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RESUMO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estimou a ocorrência de 10,4 milhões casos 

novos de tuberculose (TB) no mundo em 2015 com um aumento contínuo dos casos 

de resistência. Com a difilcudade de controle TB, existe a necessidade da descoberta 

de novos fármacos, especialmente sobre cepas resistentes e acredita-se que as 

plantas medicinais, através dos óleos essenciais (OEs), sejam uma das alternativas 

para bioprospecção de substâncias ativas, como o OE extraído da casca de 

Cinnamomum zeylanicum (OECzey), popularmente conhecida com canela, e o trans-

cinamaldeído (TCin), seu composto, que possuem diversas propriedades 

terapêuticas, como ação antimicrobiana, anti-inflamatória, hipoglicemiante, entre 

outras.  Nesse contexto, o presente estudo avaliou a ação antimicobacteriana do 

OECzey e do TCin sobre isolados clínicos (ICs) de M. tuberculosis, sensíveis e 

resistentes, como também os efeitos das associações entre o OECzey e TCin com os 

fármacos rifampicina (RIF) e isoniazida (INH) sob a cepa padrão M. tuberculosis 

H37Rv. Utilizou-se a técnica Resazurin Microtiter Assay (REMA) para determinação 

da concentração inibitória mínima (CIM) dos compostos testados sobre nove ICs de 

M. tuberculosis. Os efeitos das associações OECzey/RIF, OECzey/INH, TCin/RIF e 

TCin/INH sobre a cepa padrão M. tuberculosis H37Rv foram avaliadas de acordo com 

método Checkerboard, determinando-se o Índice de Concentração Inibitória 

Fracionada (IFIC), no qual efeito sinérgico foi observador com valores de IFIC ≤ 0,5, 

efeito aditivo com IFIC > 0,5 e ≤ 1 e antagonismo com IFIC > 1,0. Observou-se que 

OECzey e o TCin foram capazes de inibir o crescimento de todos os nove ICs, 

sensíveis e resistentes, com valores de CIM variando entre 9,75 μg/mL a 39 μg/mL. 

Todas as quatro associações testadas resultaram em efeito sinérgico e aditivo, com 

ausência efeito antagônico. Ambas associações OECzey/RIF e OECzey/INH 

apresentaram valores de ICIF de 0,375 e 0,5, enquanto que nas associações TCin/RIF 

e TCin/INH os valores de IFIC foram 0,31, 0,375 e 0,5. 

 

 

Palavras-chave: Mycobacterium tubeculosis. Cinnamomum zeylanicum. 

Cinamaldeído. Sinergismo