistêmicas em crianças. No adulto, esta pode provocar febre 

entérica e em 10% dos pacientes podem ocorrer infecções supurativas localizadas 

como osteomelite, endocardite e artrite (MIMS et al., 1999; TRABULSI et al., 1999; 

MURRAY et al., 2000). 

A maior parte das bactérias, do gênero Enterobacter, isoladas de materiais 

clínicos, corresponde a E. cloacae. Estes raramente são agentes primários de 

infecção, entretanto são freqüentemente isolados em ambientes hospitalares 

principalmente em pacientes imunocomprometidos. Vários casos de bacteremias, 

decorrentes de aplicação endovenosa de líquidos contaminados, têm sido descritos. 

Um problema particularmente grave referido a este microrganismo é que eles quase 

sempre são resistentes a múltiplos antibióticos (TRABULSI et al., 1999; MURRAY et 

al., 2000). 

A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria não fermentadora, aeróbia 

restrita, tipicamente oportunista, que pode causar varias doenças. Como exemplo 

podemos citar infecções localizadas, que ocorrem em conseqüência de processos 
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cirúrgicos ou queimaduras, podendo resultar em bacteremias severas. Infecções 

urinárias podem estar associadas ao uso de cateteres, pneumonias associadas ao 

uso de respiradores. Embora raramente, pode causar meningite após punção lombar 

e endocardite após cirurgias cardíacas. A P. aeruginosa normalmente habita o solo, 

água e vegetais, também pode ser encontrada nos hospitais, e sua elevada 

freqüência nesse ambiente pode ser explicada pela elevada resistência a 

antibióticos e anti-sépticos leves (SCHAECHTER et al., 2002; TRABULSI et al., 

1999). 

 

 
3.3.2 Fungos 
 

Durante muito tempo, os fungos foram considerados como vegetais e, 

somente a partir de 1969, passaram a ser classificados em um reino a parte. Estes 

apresentam um conjunto de características que permite sua diferenciação das 

plantas: não sintetizam clorofila, não contém celulose em sua parede celular (na sua 

maioria), nem armazenam amido como substância de reserva. A presença de 

substâncias quitinosas na parede da maioria das células fúngicas e a capacidade de 

armazenar glicogênio os assemelham às células animais (WALTER; BARRA, 2001; 

LACAZ et al., 2002). 

Os fungos, assim como as células animais, são organismos eucarióticos, isto 

é possuem núcleo com membrana nuclear. Também possuem uma parede celular, 

que é uma estrutura rígida composta de modo geral por glucanas, mananas e, em 

quantidade menor por quitina, proteínas e lipídios. Esta parede tem a função de 

proteger as células de choques osmóticos (SCHAECHTER et al., 2002; MINOMI, 

2003). 

A membrana citoplasmática dos fungos atua como uma barreira 

semipermeável no transporte ativo e passivo de substâncias para fora e para dentro 

da célula, sendo constituída por uma porção hidrofóbica e por uma porção 

hidrofílica. Ao contrário das bactérias, a membrana citoplasmática dos fungos possui 

em sua composição química, esteróide, além dos lipídios e proteínas. Esta descrição 

também se aplica às células animais, e este aspecto representa um grande 

problema no tratamento de infecções fúngicas (KONEMAN et al., 2001; 

SCHAECHTER et al., 2002). 
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Segundo Fisher; Cook (2001) os fungos, em sua maioria, são compostos de 

estruturas filamentosas chamadas de hifas que crescem pelo alongamento das 

pontas ou por ramificações, estas podem ser septadas ou aceptadas. Massas de 

hifas formam micélios que são divididos em três tipos: 

- Micélio vegetativo: cresce em ou sob o meio, sua função está na absorção 

de nutrientes do meio; 

- Micélio aéreo: cresce acima da superfície do meio; 

  - Micélio fértil: são por eles que as estruturas reprodutivas surgem. 

Os três tipos são encontrados em uma colônia e em geral não podem ser 

distinguidos. O tamanho e a forma das hifas e das estruturas especializadas que 

estão presentes são importantes na identificação do fungo (FISHER; COOK, op. cit). 

Os fungos que formam hifas, como a maioria, são multinucleados e 

conhecidos como fungos filamentosos. Um numero menor de fungos constitui os 

fungos levedurifomes, que são predominantemente formas unicelulares, com um só 

núcleo (FISHER; COOK, 2001; LACAZ et al., 2002). 

Os fungos são encontrados no solo, na água, nos vegetais, em animais, no 

homem e em detritos em geral e podem causar ao homem doenças conhecidas 

como micoses (KERN; BLEVENS, 1999; FISHER; COOK, 2001; MINOMI, 2003). O 

termo micose foi empregado pela primeira vez em 1856 por Virchow (TRABULSI et 

al., 1999) e segundo Lacaz et al. (1998), Trabulsi et al. (1999) e Schaechter et al. 

(2002) as micoses são classificadas de acordo com os tecidos e órgãos atingidos 

em:  

− Micoses superficiais: são infecções limitadas às camadas mais externas da 

pele e dos cabelos. São originadas por microrganismos da microbiota normal, como 

a Malassezia furfur ou adquiridas do meio ambiente como a Piedraie hortae. Em 

geral, trata-se de infecções leves, com resposta inflamatória mínima ou ausente. 

− Micoses cutâneas: são as principais patologias causadas por fungos 

classificados como dermatófitos. Podem ser transmitidas por outro individuo, por 

animais ou pelo contato com solo ou materiais contaminados como pisos de 

banheiro e toalhas. São encontradas em locais ligeiramente mais profundos na 

epiderme e podem ser agudas ou crônicas.  

− Micoses subcutâneas: constituem um grupo distinto de doenças fúngicas 

que acometem a derme e o tecido subcutâneo. Em geral são adquiridas por 
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traumatismos com materiais contaminados, como madeira e vegetais, podem ser 

transmitidas também por picadas de insetos e mordidas de animais. São causadas 

por fungos que costumam ser isolados do ambiente e que só produzem a doença 

em circunstâncias oportunistas ou associados a traumatismos.  

− Micoses sistêmicas: são infecções que invadem órgãos internos do 

organismo. Estas são originadas principalmente pela inalação de fungos levados do 

solo pelos ventos e são causadas por fungos oportunistas. 

As infecções oportunistas ocorrem, por que o equilíbrio entre o microrganismo 

e os mecanismos de defesa antiinfecciosa do paciente foi rompido. Diversos fungos, 

presentes no meio ambiente ou integrantes da flora normal, podem em determinadas 

situações passarem de saprófitos à patogênicos, provocando quadros clínicos 

variáveis, desde processos febris benignos à septicemias algumas vezes fatais. 

Fatores ligados ou não ao hospedeiro explicam a grande incidência de tais 

infecções. Por exemplo, ambientes hospitalares, pacientes hospitalizados por longo 

período, queimados, pacientes em tratamento quimioterápico, pacientes com HIV, 

entre outros. Todas as vezes em que o organismo encontra-se debilitado por 

doenças orgânicas como a diabetes, criam-se condições ou oportunidades que um 

fungo de saprófito passe a ser patógeno (MIMS et al., 1999; RANG; DALE, 2001; 

LACAZ et al., 2002; SCHAECHTER et al., 2002;  ZACCHINO et al., 2003). 

 
 
3.3.2.1 Dermatofitoses 
 

 As dermatofitoses são micoses superficiais cutâneas, determinadas pela 

colonização dos tecidos queratinizados (pele, pêlos e unhas) por um dermatófito 

(ZAITZ et al., 1998).  

  Os dermatófitos são fungos que transformam o material queratinizado em 

material nutritivo, utilizando-o também para sua implantação no hospedeiro. Estes 

também podem agir sobre a elastina, o que também auxilia na sua instalação 

(TRABULSI et al., 1999; LACAZ et al., 2002). 

 As principais patologias causadas pelos dermatofitos são as tineas. O termo 

tinea deriva da palavra latina que significa “verme”, e refere-se à lesões 

serpentiginosas que crescem de modo centrífugo. Esse termo é utilizado em 
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associação à parte do corpo acometida para descrever a patologia, como por 

exemplo tinea corpoiris (tinha do corpo) (WEITZMAN; SUMMERBEL, 1995; ZAITZ et 

al., 1998; SCHAECHTER et al., 2002).  

Todas as manifestações clínicas dessa patologia estão relacionadas com a 

inflamação da epiderme, derme e folículos pilosos. Esses processos são 

desencadeados por uma reação imunológica mediada por antígenos fúngicos que se 

difundem a partir da epiderme infectada. A resposta do hospedeiro a esta infecção 

varia desde uma mancha escamosa a uma reação do tipo eczematóxica. Muitas das 

infecções curam-se espontaneamente (WEITZMAN; SUMMERBEL, 1995). 

Com base nas características clínicas, morfológicas e microscópicas, três 

gêneros anamórficos são reconhecidos como dermatófitos: Epidermophyton, 

Microsporum e Trichophyton (FISHER; COOK, 2001). 

O Epidermophyton flocoso é o único patógeno humano deste gênero. É 

encontrado em todo planeta especialmente em zona unidas e tropicais. Trata-se de 

um fungo antropofílico que não foi encontrado no solo ou em outras espécies 

animais. É um fungo altamente contagiosos que infecta a pele e as unhas, mas não 

os pêlos, tanto de adultos como de crianças. É o agente etiológico da tinea crual, 

tinea corporis, tinea pedis e onicomicoses. Infecções deste agente podem tornar-se 

epidêmicas em um time de atletas, em acampamentos, em prisões (FISHER; COOK, 

2001; MINOMI, 2003). 

 Os Microsporum possuem ampla distribuição e são os patógenos zoofílicos e 

geofílicos mais comumente encontrados em infecções humana (LACAZ et al., 1998). 

O Microsporum canis é altamente contagioso e facilmente transmitido de 

animal para animal, inclusive para humanos. A transmissão de pessoa a pessoa é 

rara, sendo as crianças as mais afetadas devido a ausência de ácidos graxos 

fungicidas, que nelas estão ausentes até a puberdade, outro fator de importância é 

que o contato de crianças com cachorros e gatos é mais intensa. Comumente pode 

provocar tinea capis e tinea corporis (LACAZ et al., 1998; FISHER; COOK, 2001). 

O Microsporum gypeseum é um fungo geofílico, que encontra-se no solo 

contaminado. As crianças e os adultos são igualmente infectados, principalmente 

aqueles que fazem jardinagem ou que trabalham com a terra, porém não ocorre 

transmissão de pessoa a pessoa. Causa infecções nos animais e esporadicamente 

tinea corporis e tinea capitis nos humanos, as unhas não são afetadas (FISHER; 

COOK, 2001; MINOMI, 2003). 
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O Trichophyton mentagrophytes é um cosmopolita que pode provocar 

dermatofitoses humanas e animal. É um agente contagioso e sua transmissão pode 

ocorrer entre animais, entre pessoas ou de animais para pessoas. O fungo invade a 

camada córnea da pele, cabelos e unhas tanto de adultos como de crianças, 

podendo provocar tinea barbae, tinea cruris, tinea corporis, tinea capitis, tine pedis e 

tinea unguium corporis (LACAZ et al., 1998; FISHER; COOK, 2001). 

O Trichophyton rubrum é um dermatofito antropofílico de distribuição 

universal. É contagiosos podendo ser transmitido pelo contato com as lesões de 

pessoas contaminadas. Tem distribuição universal e pode infectar pêlos e pele tanto 

de crianças como de adultos, as unhas não são afetadas. As infecções mais 

freqüentemente causadas pelo T. rubum são tinea corporis, tinea pedis e tinea 

manuum. Processos inflamatórios causados por este agente geralmente são 

crônicos, algumas vezes com lesões profundas, chamadas de granulomas 

tricofíticos (TRABULSI et al., 1999; FISHER; COOK, 2001). 

 
 
3.3.2.2 Micoses oportunistas 
 

 

O homem está constantemente exposto aos fungos e a maioria dos indivíduos 

tolera bem esta exposição. Existem pelo menos duas razões para isto, 

primeiramente as pessoas sadias possuem alto grau e resistência inata à 

colonização por fungos, e em segundo lugar a maioria dos fungos tem baixa 

virulência (MURRAY et al., 2000; LACAZ et al., 2002).  

Entretanto, na ocorrência da debilitação do hospedeiro (como na diabetes, por 

exemplo) muitos indivíduos tornam-se suscetíveis aos fungos. Estas infecções, que 

antigamente eram consideradas raras, tornaram-se cada vez mais freqüentes e 

adquiriram importância médica. Esta mudança se deve, principalmente, à síndrome 

da imunodeficiência adquirida (AIDS), ao aumento do uso da radioterapia e a terapia 

com agentes citotóxicos no tratamento de pacientes transplantados ou portadores de 

neoplasias malignas (TRABULSI et al., 1999; MURRAY et al., 2000). 

A maior parte dessas infecções são de origem endógena, ou seja, causada 

por microrganismos que fazem parte da microbiota normal do individuo. Como estes 
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fungos tornam-se patogênicos aproveitando-se das condições debilitadas do 

hospedeiro, são usualmente denominados fungos oportunistas. O termo micoses 

oportunistas se baseia nas condições dos pacientes e carece de significado 

taxonômico (LACAZ et al., 1998; TRABULSI et al., 1999). 

Da longa lista de fungos oportunistas destacam-se Aspergillus spp., Rhizopus 

spp., Candida spp. e Cryptococcus neoformans, entre os mais freqüentemente 

isolados (MURRAY et al., 2000; MINOMI, 2003). 

 A aspergilose é causada por diferentes espécies do gênero Aspergillus spp. 

com localização bastante variada sendo que, a infecção pode se localizar nos 

pulmões, ouvidos, sistema nervoso central, olhos e outros órgãos do corpo. Os 

Aspergillus tem ampla distribuição geográfica, e encontram-se no solo, ar, plantas e 

matérias orgânicas em geral, sendo contaminantes comuns em laboratórios e 

hospitais (YAMADA et al., 1993; LACAZ et al., 2002, MINOMI, 2003). 

 Agentes oportunistas por excelência, eles raramente ocorrem como doenças 

primárias em indivíduos normais. Geralmente é diagnosticado em indivíduos 

imunocomprometidos. A aspergilose pulmonar é uma das manifestações clínicas 

mais importantes, e foi uma das primeiras micoses descritas na literatura (LACAZ et 

al., 2002), quando o fungo se localiza na superfície dos brônquios o paciente 

apresenta apenas uma bronquite. Outras vezes, observa-se processos pneumônicos 

parenquimatosos, o fungo pode preencher cavidades preexistentes por abscessos, 

tuberculose ou cistos dando origem à “bola fungica” (aspergiloma intracavitário). A 

invasão dos vasos sanguíneos é responsável por angeítes e tromboses (RYAN, 

1994; FISCHER; COOK, 2001; MINOMI, 2003). 

 A maior parte dos casos de aspergilose é causada pelo Aspergillus fumigatos, 

sendo também freqüentemente isolados as espécie Aspergillus flavus e Aspergillus 

niger (LACAZ et al., 2002). 

 O Aspergillus fumigatus é a espécie, do seu gênero, mais freqüentemente 

isolada em pacientes humanos. Podendo provocar quatro tipos predominantes de 

aspergiloses: colonização, alergia, infecção disseminada e toxicidade e ele está na 

maioria dos casos associado à infecções das muitas outras espécies de Aspergillus 

(FISHER; COOK, 2001). 

 Aspergillus flavus difere dos demais devido à produção de toxinas. Pode 

provocar aspergilose pulmonar, alérgica e doenças disseminadas. Ocasionalmente 
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em pacientes debilitados tem sido encontrado infecções cutâneas, nasais, orbitais e 

cerebrais (FISHER; COOK, 2001; LACAZ et al., 2002). 

Aspergillus niger geralmente está associado nos caso de otomicose, 

aspergilomas e infecções dos seios nasais (FISHER; COOK, 2001). 

O Rhizopus spp. é um dos principais agentes da mucormicose, que é uma 

infecção que pode se localizar tanto nos seios paranasais, como no cérebro, 

pulmões, aparelho digestivo e em outros órgãos, e tem como característica 

fundamental à invasão dos vasos sanguíneos por hifas dos fungos. Geralmente 

acomete diabéticos em acidose, sendo extremamente grave. As formas cutâneas 

geralmente resultam da invasão do fungo provocada por traumas, queimaduras e 

processos cirúrgicos (LACAZ et al., 2002; MINOMI, 2003). 

 A candidíase representa um problema importante em pacientes 

imunocomprometido. O espectro das manifestações clínicas varia desde infecções 

superficiais da pele até infecções sistêmicas potencialmente fatais. A candidíase 

cutânea envolve áreas intertriginosas da pele das mãos, virilhas e axilas. Na 

candidíase sistêmica o fungo pode invadir diversos órgãos causando candidíase 

pulmonar, endocardite, fungemia e nefrite (LACAZ et al., 1998; MURRAY et al., 

2000). 

A maior parte dos casos de candidíase é causada pela Candida albicans, que 

é o fungo oportunista mais freqüentemente encontrado, e é visto como a causa mais 

comum de doenças graves causadas por fungos. Ela tem sido isolada de infecções 

em todas as partes do corpo humano. Qualquer mudança no equilíbrio hormonal 

pode aumentar a possibilidade de infecção, a depressão da resposta imune também 

aumenta a probabilidade da infecção por C. albicans. (FISHER; COOK, 2001). 

Possui poder invasivo e é produtora de proteinases e fosfolipase, enzimas que 

facilitam a fixação da levedura, principalmente nas mucosas, formando ulcerações 

(LACAZ et al., 2002).  

A Candida tropicalis é considerada a segunda causa, depois da C. albicans, 

de candidíase grave nos pacientes imunocomprometidos. Pode causar vaginites, 

meningite, endocardite, candidíase disseminada, pielonefrite e esofagite (FISHER; 

COOK, 2001; LACAZ et al., 2002). 

A criptococose é, fundamentalmente, uma infecção oportunista, ocorrendo 

com grande freqüência em pacientes imunocomprometido. Inicialmente é uma 

infecção pulmonar crônica ou subaguda, mas a levedura tem preferência pelo 
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sistema nervoso central e cérebro, onde pode causar a meningite que é a forma 

mais comum da doença. Seu agente etiológico é o Cryptococcus neoformans, que é 

encontrado na natureza, geralmente nas fezes de pombos e outras aves (FISHER; 

COOK, 2001; LACAZ et al., 2002; SCHAECHTER et al., 2002). 

 

 

3.4 Antimicrobianos 
 
 As primeiras descrições sobre o uso de antimicrobianos datam de 3.000 anos 

atrás, quando os médicos chineses utilizavam bolores, com ação antimicobiana e 

antifúngica, para tratar tumores inflamatórios e feridas infeccionadas e os sumérios 

recomendavam emplastros com uma mistura de vinho, cerveja, zimbro e ameixa. A 

descoberta de novos agentes antimicrobianos costumava ser uma questão 

meramente casual (TAVARES, 1996). 

Utilizados de maneira empírica na época, sabe-se hoje em dia, que estes 

produtos apresentavam propriedades terapêuticas antinfecciosas graças a 

substâncias presentes em sua composição. Durante a idade média, substâncias de 

origem vegetal, animal e mineral, continuaram a ser usadas sem maior 

conhecimento das suas propriedades químico-farmacêuticas, confundindo-se 

freqüentemente a medicina com a magia (TAVARES, op. cit). 

Só no início do século XX, surgiram os primeiros quimioterápicos de ação 

sistêmica. As descobertas de Ehrlich e seus contemporâneos revolucionaram a 

terapêutica e provocaram o desenvolvimento da pesquisa e da indústria químico-

farmacêutica objetivando a obtenção de novas substâncias medicamentosas 

sintetizadas em laboratório. As primeiras teorias sobre mecanismo de ação dos 

fármacos antimicrobianos foram elaboradas por Paul Ehrlich (SOUZA et al., 2003).  

Ainda no século XX, com um maior conhecimento dos métodos laboratoriais 

foi possível também o estudo das plantas com propriedades terapêuticas, 

procurando-se isolar seus princípios ativos. Já que as substâncias experimentais 

utilizadas inicialmente (fenóis, cresóis, formol e outras) revelaram-se eficaz na 

destruição dos microrganismos, mas sem aplicabilidade terapêutica, devido sua alta 

toxicidade. Logo, porém, a pesquisa planejada conduziu à descoberta das primeiras 

substâncias que utilizadas em doses adequadas, que eram capazes de destruir os 

microrganismos sem destruir as células humanas. Assim, no final do século XIX, as 
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condições materiais e científicas permitiram o nascimento da moderna quimioterapia 

(TAVARES, 1996). 

Segundo Souza et al., (2003) o agente terapêutico deve alcançar o sitio da 

infecção em concentração suficiente para inibir ou eliminar o agente infeccioso com 

toxicidade mínima para o hospedeiro. Assim os fármacos utilizados, atualmente, no 

tratamento de patologias são: 

- Antibiótico: substâncias antiinfecciosas, de origem natural, produzidas 

metabolicamente por microrganismos; 

- Análogos de antibióticos: são produzidos por vegetais ou animais;  

- Quimioterápicos: são substâncias antimicrobianas sintéticas.  

 

Os antibióticos são produzidos, na sua grande maioria, por microrganismos 

que fazem a síntese total ou parcial das moléculas, que neste caso, são concluídas 

em laboratório a fim de aprimorar as propriedades antimicrobianas ou 

farmacológicas (MIMS et al., 1999; TRABULSI et al., 1999). 

A maioria dos antibióticos utilizados na clínica são produzidos por bactérias 

do gênero Streptomyces e alguns fungos do gênero Penicillium e Cephalosporium 

(TRABULSI et al., 1999). 

Os agentes antimicrobianos são, via de regra, classificados como sendo 

específicos ou inespecíficos. Os específicos atuam principalmente sobre o 

microrganismo invasor, sem afetar significativamente o hospedeiro. Os 

antimicrobianos inespecíficos, ou seja, substâncias capazes de in vitro, inviabilizar 

ou inibir o crescimento de qualquer microrganismo, não são considerados 

quimioterápicos, e sim desinfetantes, anti-sépticos, germicidas, biocidas, 

esterilizantes, sanitizantes. Seu uso é exclusivamente tópico (SOUZA et al., 2003).  

O uso racional dos antimicrobianos é essencial não apenas para o sucesso 

da terapêutica antimicrobiana infecciosa, mas é fundamental para inibir a 

emergência de microrganismos multirresistentes. Desde o início do uso da penicilina 

(1940) observou-se grande queda da mortalidade devido a várias infecções e, 

paralelamente, começou o surgimento de microrganismos resistentes (AMARAL et 

al., 2001). 

O uso abusivo e errônio de antibióticos, tanto no âmbio hospitalar como 

ambulatorial, é o principal fator associado ao desenvolvimento de resistência 

(AMARAL op. cit). Os microrganismos adquirem resistência através de diversos 
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mecanismos, entretanto, os clinicamente relevantes incluem a síntese de enzimas 

que inativam a droga, prevenção do acesso ao sítio alvo (inibição da absorção ou 

aumento da excreção) ou modificação do sítio alvo (BLACK, 1996; SCHAECHTER et 

al., 2002).   

A pesquisa, descoberta e produção de novos agentes antimicrobianos 

revelam-se crescentes e necessárias. O surgimento de microrganismos resistentes 

pode acontecer facilmente e é um risco clínico de importância relevante. Processos 

genéticos de seletividade podem conduzir ao aparecimento de “supermicróbios”. As 

medidas defensivas a serem tomadas incluem a busca por novos agentes 

antimicrobianos (TAVARES 1996; MIMS et al., 1999; LIMA, 2001; SCHAECHTER et 

al., 2002). 

 Segundo Tavares (1996), as características do antimicrobiano ideal são: 

- Ter atividade sobre amplo espectro de microrganismos; 

- Ser absorvido por via oral e parenteral; 

- Ter fácil distribuição pelos tecidos e líquidos orgânicos, atingindo a 

concentração microbicida; 

- Não sofrer destruição por enzimas tissulares; 

- Não provocar efeitos irritantes, tóxicos ou alérgicos no hospedeiro; 

- Não induzir o desenvolvimento de microrganismos resistentes; 

- Não provocar diminuição da resistência do organismo do hospedeiro; 

- Não ter efeito teratogênico; 

- Produzir concentrações elevadas e por tempo prolongado; 

- Ser facilmente obtido em escala industrial, possibilitando sua fabricação em 

grande quantidade e a baixo custo. 

 

Tal antibiótico ideal ainda não foi conseguido e aqueles que mais se 

aproximam, apresentam alto custo, o que torna problemático o seu uso pelas 

populações de menor poder aquisitivo. Antibióticos podem ter ação antimicrobiana, 

antifúngica e antiviral. Esta ação pode levar a inibição do crescimento, a inativação 

ou a morte do agente infeccioso (TAVARES 1996; TRABULSI et al., 1999). 
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3.4.1 Agentes antibacterianos 
 

A ação dos antimicrobianos sobre as respectivas células microbianas 

provocam dois tipos de efeitos: a morte da bactéria ou a interrupção de seu 

crescimento e reprodução, desde que a bactéria seja sensível ao agente. No 

primeiro caso denomina-se efeito bactericida e no segundo caso bacteriostático. O 

mecanismo de ação dos antibióticos é ainda um assunto não completamente 

esclarecido, constantemente surgem novos conhecimentos que provocam 

modificações em conceitos já estabelecidos (TAVARES, 1996; SOUZA et al., 2003). 

De modo geral, os agentes antibacterianos podem manifestar sua atividade 

por vários mecanismos, que podem ser descritos de forma resumida (FONSECA, 

1999; SCHAECHTER et al., 2002; SOUZA et al., 2003): 

- Inibidores da respiração e/ou fosforilação oxidativa: As substâncias deste 

grupo não podem ser usados na terapêutica, pois atuam em processos comuns a 

todas as células, são igualmente tóxicos para a bactéria e hospedeiro; 

- Inibidores da síntese da parede celular: Por atuarem em estruturas não 

existentes nas células humanas, os agentes antimicrobianos com este local de ação 

são bastante seguros e amplamente utilizados. Estes atuam no processo de 

replicação celular, produzindo parede com “defeitos” estruturais; 

- Inibidores das funções da membrana celular: Neste tipo enquandram-se dois 

tipos de ação. Os agentes hidrofóbicos, que agem produzindo desorganização da 

estrutura da membrana, e os, ionóforos, que produzem alterações na 

permeabilidade da membrana, por modificações na distribuição de íons ou nos 

sistemas ativos de permeação por atuarem em estruturas comuns a todas as 

células, porém todos estes agentes são igualmente tóxicos para a bactéria e 

hospedeiro, sendo empregados clinicamente em escala limitada; 

- Inibidores da síntese de ácidos nucléicos: A maioria destes agentes interage 

com o DNA, tendo pouca toxicidade seletiva e são geralmente empregados como 

agentes antitumorais, entretanto alguns podem ser usados por via sistêmica, como 

antimicrobianos; 

- Agentes antimicrobianos que atuam sobre os ribosomos: Os agentes com 

este local de ação podem atuar sobre a subunidade ribossômica maior ou menor, 

tanto em células procarióticas (subunidade 30S e 50S) quanto eucariótica 

(subunidade 40S e 50S). Se eles se limitam a atuar em qualquer subunidade das 
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células bacterianas, tem menor probabilidade de provocar efeitos tóxicos nos 

hospedeiros do que aqueles que atuam tanto em células procarióticas como 

eucarióticas. 

Numerosos estudos têm sido realizados com finalidade de estabelecer o sítio 

especifico da ação dos agentes antimicrobianos. Estes estudos, são relativamente 

complicados, pelo fato das varias modificações que ocorrem nas células expostas a 

um agente antimicrobiano, tornando-se difícil o estabelecimento do local primário da 

lesão celular, onde vai ocorrer, como conseqüência, a deterioração das atividades 

vitais (PELCZAR et al., 1993). 

 

 

3.4.2 Agentes antifúngicos  
 

A incidência de infecções fúngicas tem apresentado um aumento significativo 

nas últimas décadas, em conseqüência de profundas modificações em sua 

epidemiologia. As infecções fúngicas acometem especialmente pacientes que 

tenham alterações em seu mecanismo de defesa. São prevalentes em pacientes 

expostos à tratamentos com corticóides, radioterápicos, a procedimentos invasivos e 

doenças que criam porta para entrada de fungos oportunistas. Acrescenta-se a isso 

o risco aumentado de infecções fúngicas associados ao aumento da sobrevida de 

grupos especiais de risco, que incluem portadores de neoplasias, diabetes mellitus, 

AIDS, receptores de transplantes, pacientes com doenças genético-metabólico em 

uso de nutrição parenteral prolongada, ou submetido ao controle hemodinâmico por 

intermédio de cateter venosos, arteriais, intracerebrais, sondagens e intubações 

prolongada (AMARAL et al., 2001). 

Com o aumento das infecções fúngicas, aumenta também a necesidade de 

novos agentes antifúngicos. Os antifúngicos existentes no mercado, possuem 

limitações terapêuticas, principalmente quando se leva em consideração os efeitos 

colaterais como a nefro e a hepatotoxicidade. Além disso podem ser fungistáticos e 

não fungicidas, ou podem desenvolver resistências (TAVARES, 1996; ZACCHINO et 

al., 2003). 

De acordo com Polak (1999), o fármaco ideal para cura de infecções fúngicas 

ainda não foi descoberto. Os fármacos utilizados nas infecções fúngicas incluem 

produtos de síntese orgânica e os obtidos por biossíntese, aplicados por via tópica 
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ou sistêmica. Muitas destas drogas foram desprezadas para emprego clínico por sua 

toxicidade, ou estão em desuso com o aparecimento de fármacos mais ativos e/ou 

melhor tolerados (LACAZ et al., 2002). 

As drogas antibacterianas utilizadas no tratamento das infecções não agem 

sobre o hospedeiro ou causam apenas alterações leves (TRABULSI et al., 1999). Já 

as drogas antifúngicas tendem a apresentar caráter tóxico significativo ou pouco 

seletivo. Os fungos, por serem eucariotos, como os seres humanos, apresentam 

similaridades bioquímicas e fisiológicas que limitam muito a terapêutica (AMARAL et 

al., 2001). 

Segundo Ghannoum e Rice (1999) e Zacchino (2001) os principais modos de 

ação dos antifúngicos são: 

- Inibidores de esteróides da membrana fúngica: Os esteróides estão 

presentes em todas as células fúngicas. O principal esterol, de muitos fungos, é o 

ergosterol. Seu objetivo é modular a fluidez da membrana e evitar suas alterações 

por flutuações nas condições ambientais. Além disso, os esteróis têm um papel 

fundamental na célula fúngica, regular o crescimento e proliferação celular. Os 

antifúngicos que atuam nessa rota, infelizmente inibem enzimas que são comuns 

para a formação tanto do ergosterol quanto colesterol. Devido ao fator inespecífico 

na seletividade desses agentes, a síntese do colesterol em mamíferos acaba sendo 

interrompida, provocando efeitos colaterais como inibição de síntese hormonal; 

- Inibidores da síntese de RNA/DNA: Estes inibidores atuam interferindo no 

metabolismo das pirimidas, impedindo a síntese de RNA/DNA e, conseqüentemente, 

de proteínas na célula fúngica; 

- Inibidores de topoisomerases: O DNA celular, tanto cromossomal como 

plasmídico, se encontra como um círculo fechado covalentemente podendo estar em 

estruturas topológicas diferentes, relaxado ou supernovelado. As DNA-

topoisomerases são um grupo de enzimas capazes de catalizar a interconversão 

entre ambas as formas topológicas, permitindo que o mesmo cumpra suas funções 

de transcrição, tradução ou recombinação dentro da célula; 

- Inibidores da parede celular fúngica: A parede não é somente uma cobertura 

externa inerte, mas também cumpre um papel dinâmico em todos os aspectos da 

fisiologia fúngica. Ela serve ao fungo como uma barreira protetora, evita sua ruptura 

osmótica e lhe confere forma, é essencial para seu crescimento e vitalidade. Três 

atividades enzimáticas tem demonstrado serem essenciais para a sua formação: 
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1,3-β-glicano sintetase, 1,6-β-glicano sintetase e quitinina sintetase que catalisam a 

formação de 1,3 e 1,6-β-glicanos e quitinina respectivamente, sendo portanto, alvos 

atrativos para o descobrimento de novos fármacos. 

 

 

3.5 Teste de susceptibilidade antimicrobiana 
 

 A atividade antimicrobiana é medida in vitro para determinar a sensibilidade 

de um microrganismo a concentrações conhecidas de determinado agente 

antimicrobiano (JORGE, 1997). O teste pode ser utilizado para a verificação do 

efeito bactericida e/ou fungicida ou bacteriostático e/ou fungistático, bem como, para 

demonstração das drogas que exercem este efeito. O antibiograma consiste no 

cultivo do microrganismo, cuja sensibilidade se quer avaliar, em presença de um ou 

vários agentes antimicrobianos, verificando-se a ausência de desenvolvimento do 

microrganismo no meio onde estão presentes as drogas ativas (TAVARES, 1996). 

 A concentração inibitória dos antimicrobianos pode ser determinada direta ou 

indiretamente. A determinação direta é feita pelos métodos de diluição e, a indireta, 

pelo método de difusão em placa (método dos discos) (TRALBUSI et al., 1999). 

 O método da difusão é realizado em meios de cultura sólidos, com discos 

contendo os agentes antimicrobianos a serem testados, frente ao inóculo do 

microrganismo, as informações obtidas são qualitativas. Este método é útil para 

estabelecer a sensibilidade do microrganismo, mas não para estabelecer uma 

comparação da potência antimicrobiana de diferentes antimicrobianos, além disto o 

método apresenta problemas com as substâncias que não se difundem no meio de 

cultura (SOUZA et al., 2003). 

 O método de diluição pode ser realizado em meios de cultura líquidos ou 

sólidos. Consiste em se preparar diluições sucessivas do antimicrobiano, semeando 

frente a cada diluição o inóculo microbiano em número de células padronizada e 

após a incubação, verificar a menor concentração do antimicrobiano que inibiu a 

multiplicação bacteriana. O método possui a vantagem de ser quantitativo, podendo 

ser usado, tanto para amostras hidrossolúveis, como lipossolúveis (TRALBUSI et al., 

1999). 

 Quando se deseja localizar as substâncias com ação antimicrobiana em um 

cromatograma de um extrato ou fração complexa de um produto natural pode-se 
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utilizar o método da bioautografia. Este método permite o isolamento direcionado de 

substâncias ativas. Na técnica bioautográfica, denominada bioautografia por imersão 

um meio de cultura sólido fundido, contendo o microrganismo em análise, é aplicado 

sobre a placa cromatográfica (CCD), na qual foi eluído o extrato ou fração. Durante a 

incubação da placa, as substâncias deverão ultrapassar o meio por difusão 

formando zonas de inibição do crescimento microbiano (SOUZA et al., 2003). 

 Vários fatores podem limitar ou provocar erros de interpretação do resultado 

dos testes, que medem a atividade antimicrobiana in vitro. Assim como o meio de 

cultivo empregado tem que ser apropriado, sem haver interferência dos seus 

componentes sobre a atividade da droga, o pH do meio, a temperatura e a 

atmosfera de incubação deve ser adequada, o tamanho do inóculo deve ser 

padronizado, a concentração da droga também deve ser padronizada (TAVARES, 

1996). 

 
 
3.5.1 Concentração inibitória mínima (CIM) e concentração microbicida 
mínima (CMM) 
 

 O método de diluição é realizado em meios líquidos ou sólidos aplicando-se 

concentrações crescentes do agente antimicrobiano aos meios de cultivo do 

microrganismo, determinando-se, desta maneira, a menor concentração capaz de 

inibir seu crescimento. Esta concentração chamamos de concentração inibitória 

mínima (CIM), correspondente a concentração bacteriostática (TAVARES, 1996). 

Por este método pode-se determinar, também, a concentração microbicida 

(bactericida ou fungicida) do agente antimicrobiano. Para isso faz-se repiques do 

microrganismo, após ter sido submetido a ação da droga, para meios desprovidos do 

agente antimicrobiano e verificar-se qual a concentração onde os repiques não 

mostram crescimento (TAVARES, op. cit). 
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3.6 Artemia salina 
 
 

A pesquisa da ação tóxica de extratos de plantas é indispensável para se 

considerar um tratamento seguro, para definir a toxicidade da planta e os efeitos de 

uma super dosagem (PARRA et al., 2001). 

 As plantas para fins medicinais, tem seu uso bastante difundido popularmente 

e sua eficiência descrita para algumas situações, mas ainda necessitam de maiores 

estudos de toxicidade, já que a literatura indica que muitas delas podem apresentar 

substâncias tóxicas (SOUZA et al., 2003). 

As normas éticas internacionais com relação ao uso de animais de laboratório 

recomendam o uso criterioso destes animais e métodos alternativos tem sido 

elaborados. Neste contexto os ensaios de toxicidade com a Artemia salina tem sido 

cada vez mais utilizados em laboratórios (MATTHEWS, 1995; PELKA et al., 2000; 

PARRA et al., 2001; CALDWEILL et al., 2003). 

Artemia salina, é um microcrustácio invertebrado, pertencente a classe 

Anostracea, que faz parte do ecossistema marinho. É uma importante fonte de 

alimento para peixes e outros crustáceos, tanto no ambiente onde vive como em 

aquários marinhos (PELKA et al., 2000). Como muitos outros organismos aquáticos 

primitivos, é atraída pela luz, emergindo à superfície durante o dia e submergindo 

durante a noite (PARRA et al., 2001). 

Estudos relatam que a Artemia salina Leach é útil para determinar toxicidade 

de inúmeras substâncias e extratos de plantas farmacologicamente ativos, 

considerando que esta larva apresenta sensibilidade à substâncias tóxicas 

(CAVALCANTE et al., 2000; SANTOS PIMENTA et al., 2003). 

O primeiro trabalho relativo ao uso de Artemia salina em bioensaio foi 

publicado em 1956 e, a partir daí inúmeros artigos tem sido reportados na literatura 

em estudos utilizando produtos e toxinas naturais, além de extratos e frações de 

plantas, e tem sido proposto como padrão por Van Haecke e Persoone 

(CAVALCANTE et al., 2000). 

Além disso, o custo de implantação e manutenção da cultura de Artemia 

salina é muito baixo, o que faz dela um excelente modelo experimental, utilizados 

nas mais diversas áreas da biologia. Artemia salina é amplamente conhecida como 

indicador de toxicidade em um bioensaio, utilizando a dose letal media (DL50) como 
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parâmetro da atividade biológica (MATTHEWS, 1995; PELKA et al., 2000; PARRA et 

al., 2001; CALDWEILL et al., 2003). 
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4 METODOLOGIA 
 
 
 
4.1 Obtenção do material botânico 
 
 Os frutos e as folhas da planta Eugenia umbelliflora foram coletados em maio 

de 2002, na localidade de Meia Praia (Itapema-SC) e identificada pelo Dr. Ademir 

Reis (Departamento de Botânica, UFSC), tendo uma exsicata depositada no 

Herbário Barbosa Rodrigues em Itajaí-SC, sob o número VC Filho 50. 

 

 

4.2 Obtenção de extratos 
 

 Após a coleta, os frutos e folhas foram desidratados à temperatura ambiente, 

triturados e macerados em metanol à temperatura ambiente por 7 dias. 

Posteriormente o macerado foi filtrado e o solvente foi removido em evaporador 

rotativo sob pressão reduzida, para obtenção dos respectivos extratos metanólicos 

bruto. 

 

 

4.2.1 Fracionamento do extrato e isolamento das substâncias 
 
 O extrato metanólico foi ressuspendido em água e submetido à partições 

(líquido/líquido), primeiramente com diclorometano e posteriormente com acetato de 

etila (YUNES; CECHINEL FILHO, 2001). 

As substâncias purificadas foram obtidas a partir das frações, através de 

procedimentos cromatográficos usuais, como cromatografia em coluna (CC) e 

cromatografia em camada delgada (CCD) preparativa (YUNES; CECHINEL FILHO, 

2001). 

Os extratos, frações e substâncias da E. umbelliflora foram obtidos pelos 

Professores Christiane Meyre da Silva Bittencourt e Valdir Cechinel Filho, no 

laboratório de Fitoquímica do curso de Farmácia da UNIVALI.  
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4.3 Material microbiológico 
 

Os microrganismos utilizados como cepas padrões para a realização dos 

ensaios de atividade antimicrobiana foram as bactérias: Bacillus cereus (ATCC 

14579), Escherichia coli (ATCC 11775), Salmonella typhimurium (ATCC 14028), 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Enterobacter cloacae (ATCC 35030), 

Staphylococcus aureus (ATCC 6538P), Staphylococcus saprophyticus (ATCC 

35552) e Streptococcus agalactiae (ATCC 13813), os fungos leveduriformes: 

Candida albicans (ATCC 10231), Candida tropicalis (ATCC 7349) e Cryptococcus 

neoformans (ATCC 32264), que foram fornecidos pela "Fundação Tropical de 

Pesquisa e Tecnologia André Tosello", Campinas, SP, e os fungos filamentosos: 

Aspergillus flavus (ATCC 9170), Aspergillus fumigatus (ATCC 26934), Aspergillus 

niger (ATCC 9092), Rhizopus sp. (CL 35), Epidermophyton floccosum (C114), 

Microsporum canis (C112), Microsporum gypseum (C115), Trichophyton 

mentagrophytes (ATCC9972) e Trichophyton rubrum (C137), que foram fornecidos 

pelo Centro de Referencia Micológica (CEREMIC), Facultad de Ciencias Bioquimicas 

y Farmacéuticas, Suipacha, Rosario, Argentina. 

 

 

4.3.1 Manutenção dos microrganismos 
  

As bactérias foram mantidas em agar nutriente e conservadas sob 

refrigeração (4ºC) no Laboratório de Pesquisa em Microbiologia do curso de 

Farmácia da UNIVALI, sendo repicadas em intervalos de 15 a 30 dias para manter 

as colônias viáveis. 

 Os fungos (leveduriformes e filamentosos) foram mantidos em agar 

Sabouraud dextrosado. As leveduras foram armazenadas sob refrigeração (4ºC) e 

os fungos filamentosos sob temperatura ambiente na micoteca do Laboratório de 

Micologia da UNIVALI, sendo replicados em intervalos de 15 a 30 dias para manter 

as colônias viáveis. 
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4.4 Atividade antimicrobiana
 

A determinação da concentração inibitória mínima (CIM) e concentração 

bactericida mínima (CBM) dos extratos, frações e substâncias da E. umbelliflora foi 

realizada pelo método da diluição em agar. 

Para as substâncias obtidas por CCD preparativa a determinação da CIM e 

CBM foi realizada pelo método da microdiluição. 

 Os métodos consistiram em preparar diluições sucessivas dos extratos, 

frações ou substâncias testadas, em meios de culturas próprios, inoculados com a 

bactéria ou fungo em estudo, incubado e posteriormente verificado a menor 

concentração que inibiu o crescimento do microrganismo (BARON; FINEGOLD, 

1990). 

 

 

4.4.1 Preparo dos inóculos 
 

Bactérias 
 

 Para o preparo dos inóculos bacterianos foram utilizados as bactérias Gram-

positivas Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus e 

Streptococcus agalactiae e as Gram-negativas Escherichia coli, Salmonella 

typhimurium, Pseudomonas aeruginosa e Enterobacter cloacae. 

 Cada bactéria foi transferida do meio de manutenção para o meio Mueller-

Hinton (MERCK) e incubada a 37ºC por 18-24 horas, para a ativação da respectiva 

cultura. 

Para o preparo do inóculo foi selecionado de 4 a 5 colônias da bactéria 

ativada em agar Mueller-Hinton e transferidas para tubo de ensaio com 5 mL de 

solução NaCl 0,86% estéril, seguido de homogeneização em agitador de tubos por 

15 segundos. A densidade do inóculo foi ajustada por espectrofotometria a 520 nm, 

por comparação com a escala de 0,5  de McFarland (NCCLS, 1993). 

O inóculo final foi obtido pela diluição da suspensão das respectivas culturas 

bacterianas, obtendo-se concentração de aproximadamente 1,5 x 106 células/mL 

para o método de diluição em agar, inoculado em cada frasco (meio) uma alça 
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calibrada de 10 µL (1-5 x 103 células). Entre 1-5 x 105 células/mL para o método da 

microdiluição, inoculado em cada diluição 100 µL (1-5 x 103 células). (NCCLS, 1993). 

 

 

Fungos leveduriformes 
 

As leveduras utilizadas para o preparo dos inóculos foram Candida albicans, 

Candida tropicalis e Cryptococcus neoformans. 

Cada levedura foi cultivadas em agar Sabouraud dextrosado, pelo menos 

duas vezes, para assegurar pureza e viabilidade das culturas jovens de 24 e 48 

horas à 37°C. 

Para o preparo do inóculos foram selecionandas 5 colônias da levedura, com 

aproximadamente 1 mm de diâmetro, as quais foram suspensas em 5 mL de NaCl 

0,85% estéril e homogeneizadas em agitador de tubos por 15 segundos. A 

densidade do inóculo foi ajustada, por espectrofotometria a 520 nm para a obtenção 

de transmitância equivalente à 95%, obtendo-se uma concentração final entre 1-5 x 

106 células/mL, inoculado em cada frasco (meio) uma alça calibrada de 10 µL (1-5 x 

104 células), como descrito por Espinel-Ingroff e Pfaller(1995). 

 

Fungos filamentosos 
 

Para o preparo dos inóculos dos fungos filamentosos, foram utilizados os 

dermatófitos Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Microsporum gypseum, 

Trichophyton mentagrophytes e Trichophyton rubrum e os fungos oportunistas 

Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger e Rhizopus sp. 

Os fungos foram mantidos em agar Sabouraud à temperatura ambiente por 7 

a 10 dias para obtenção de culturas jovens. Os respectivos inóculos foram 

preparados removendo-se os esporos de cada fungo a partir de cultura jovem, com 

auxílio de uma alça, transferidos para tubo com água estéril e homogeneizado em 

agitador de tubos. A suspensão conidial foi filtrada, para remoção das hifas e 

novamente homogeneizada e ajustada para 1,4 x 106 células/mL pela adição de 

água e utilizando um hemocitômetro para a determinação do número de células, 
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inoculado em cada frasco (meio) uma alça calibrada de 10 µL (1-5 x 104 células) 

(LLOP et al., 2000). 

 

4.4.2 Concentração inibitória mínima 
 

 O método consistiu em se preparar diluições sucessivas da amostra a ser 

testada (extrato, fração ou substância), em meios de cultura sólido ou líquido, 

semear a bactéria ou fungo em estudo, e após incubação, verificar a menor 

concentração da amostra que inibiu o crescimento do microrganismo utilizado no 

ensaio. 

 Os valores da CIM foram determinados através da técnica de diluição descrita 

em NCCLS (1993). O extrato ou fração dissolvido em solução de dimetilsufóxido 

(DMSO) e água destilada (4:6), foi adicionado em séries de 10 frascos com 

capacidade para 5 mL em diferentes concentrações (100 μg/mL a 1000 μg/mL). Em 

seguida, a cada frasco foi adicionado 1 mL de meio agar Mueller-Hinton para as 

bactérias e 1 mL de agar Sabouraud dextrosado para as leveduras e fungos 

filamentosos, seguido de imediata homogeneização da mistura. Após a solidificação 

dos respectivos meios de cultura, os microrganismos, previamente ativados, foram 

inoculados nas séries correspondentes, sendo então, incubados a 37°C por 18 a 24 

horas para as bactérias e 37°C por 24 a 48 horas para os fungos leveduriformes, e à 

temperatura ambiente (25°C) por 5 a 15 dias para os fungos filamentosos.  

Após o período de incubação, foram realizadas leituras da concentração 

inibitória mínima através da verificação visual do crescimento microbiano. Para 

interpretação dos resultados foi considerado CIM a inibição total do crescimento 

microbiano. 

 Durante os testes foram utilizados controles, com os meios de culturas e 

solvente utilizado na solubilização dos extratos, frações e substâncias, a fim de 

verificar seu efeito sobre os microrganismos. A concentração final de DMSO nos 

ensaios não excedeu 2%. A leitura dos resultados foi considerada válida somente 

quando houve crescimento microbiano nos controles. 

 Para as substâncias que foram isoladas posteriormente por cromatografia de 

camada delgada (CCD) preparativa, a atividade antimicrobiana (CIM), foi 

determinada através do método de microdiluição conforme descrito em NCCLS 
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(1993), utilizando BHI como meio de cultura. O ensaio foi realizado variando a 

concentração das substâncias 4, 5, 6, 7, 8 e 9  entre 100 μg/mL até 0,1 μg/mL. 

 Após a adição do inóculo de Staphylococcus aureus, previamente preparado 

conforme descrito no item 4.4.1, as microplacas foram incubadas a 37ºC por 12 

horas. 

 A CIM foi determinada em espectrofotômetro (QUICK ELISA) a 405 nm. 

Todos os ensaios foram realizados em triplicata. 

 

 
4.4.3 Concentração bactericida mínima (CBM) 
 

 Para determinar a concentração bactericida mínima, foram selecionados as 

culturas que apresentam inibição do desenvolvimento bacteriano no ensaio de CIM 

(item 4.4.2) e realizados suas respectivas subculturas em meio agar Mueller-Hinton, 

isento de extrato, fração ou substâncias e incubadas a 37ºC por 18-24 horas. Após a 

incubação as culturas foram inspecionadas para a verificação visual do crescimento 

microbiano. 

 Para a interpretação dos resultados foram considerados que a inibição no 

ensaio de CIM e crescimento do microrganismo na subcultura (CBM) significa ação 

bacteriostática e a ausência de crescimento na subcultura significa ação bactericida 

(BARON; FINEGOLD, 1990). 

 

 

4.4.4 Bioautografia 
 

Para o direcionamento da pesquisa na localização dos componentes com 

potencial antimicrobiano da planta em estudo, foi realizado o ensaio da bioautografia 

(HAMBURGER; CORDEL, 1987; RAHALISON et al., 1994). As amostras testes 

(extratos e frações) foram dissolvidas em acetona e aplicadas em placas de 

cromatografia de camada delgada (CCD) (Sílica Gel 60) e em seguida, submetidas à 

eluição no sistema de solvente hexano e acetato de etila (7:3). Após a eluição e 

eliminação dos resíduos de solventes, foi distribuída uma fina camada de meio de 

cultura contendo inóculo do microrganismo em análise (106células/mL) sobre as 



 41

placas de CCD e em seguida, estas foram incubadas a 37°C por 18-24 horas. 

Para facilitar a leitura dos resultados, após o período de incubação, foi 

borrifado nas placas uma solução aquosa de cloreto 2,3,5 trifenil tetrazólio (TTC) (20 

mg/mL) e estas novamente incubadas a 37ºC por mais 4 horas. 

O critério empregado para a interpretação dos resultados da bioautografia, foi 

o aparecimento de zonas claras em torno da(s) substância(s) isolada(s) na CCD, 

indicando a respectiva atividade antimicrobiana (HAMBURGER; CORDEL, 1987; 

RAHALISON et al., 1994). 

 
 
4.5 Ensaio de toxicidade com Artemia salina 
 

 Para realizar o ensaio de toxicidade dos extratos e frações obtidos a partir da 

E. umbelliflora, foi utilizado o microcrustáceo Artemia salina Leach. 

 Os ensaios foram realizados conforme o método descrito por Meyer et al. 

(1982), onde os extratos, frações diclorometano e acetato de etila, dos frutos e 

folhas, foram preparados com 1% DMSO, para facilitar a dissolução do extrato, e 

água marinha sintética (38 g/mL).  

Os ovos de Artemia salina foram colocados em um Beaker contendo água 

marinha e incubados em banho-maria entre 20ºC a 25ºC, por 48 horas para 

eclodirem. Após este período, em microplacas (200 μL), foram preparadas diferentes 

concentrações dos extratos e frações, que variaram de 20 μg/mL a 1000 μg/mL e a 

cada uma delas adicionados de 6 a 12 larvas do microcrustácio, e novamente 

incubado em banho-maria (20ºC a 25ºC) por 24 horas.  

O resultado foi obtido através da contagem do número de Artemia salina vivas 

e mortas para cada diluição (concentração). O ensaio foi realizado em triplicata. 

Como controle positivo, foi utilizado uma solução de dicromato de potássio nas 

concentrações de 400, 600 e 800 μg/mL e como controle negativo 200 μL de água 

marinha. 

A leitura do resultado foi validada somente quando nos controles positivos foi 

observado a morte de todos os indivíduos (Artemia salina) e no controle negativo a 

sobrevivência de todos os indivíduos. 

Para o cálculo final da DL50 e seu respectivo intervalo de segurança utilizou-

se o método de Próbitos de análise. Os extratos foram considerados tóxicos quando 
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o ensaio de toxicidade frente a Artemia salina foi menor que 1.000 μg/mL 

(DOLABELA, 1997; PARRA et al., 2001). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Obtenção dos extratos, frações e substâncias 
 

Inicialmente a planta E. umbelliflora foi separada em frutos e folhas e cada 

parte foi submetida à maceração para obtenção dos respectivos extratos 

metanólicos bruto, conforme descrito no item 4.2. Cada extrato bruto foi submetido 

ao fracionamento por partição com diclorometano (DCM) e acetato de etila (AE), 

para a obtenção de suas respectivas frações, conforme descrito no item 4.2.1. Na 

Figura 5 pode ser observado o fluxograma da obtenção dos extratos e substâncias. 

 

 

Figura 5: Fluxograma da obtenção de extratos, frações e substâncias da Eugenia umbelliflora. 

 

O extrato metanólico bruto, a fração diclorometano, a fração acetato de etila e 

a fração aquosa, das folhas e frutos da E. umbelliflora foram submetidos aos ensaios 

de avaliação de atividade antimicrobiana, como descrito no item 4.4. 



 44

Na procura pelo(s) princípio(s) ativo(s), foram isolados e identificados três 

substâncias a partir da fração diclorometano das folhas, como descrito no item 4.2.1 

e observado na Figura 5. 

As substâncias obtidos (α-Amirina + β-Amirina, Ácido betulínico + Betulina e  

Taraxerol) são todos triterpenos e suas estruturas moleculares podem ser 

observadas na Figura 6. 

 

Figura 6: Estrutura molecular das substâncias, isolados da fração DCM das folhas de Eugenia 

umbelliflora. 

 
 

Posteriormente foram isoladas outras seis substâncias, por cromatrografia de 

camada delgada (CCD) preparativa, a partir da fração DCM dos frutos, que foram 

chamadas de substâncias 4, 5, 6, 7, 8, e 9 (Figura 5), porém a quantidade obtida de 

cada substância foi suficiente apenas para a determinação de CIM e CBM através 

do método de microdiluição, e mesmo assim, somente contra a bactéria 

Staphylococcus aureus. 
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5.2 Atividade antimicrobiana 
 

 As propriedades antimicrobianas a partir de produtos vegetais têm sido 

comprovadas através de intensas pesquisas em todo o mundo. Assim como no 

presente trabalho, estas geralmente são estudadas, avaliadas e confirmadas ou não, 

através de ensaios in vitro, como o teste de susceptibilidade (SOUZA et al., 2003). 

 Os extratos, frações e substâncias isoladas da E. umbelliflora foram avaliados 

quanto a sua capacidade em inibir o crescimento microbiano in vitro. Foi utilizada a 

metodologia da diluição em agar para a determinação da concentração inibitória 

mínima (CIM) e concentração bactericida mínima (CBM) conforme descrito nos ítens 

4.4.2 e 4.4.3, respectivamente. 

 Para o ensaio da CIM foram empregadas cepas de microrganismos 

representantes das bactérias Gram-positivas, bactérias Gram-negativas, fungos 

leveduriformes e fungos filamentosos, descritos no item 4.3. 

Para classificação da atividade antimicrobiana utilizou-se os seguintes 

critérios: Atividade entre 10 e 100 μg/mL, foi considerado como boa; entre 100 e 500 

μg/mL como atividade moderada; entre 500 e 1000 μg/mL como fraca atividade e 

maior que 1000 μg/mL, foi considerado inativo. Estes critérios têm sido empregados 

por outros autores (HOLETZ et al., 2002; PRETTO et al., 2004)  

 
 
5.2.1 Atividade antibacteriana  
 

As bactérias utilizadas para a determinação da atividade antibacteriana foram: 

Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, 

Streptococcus agalactiae, representantes do grupo das Gram-positivas, e 

Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter 

cloacae, representantes do grupo das Gram-negativas.  

Como pode ser observado na Tabela 1, os ensaios de atividade 

antibacteriana revelaram que os extratos e grande parte das frações, de ambas as 

partes da E. umbelliflora (folhas e frutos), apresentaram atividade contra bactérias 

Gram-positivas demonstrando que esta planta apresenta especificidade contra este 

grupo de bactérias. 
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Em relação à Tabela 1, a bactéria que apresentou maior susceptibilidade a 

ação da E. umbelliflora foi S. agalactiae, seguido por S. aureus, B. cereus e S. 

saprophyticus, respectivamente. De modo geral o EMB e frações DCM e AE dos 

frutos e EMB e fração DCM das folhas apresentaram este perfil, porém para a fração 

AE das folhas, a bactéria mais susceptível foi S. aureus, seguido por S. 

saprophyticus, B. cereus e S. agalactiae. 

 

Tabela 1: Atividade antibacteriana (CIM e CBM) de extratos, frações e substâncias da Eugenia 

umbelliflora, frente a bactérias Gram-positivas. 

Material  Atividade antibacteriana (μg/mL) 
testado B. cereus S. aureus S. saprophyticus S. agalactiae 

 CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM 

EMB Frutos 10 20 6 9 10 30 3 10 

Fr. DCM Frutos 7 10 8 10 20 20 2 10 

Fr. AE Frutos 20 20 10 15 30 50 4 20 

Fr. Aq. Frutos >1000 NR >1000 NR >1000 NR >1000 NR 

EMB Folhas 30 50 50 80 50 100 20 50 

Fr. DCM Folhas 50 50 20 40 80 100 10 90 

Fr. AE. Folhas 300 300 100 100 200 300 400 800 

Fr. Aq. Folhas >1000 NR >1000 NR >1000 NR >1000 NR 

1 >1000 NR >1000 NR >1000 NR >1000 NR 

2 >100 NR >100 NR >100 NR >100 NR 

3 >1000 NR >1000 NR >1000 NR >1000 NR 

Vancomicina 0.7 NR 2 NR 2 NR 0.8 NR 

Extrato metanólico bruto dos frutos (EMB Frutos); Fração diclorometano dos frutos (Fr. DCM 

Frutos); Fração acetato de etila dos frutos (Fr. AE Frutos); Fração aquosa dos frutos (Fr. Aq. 

Frutos); Extrato metanólico bruto das folhas (EMB Folhas); Fração diclorometano das folhas 

(Fr. DCM Folhas); Fração acetato de etila das folhas (Fr. AE Folhas); Fração aquosa das 

folhas (Fr. Aq. Folhas);  α-β- amirina (1); Ácido betulínico + Betulina (2);  Taraxerol (3); 

Bacillus cereus (B.cereus); Staphylococcus aureus (S.aureus); Staphylococcus saprophyticus 

(S.saprophyticus); Streptococcus agalactiae (S.agalactiae); Concentração Inibitória Mínima 

(CIM); Concentração Bactericida Mínima (CBM); Ensaio não realizado (NR). 

 

 



 47

Quando comparado aos outros extratos e frações, que apresentaram 

atividade antibacteriana, a fração AE das folhas foi a que se demonstrou menos 

ativa contra os microrganismos testados, mesmo assim, esta ainda apresentou 

atividade considerada moderada.  

Também pode-se observar na Tabela 1 que os frutos demonstram ser mais 

ativos que as folhas, sugerindo que as substâncias ativos encontram-se, 

provavelmente, em maior concentração nos frutos. 

As frações aquosas, de ambas partes da planta (frutos e folhas) não 

apresentaram atividade até a concentração máxima testada de 1000 μg/mL, 

sugerindo que as substâncias ativas apresentam característica menos polar.  

Pode-se ainda observar que, tanto para as folhas como para os frutos, a 

fração DCM demonstrou ser mais ativa que a fração AE, também demonstrando 

provável maior concentração das substâncias ativas na fração DCM.  

Na Tabela 1, também pode-se evidenciar os resultados da atividade 

bactericida da E. umbelliflora. Os extratos e frações utilizados neste ensaio foram 

aqueles que apresentaram atividade antibacteriana no teste de CIM. Para o teste foi 

utilizada a metodologia descrita no item 4.4.3. 

A concentração bactericida mínima é a quantidade mínima de agente 

antimicrobiano necessário para inviabilizar a célula microbiana. Agentes 

antimicrobianos que possuem ação bactericida causam danos irreversíveis às 

bactérias. Os que são conhecidos como bacteriostáticos, atuam inibindo o 

crescimento bacteriano, prevenindo sua multiplicação, mas não causando sua morte.  

Quando os valores da CBM são comparados com a CIM, pode-se avaliar se a 

substância em análise é bactericida ou bacteriostático (BARON; FINEGOLD, 1990).  

Nas concentrações bactericidas mínimas (CBM), o perfil da atividade 

antimicrobiana foi similar aos valores encontrados para a concentração inibitória 

mínima (CIM).  

Deve-se ressaltar que a diferença entre os valores de CIM e CBM foram 

relativamente pequenas, indicando que a planta possui atividade bactericida muito 

próxima do ponto de inibição da respectiva bactéria, o que é considerado uma 

característica desejável para os agentes antimicrobianos, uma vez que agentes 

antimicrobianos bacteriostáticos apenas inibem o crescimento bacteriano, tornado-os 

clinicamente menos desejáveis que os bactericidas (BEVAN, 1979). 
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A atividade antibacteriana para outras espécies de Eugenia também tem sido 

relatada, como por exemplo: E. moraviana (LUNARDI, 1998), E. uniflora (HOLETZ et 

al., 2002; SOUZA et al., 2004), E. pitanga e E. disenterica (ALVES et al., 2000), 

Syzygium jambolanum (CHARNDROSEKAN; VENKOTESALU, 2004) e Syzygium 

jambos (DJIPA et al., 2000). Entretanto, nenhuma das espécies citadas 

apresentaram atividade tão pronunciada quanto E. umbelliflora. 

Em geral o gênero Eugenia é ativo frente bactérias Gram-positivas, porém 

algumas espécies também foram ativas contra bactérias Gram-negativas (HOLETZ 

et al., 2002; AURICCHIO; BACCHI, 2003; CHARNDROSEKAN; VENKOTESALU, 

2004). 

O perfil de seletividade antimicrobiana contra Gram-positivos, não é uma 

característica restrita à substâncias obtidas de planta, mas é um fenômeno 

comumente observado em vários antimicrobianos (BASILE et al., 2000; PRETTO et 

al., 2004), pois as bactérias Gram-positivas apresentam um envelope celular menos 

complexos quando comparado com as bactérias Gram-negativas (MURRAY et al., 

2000), o que as tornam mais susceptíveis a ação dos antimicrobianos. 

Considerando-se o fato de que a grande maioria dos antimicrobianos de uso 

clínico serem ativos contra microrganismos sensíveis em concentração de até 

10μg/mL (MITSCHER et al.,1972), bem como, que os extratos e frações de produtos 

naturais geralmente possuem composição complexa, e muitas vezes as substâncias 

ativas estão presentes em quantidades muito pequenas (RIOS et al., 1988), a 

atividade antimicrobiana encontrada nos extratos e frações da E. umbelliflora pode 

ser classificada como excelente. 

Ainda, quando comparado à vancomicina - que é um antibiótico de uso 

hospitalar restrito, sendo empregado no tratamento específico para bactérias Gram-

positivas (TAVARES, 1996) - observa-se que os valores encontrados para CIM são 

relativamente pequenos, o que é pouco comum em extratos e frações de plantas, 

evidenciando novamente o grande potencial da E. umbelliflora.  

Além dos extratos e frações da E. umbelliflora, também foram testados 

algumas substâncias isoladas desta planta pelo método da diluição em agar. Na 

Tabela 1, também são apresentados os resultados do ensaio de atividade 

antibacteriana das substâncias isoladas (α-Amirina + β-Amirina, Ácido betulínico + 

Betulina, Taraxerol). Como pode–se evidenciar, nenhuma atividade foi observada 

até as concentrações testadas. Em relação à substância 2 (Ácido betulínico + 
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Betulina), este foi testado somente até a concentração de 100 μg/mL, devido a 

pequena quantidade da substância isolada. Estes resultados indicam que nas 

concentrações testadas, as substâncias não foram ativas e/ou que poderão 

apresentar atividade somente em concentrações maiores.  

Na Tabela 2 pode-se evidenciar os resultados da CIM e CBM dos extratos, 

frações e substâncias da E. umbelliflora com relação às bactérias Gram-negativas. 

Como pode ser observado, quase nenhuma atividade foi detectada, com exceção à 

Enterobacter cloacae, que foi sensível ao EMB dos frutos apresentando CIM 

equivalente a 900 μg/mL. O ensaio de CBM para esta bactéria foi realizado, 

entretanto não foi detectado atividade até a concentração analisada (1000 μg/mL). 

 

Tabela 2: Atividade antibacteriana (CIM) de extratos, frações e substâncias da Eugenia umbelliflora, 

frente a bactérias Gram-negativas. 

Material  Concentração Inibitória Mínima (μg/mL) 
testado E. coli P. aeruginosa E. clocae S. typhimurium

EMB Frutos >1000 >1000 900 >1000 

Fr. DCM Frutos >1000 >1000 >1000 >1000 

Fr. AE Frutos >1000 >1000 >1000 >1000 

Fr. Aq. Frutos >1000 >1000 >1000 >1000 

EMB Folhas >1000 >1000 >1000 >1000 

Fr. DCM. Folhas >1000 >1000 >1000 >1000 

Fr. AE. Folhas >1000 >1000 >1000 >1000 

Fr. Aq. Folhas >1000 >1000 >1000 >1000 

1 >1000 >1000 >1000 >1000 

2 >100 >100 >100 >100 

3 >1000 >1000 >1000 >1000 

Extrato metanólico bruto dos frutos (EMB Frutos); Fração diclorometano dos frutos (Fr. DCM 

Frutos); Fração acetato de etila dos frutos (Fr. AE Frutos); Fração aquosa dos frutos (Fr. Aq. 

Frutos); Extrato metanólico bruto das folhas (EMB Folhas); Fração diclorometano das folhas 

(Fr. DCM Folhas); Fração acetato de etila das folhas (Fr. AE Folhas); Fração aquosa das 

folhas (Fr. Aq. Folhas);  α-β- amirina (1); Ácido betulínico + Betulina (2);  Taraxerol (3); 

Escherichia coli (E. coli); Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa); Enterobacter clocae (E. 

clocae); Salmonella typhimurium (S. typhimurium); Concentração Inibitória Mínima (CIM). 
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O EMB das folhas, frações folhas e frutos e as substâncias não apresentaram 

atividade até as concentrações testadas de 1000 μg/mL. Isto pode ser explicado 

devido ao fato das bactérias Gram-negativas apresentarem um envelope celular 

mais complexo (MURRAY et al., 2000). A membrana externa das bactérias Gram-

negativas funciona como uma barreira a penetração de diversas moléculas, assim os 

agentes antimicrobianos encontram dificuldade em penetrar na célula, ou quando 

conseguem,a concentração não é suficiente para apresentar o resultado esperado. 

Além disso, seu espaço periplasmático contém diversas enzimas que podem inativar 

certos agente antimicrobianos (POOLE, 1994; SCHAECHTER et al., 1999; DUFFY; 

POWER, 2001). 

Muitas bactérias Gram-negativas também apresentam alta resistência 

intrínseca a uma série de agentes antimicrobianos, o que pode ser explicado pela 

ação da membrana externa e além disso a atividade de bomba de efluxo, que são 

mecanismos especializados em expulsar exógenas estranhas protegendo as células 

de concentrações inibitórias ou letais  dos agentes antimicrobianos (HANCOCK; 

BELL, 1988; NIKAIDO, 1989; KÖHLER, 1999). 

A atividade antibacteriana observada contribui para justificar o uso da E. 

umbelliflora na medicina popular, pois segundo Kuskoski (2000), esta planta tem 

sido empregada popularmente no tratamento de infecções. Estes resultados 

demonstram o quanto promissor possa ser seu estudo para a obtenção de um novo 

agente antimicrobiano contra bactérias Gram-positivas.  

 
 
5.2.1.1 Bioautografia 
 

A atividade antimicrobiana das substâncias presentes nos extratos e frações 

obtidas dos frutos e folhas da E. umbelliflora, também foi realizada através do ensaio 

de bioautografia. Este método permitiu a localização das substâncias com ação 

antimicrobiana em um cromatograma e contribuiu para o isolamento direcionado dos 

substâncias ativas. 

Inicialmente foram testados vários sistemas de solventes para a realização da 

cromatografia de camada delgada (CCD) para obtenção de cromatograma com boa 

resolução, pois uma separação inadequada das substâncias pode interferir no 
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resultado dos halos de inibição bacteriana. Dentre todos os sistemas testados o que 

apresentou a melhor resolução foi hexano e acetato de etila (7:3), justificando assim 

seu uso neste ensaio.  

A Figura 7 mostra a bioautografia do extrato e frações dos frutos da planta E. 

umbelliflora, utilizando um inóculo do microrganismo Staphylococcus aureus. 

Utilizando o sistema de solvente hexano e acetato de etila (7:3) foi possível 

localizar pelo menos três grupos distintos de substâncias com atividade 

antimicrobiana, sendo um grupo mais apolar, um de polaridade intermediária e outro 

mais polar. Demonstrando que na planta existe mais de uma substância com 

atividade antimicrobiana, como pode ser observado na Figura 7. 

 

 

 
     1      2        3       4       5       6  
 

Figura 7: Ensaio bioautográfico frente ao Staphylococcus 

aureus do extrato e frações dos frutos e folhas da Eugenia 

umbelliflora; 1 (extrato metanólico dos frutos); 2 (fração DCM 

dos frutos); 3 (fração AE dos frutos);  4 (extrato metanólico das 

folhas); 5 (fração DCM das folhas); 6 (fração AE das folhas). 
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Na bioautografia pode-se evidenciar, que os extratos e as frações DCM dos 

frutos e folhas, e fração AE dos frutos, possuem provavelmente maior número de 

substâncias “apolares” (relativo ao sistema de solvente hexano e acetato de etila 

7:3) e a fração AE das folhas foi a única que não apresentou a mesma característica. 

Provavelmente, essas substâncias “apolares” são responsáveis pela atividade 

antibacteriana, como pode ser observado na Tabela 1 e Figura 7. 

Ainda em relação à Figura 7, é possível se verificar que a fração AE - 

sobretudo aquela obtida das folhas, apresentou forte atividade antimicrobiana na 

origem de aplicação na CCD, ou seja, neste caso, as substâncias “polares” são as 

principais responsáveis pela atividade antibacteriana. 

 

 

5.2.1.2 Microdiluição  
 

Com auxílio do ensaio biautográfico foi possível isolar seis substâncias, 

através de uma cromatografia de camada delgada (CCD) preparativa. Estas 

substâncias isoladas não foram estudados do ponto de vista fitoquímico, devido as 

pequenas quantidades recuperadas e foram denominadas como substâncias 4, 5, 6, 

7, 8 e 9, que obedecem o critério de ordem decrescente de polaridade, no sistema 

de solvente hexano e acetato de etila (7:3). 

Devido ao baixo rendimento, a concentração inibitória mínima (CIM), foi 

realizada segundo a técnica da microdiluição e foi selecionado apenas um 

microrganismo, Staphylococcus aureus, que foi escolhido devido aos bons 

resultados encontrados para os extratos e frações dos frutos e folhas da E. 

umbelliflora.  

Como pode ser evidenciado na Tabela 3, os ensaios de atividade 

antibacteriana pelo método da microdiluição revelaram que grande parte dos 

substâncias testadas apresentam atividade contra a bactéria S. aureus. 

No ensaio de CIM, a substância que apresentou o melhor resultado foi o 

número 6, com CIM de 1,87 μg/mL, seguido pelas substâncias 5 e 7 ambos com 

CIM em 3,75 μg/mL e pela substância 4 com CIM de 15 μg/mL. 
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Tabela 3: Atividade antibacteriana (CIM e CBM) de 

substâncias da Eugenia umbelliflora frente ao 

microrganismo Staphylococcus aureus. 

Material Atividade antibacteriana (μg/mL) 
testado CIM   CBM 

4 15 30 

5 3,75 7,5 

6 1,87 3,75 

7 3,75 15 

8 >100 NR 

9 >100 NR 

Vancomicina 2 NR 

Substância 4 (4); Substância 5 (5); Substância 6 (6); 

Substância 7 (7); Substância 8 (8); substância 9 (9); 

Concentração Inibitória Mínima (CIM); Concentração 

Bactericida Mínima (CBM); Ensaio não realizado (NR). 

 

 

 As substâncias 8 e 9 não apresentaram atividade até a concentração máxima 

testada de 100 μg/mL. Estes resultados indicam que nas concentrações testadas, as 

substâncias não foram ativos e/ou que só poderão apresentar atividade, em 

concentrações maiores. 

 As substâncias que apresentaram atividade no ensaio de CIM, também foram 

submetidos ao ensaio de CBM, onde foi possível observar que o perfil de atividade 

antibacteriana encontrado foi semelhante aos valores encontrados para CIM, pois as 

diferença entre CIM e CBM foram relativamente pequenas, demonstrando que as 

substâncias possuem atividade bactericida próximo à concentração inibitória do S. 

aureus. 

 Os valores de CIM e CBM para as substâncias 5, 6 e 7 foram pequenos e 

quando comparados com o padrão utilizado (vancomicina) que apresentou CIM 

equivalente a 2 μg/mL, fica evidente o potencial da planta como fonte de novos 

agentes antibacterianos. 

Existem relatos de atividade antibacterianas, existentes em espécies da 

família Myrtaceae, relacionados com a presença de óleos essenciais, flavonóides, 
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terpenos (HERNANDES et al., 2000; LIS-BALCHIN et al., 2000; AURICCHIO; 

BACCHI, 2003) e taninos (SCALBERT, 1994; DJIPA et al., 2000). 

O mecanismo de ação da atividade antimicrobiana dos óleos essenciais, 

ainda não está completamente esclarecido, mas especula-se que envolva alterações 

na parede celular (COWAN, 1999; TORRES et al., 2000). Para os flavonóides essa 

atividade, provavelmente se deve à sua habilidade de se complexar com proteínas e 

com a parede celular dos microrganismos. Lembrando que plantas, em resposta às 

infecções, sintetizam flavonóides (COWAN, 1999; SOMCHIT et al., 2003). Já o 

mecanismo de ação dos taninos pode estar relacionado com sua habilidade de 

expor e inativar adesinas, interferir no transporte de proteínas e nos polissacarídeo 

da parede celular, formando complexos com polissacarídeo da membrana (COWAM, 

1999; LOGUERCIO et al., 2005). Para os taninos sua atividade, provavelmente, está 

relacionada com sua capacidade de causar transtornos a membrana bacteriana 

provocando seu rompimento (COWAM, 1999). 

 

 

5.2.2 Atividade antifúngica  
 

 Conforme já mencionado, um recurso promissor para o desenvolvimento e 

descoberta de novos agentes antifúngicos, são as plantas usadas na medicina 

popular para tratamento de diversas infecções fúngicas (GURGEL et al., 2004; 

RAKOTONIRAINY; LAVEDRINE, 2005). Neste sentido, as pesquisas a partir de 

plantas, como a realizada no presente trabalho, têm assumindo importante papel 

(SIXEL; PECINALLI, 2002).  

Os extratos, frações e substâncias da E. umbelliflora foram submetidos à 

avaliação da atividade antifúngica frente à diferentes classes de fungos incluindo 

Candida albicans, Candida tropicalis e Criptococcus neoformans, representante dos 

fungos leveduriformes; Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Microsporum 

gypseum, Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, representantes dos 

fungos dermatófitos e Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, 

Rhizopus sp, representantes dos fungos oportunistas.  

Na Tabela 4 são apresentados os resultados da CIM dos extratos, frações e 

substâncias da E. umbelliflora, frente aos fungos leveduriformes. Como pode ser 

observado, nenhum extrato, fração ou substância apresentou atividade até a 
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concentração máxima testada (1000 μg/mL) contra as leveduras analisadas. Assim 

como ocorreu no caso das bactérias, a substância 2 (Ácido betulínico + Betulina), foi 

testado somente até a concentração 100 μg/mL, devido ao baixo rendimento no 

processo de isolamento. 

 

Tabela 4: Atividade antifúngica (CIM) de extratos, frações e substâncias da Eugenia umbelliflora, 

frente aos fungos leveduriformes. 

Material Concentração Inibitória Mínima (μg/mL) 
Testado C. albicans C. tropicalis C. neoformans 

EMB Frutos >1000 >1000 >1000 

Fr. DCM Frutos >1000 >1000 >1000 

Fr. AE Frutos >1000 >1000 >1000 

Fr. Aq. Frutos >1000 >1000 >1000 

EMB Folhas >1000 >1000 >1000 

Fr. DCM Folhas >1000 >1000 >1000 

Fr. AE Folhas >1000 >1000 >1000 

Fr. Aq. Folhas >1000 >1000 >1000 

1 >1000 >1000 >1000 

2 >100 >100 >100 

3 >1000 >1000 >1000 

Extrato metanólico bruto dos frutos (EMB Frutos); Fração diclorometano dos frutos (Fr. DCM 

Frutos); Fração acetato de etila dos frutos (Fr. AE Frutos); Fração aquosa dos frutos (Fr. Aq. 

Frutos); Extrato metanólico bruto das folhas (EMB Folhas); Fração diclorometano das folhas 

(Fr. DCM Folhas); Fração acetato de etila das folhas (Fr. AE Folhas); Fração aquosa das 

folhas (Fr. Aq. Folhas);  α-β- amirina (1); Ácido betulínico + Betulina (2);  Taraxerol (3); 

Candida albicans (C. albicans); Candida tropicalis (C. tropicalis); Criptococcus neoformans 

(C. neoformans); Concentração Inibitória Mínima (CIM). 

 

 

Embora a E. umbelliflora não tenha apresentado atividade contra as leveduras 

testadas, tem sido relatado a atividade frente à fungos leveduriformes para outras 

espécies de Eugenia, como: E. dysenterica que demonstrou atividade frente ao 

Criptococcus (COSTA et al., 2000), Syzygium jambolanum que apresentou atividade 

contra Candida albicans e Criptococcus neoformans (CHANDRASEKARAN; 
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VENKATESALU, 2004) e E. uniflora que foi ativa contra Candida albicans 

(AURICCHIO; BACCHI, 2003). 

 Em relação aos fungos filamentosos, na Tabela 5 estão apresentados os 

resultados de CIM contra fungos dermatófitos analisados. 

 
Tabela 5: Atividade antifúngica (CIM) de extratos, frações e substâncias da Eugenia umbelliflora, 

frente aos fungos dermatófitos. 

Material Concentração Inibitória Mínima (μg/mL) 
Testado E. floccosum M. canis M. gypseum T. rubrum T. mentagrophytes

EMB Frutos 200 900 800 500 800 

Fr. DCM Frutos 600 400 300 400 600 

Fr. AE Frutos 300 300 400 700 800 

Fr. Aq. Frutos >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 

EMB Folhas >1000 900 1000 >1000 >1000 

Fr. DCM Folhas 600 500 700 1000 800 

Fr. AE Folhas 1000 500 700 500 600 

Fr. Aq. Folhas >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 

1 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 

2 >100 >100 >100 >100 >100 

3 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 

Extrato metanólico bruto dos frutos (EMB Frutos); Fração diclorometano dos frutos (Fr. DCM Frutos); 

Fração acetato de etila dos frutos (Fr. AE Frutos); Fração aquosa dos frutos (Fr. Aq. Frutos); Extrato 

metanólico bruto das folhas (EMB Folhas); Fração diclorometano das folhas (Fr. DCM Folhas); 

Fração acetato de etila das folhas (Fr. AE Folhas); Fração aquosa das folhas (Fr. Aq. Folhas);  α-β- 

amirina (1); Ácido betulínico + Betulina (2);  Taraxerol (3); Epidermophyton floccosum (E. floccosum); 

Microsporum canis (M. canis); Microsporum gypseum (M. gypseum); Trichophyton rubrum (T. 

rubrum); Trichophyton mentagrophytes (T. mentagrophytes ); Concentração Inibitória Mínima (CIM). 

 

 

Conforme pode ser evidenciado, os extratos e frações DCM e AE dos frutos e 

folhas da E. umbelliflora apresentaram atividade contra fungos dermatófitos testados 

(Tabela 5). Este grupo de fungos é responsável pela invasão da porção 

queratinizada da pele, pêlo e unhas, causando infecção chamada dermatofitose, 

geralmente conhecidas como tinea. Apesar não apresentarem risco à vida para 

indivíduos sadios, tem efeitos debilitantes sobre a qualidade de vida das pessoas, 

limitando tanto suas atividades diárias, como relacionamentos interpessoais, uma 
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vez que podem desfigurar a pele e serem transmitidos por contato direto (ZAITZ et 

al., 1998; FISHER; COOK, 2001). 

Também foi observada atividade antifúngica contra dermatófitos em outras 

espécies do gênero Eugenia, como: E. uniflora (SOUZA et al., 2002; AURICCHIO; 

BACCHI, 2003) e Syzygium jambolanum (CHANDROSEKARAN; VENKATESALU, 

2004). 

Especificamente em relação ao extrato bruto e fração AE dos frutos, o fungo 

que se mostrou mais susceptível foi o E. floccosum, que chegou a apresentar CIM 

para o EMB de 200 μg/mL, sendo este o melhor resultado obtido neste ensaio. 

Levando em consideração os critérios adotados para a classificação da atividade 

antimicrobiana, a atividade foi considerada moderada. Para os demais dermatófitos 

testados - Microsporum canis, Microsporum gypseum, Trichophyton rubrum, 

Trichophyton mentagrophytes - a atividade foi considerada fraca para o EMB dos 

frutos. 

Para a fração AE dos frutos também observamos uma atividade moderada 

para o E. floccosum, M. canis e M. gypseum, e fraca para T. rubrum e T. 

mentagrophytes. 

 Podemos também considerar uma atividade moderada para os fungos 

testados em relação à fração DCM dos frutos, com exceção do E. floccosum e T. 

mentagrophytes, que apresentaram uma fraca atividade, com CIM 600 μg/mL. 

 Em relação aos extratos e frações das folhas, o fungo que se mostrou mais 

sensível foi o M. canis com uma CIM para ambas frações (AE e DCM) de 500μg/mL. 

Os demais fungos apresentaram atividade considerada fraca para ambas frações. 

 O EMB das folhas não demonstrou atividade até a concentração testada para 

a maioria dos dermatófitos, com exceção do M. canis e M. gypseum, com CIM de 

900 μg/mL e 1000 μg/mL, respectivamente, o que pode ser considerada uma 

atividade fraca. 

 Nas frações aquosa dos frutos e folhas, não observamos atividade 

antifúngica, indicando que as substâncias ativos aparentemente apresentam uma 

característica menos polar, quando comparado com os componentes da fração 

aquosa.  
Estes resultados mostram que os fungos dermatófitos foram inibidos 

seletivamente pelas substâncias da E. umbelliflora. 



 58

 Semelhante à atividade antibacteriana, o extrato e frações DCM e AE dos 

frutos demonstraram maior atividade que os mesmos componentes das folhas, 

indicando que provavelmente os frutos apresentam maior concentração das 

substâncias ativas. 

 Diferente da atividade antibacteriana, onde se observou maior atividade da 

fração DCM (frutos e folhas) para todas as bactérias sensíveis à planta E. 

umbelliflora, o ensaio de atividade antifúngica não apresentou o mesmo 

comportamento, pois para alguns dermatófitos a fração DCM foi mais ativa e para 

outros a fração mais ativa foi AE. Considerando que os dematófitos são fungos 

difíceis de serem erradicados, é importante ressaltar que os extratos e frações 

obtidos dos frutos e folhas da E. umbelliflora, foram ativos frente a estes fungos, o 

que não ocorreu para os outros fungos testados (Tabela 6). 

  

Tabela 6: Atividade antifúngica (CIM) de extratos, frações e substâncias da Eugenia 

umbelliflora, frente a fungos oportunistas. 

Material Concentração inibitória Mínima (μg/mL) 
Testado A. flavus A.fumigatus  A. niger Rhizopus sp. 

EMB Frutos >1000 >1000 >1000 >1000 

Fr. DCM Frutos >1000 >1000 >1000 >1000 

Fr. AE Frutos >1000 >1000 >1000 >1000 

Fr. Aq. Frutos >1000 >1000 >1000 >1000 

EMB Folhas >1000 >1000 >1000 >1000 

Fr DCM Folhas >1000 >1000 >1000 >1000 

Fr AE Folhas >1000 >1000 >1000 >1000 

Fr. Aq. Folhas >1000 >1000 >1000 >1000 

1 >1000 >1000 >1000 >1000 

2 >100 >100 >100 >100 

3 >1000 >1000 >1000 >1000 

Extrato metanólico bruto dos frutos (EMB Frutos); Fração diclorometano dos frutos (Fr. DCM 

Frutos); Fração acetato de etila dos frutos (Fr. AE Frutos); Fração aquosa dos frutos (Fr. Aq. 

Frutos); Extrato metanólico bruto das folhas (EMB Folhas); Fração diclorometano das folhas 

(Fr. DCM Folhas); Fração acetato de etila das folhas (Fr. AE Folhas); Fração aquosa das 

folhas (Fr. Aq. Folhas);  α-β- amirina (1); Ácido betulínico + Betulina (2);  Taraxerol (3). 

Aspergillus flavus (A. flavus); Aspergillus fumigatus (A. fumigatus); Aspergillus niger (A. 

niger); Rhizopus sp. (Rhizopus sp.); Concentração Inibitória Mínima (CIM). 
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As três substâncias triterpênicas (α-β-amirina, Ácido betulínico + Betulina  e 

Taraxerol), não apresentaram atividade até as concentrações testadas contra os 

fungos dermatófitos testados.  

Na Tabela 6 são apresentados os resultados da CIM dos extratos, frações e 

substâncias da E. umbelliflora frente aos fungos oportunistas testados. Como pode 

ser observado, os extratos, frações e substâncias da E. umbelliflora, não 

apresentaram atividade até as concentrações testadas. O mesmo perfil não foi 

observado por Chandrasekaran; Venkatesalu (2004), ao analisarem a atividade 

antifúngica da Syzygium jambolanum, frente a diversos fungos oportunistas. 

Comparando a atividade antimicrobiana da E. umbelliflora, observou-se que 

as bactérias são mais susceptíveis que os fungos. Estes resultados estão de acordo 

com pesquisas desenvolvidas por outros autores (SELITRENNIKOFF, 1992; KHAN 

et al., 2004; AL-BURTAMANI et al., 2005).  

A dificuldade de se encontrar novos agentes antifúngicos pode ser explicada 

devido ao fato dos fungos serem células eucarióticas, que parasitam um hospedeiro 

com células eucarióticas. Assim as diferenças citológicas são pequenas e as drogas 

que interferem no metabolismo dos fungos, também podem agir no metabolismo do 

hospedeiro (TAVARES, 1996). 

 

 

5.3 Ensaio de toxicidade com Artemia salina 
 

Segundo critérios empregados para a classificação de atividade 

antimicrobiana de extratos e frações obtidos de plantas, um determinado 

componente extraído de planta é considerado ativo contra microrganismos, quando 

apresenta uma CIM < 1000 μg/mL (HOLETZ et al., 2002). Levando isto em 

consideração, os ensaios de toxicidade empregando o microcustácio Artemia salina 

como indicador, foram realizados até a concentração máxima de 1000 μg/mL. Parra 

et al. (2001), também utilizaram os mesmos critérios para a escolha do intervalo de 

concentração em seus estudos de toxicidade. 

O critério utilizado para classificação de toxicidade, empregando Artemia 

salina, foi baseado nas concentrações das DL50 onde: DL50 menor que 80 μg/mL foi 

considerada altamente tóxico, entre 80 μg/mL e 250 μg/mL moderadamente tóxico e 

acima de 250 μg/mL com baixa toxicidade ou não tóxico (DOLABELA, 1997). 
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Na Tabela 7 encontram-se os resultados de DL50 para os extratos e frações, 

dos frutos e folhas, da planta E. umbelliflora. 

Como pode ser visto na Tabela 7, o EMB das folhas e suas frações (AE e 

DCM) foram considerados de baixa toxicidade ou não tóxicos. Sendo considerado 

uma característica indispensável para um tratamento seguro (PARRA et al., 2001). 

 Em relação aos frutos, pode-se observar que no EMB foi encontrada uma 

baixa toxicidade. As frações demonstraram uma maior ação tóxica, sendo que a 

fração DCM foi mais tóxica que a fração AE. Utilizando os critérios acima descritos 

pode-se dizer que a fração DCM demonstra ser altamente tóxica, enquanto a fração 

AE moderadamente tóxica. 

 Da mesma forma em que nos ensaios antimicrobianos os frutos 

demonstraram ser mais ativos que as folhas, também foi observada maior toxicidade 

nestes. Desta maneira pode-se sugerir que exista maior concentração de 

substâncias tóxicas nos frutos, especialmente na fração DCM. 
 
Tabela 7: Ensaio de toxicidade, utilizando a Artemia 

salina, de extratos, frações e substâncias da Eugenia 

umbelliflora. 

Material testado DL50 (μg/mL) 

EMB Frutos 984 

Fr. DCM Frutos 72 

Fr. AE Frutos 81 

EMB Folhas >1000 

Fr. DCM Folhas >1000 

Fr. AE Folhas >1000 

Extrato metanólico bruto dos frutos (EMB Frutos); 

Fração diclorometano dos frutos (Fr. DCM Frutos); 

Fração acetato de etila dos frutos (Fr. AE Frutos); 

Extrato metanólico bruto das folhas (EMB Folhas); 

Fração diclorometano das folhas (Fr. DCM Folhas); 

Fração acetato de etila das folhas (Fr. AE Folhas). 

 

 

Diversos trabalhos tentam correlacionar o ensaio de toxicidade da Artemia 

salina com atividade antifúngica, antiviral, antibacteriana, parasiticida, 

tripanossomicida, entre outras (SOLIS et al., 1993; SIQUEIRA et al., 1998; PAYROL 
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et al., 2001; SIQUEIRA et al., 2001; KANEGUSUKU et al., 2002; MOREIRA et al., 

2003). 

 Apesar dos componentes com maior atividade antimicrobiana da planta E. 

umbelliflora também demonstrarem um maior potencial tóxico, no ensaio da Artemia 

salina, não foi possível estabelecer uma correlação direta entre as substâncias 

ativas e a(s) substância(s) tóxica(s). Estes resultados demonstram a importância do 

isolamento e identificação das substâncias ativas da planta, para se descobrir se 

eles são responsáveis pela ação tóxica ou não. 

Inúmeras plantas utilizadas na medicina popular, prescritas ou por 

automedicação, carecem de um maior controle de qualidade, um vez que a literatura 

indica que muitas destas possam apresentar substancias tóxicas ou composição 

química variável (NOLDIN et al., 2003). Neste sentido pesquisas como esta, 

realizada no presente trabalho, contribui para um melhor conhecimento do 

verdadeiro potencial tóxico de cada planta. 

Estudos como este sobre toxicidade, auxiliam na triagem de uma grande 

variedade de substâncias com atividade biológica para definir sua potencial 

aplicação terapêutica, mensurando a toxicidade apresentada dos possíveis futuros 

fármacos (CARBALLO et al., 2002). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os extratos e frações dos frutos e folhas da planta Eugenia umbelliflora 

apresentaram pronunciada atividade antibacteriana, com valores de concentração 

inibitória mínima entre 2 μg/mL e 400 μg/mL. 

Verificou-se que E. umbelliflora demostrou atividade específica contra as 

bactérias Gram-positivas testadas (Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus saprophyticus e Streptococcus agalactiae ) e não foi verificada 

atividade contra as bacterias Gram-negativas testadas (Escherichia coli, Salmonella 

typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae) até a concentração 

de 1000 μg/mL. 

O ensaio bioautográfico auxiliou no isolamento de seis substâncias, da fração 

DCM dos frutos, sendo que destes, quatros apresentaram potente atividade frente 

ao Staphylococcus aureus, com valores de concentração inibitória mínima que 

variaram entre 1,87 μg/mL e 15 μg/mL. 

Os extratos e frações dos frutos e folhas da planta E. umbelliflora também 

apresentaram atividade antifúngica, com valores de concentração inibitória mínima 

entre 200 μg/mL e 1000 μg/mL. Os extratos e frações da E. umbellilfora 

demostraram atividade contra os fungos dermatófitos testados (Epidermophyton 

floccosum, Microsporum canis, Microsporum gypseum, Trichophyton rubrum, 

Trichophyton mentagrophytes). 

Não foi observada atividade da E. umbelliflora contra os fungos oportunistas 

testados (Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Rhyzopus sp.), 

nem contra as leveduras testadas (Candida albicans, Candida tropicalis e 

Criptococcus neoformans) até a concentração de 1000 μg/mL. 

As substâncias isoladas da fração DCM das folhas da E. umbelliflora (α-

Amirina + β-Amirina, Ácido betulinico + Betulina e Taraxerol), não demonstraram 

atividade antibacteriana nem atinfúngica até a concentração máxima testada. 

 No ensaio de toxicidade frente a Artemia salina, o EMB obtido das folhas 

desta planta e suas frações, não demonstraram toxicidade. Já para os frutos, foi 

observado toxicidade que variou entre 72 μg/mL e 984 μg/mL e suas frações 

demonstraram ser mais tóxicas que seu EMB. 



 63

 Finalmente os estudos contribuem para justificar o uso da E. umbelliflora, na 

medicina popular, no tratamento de infecções. 
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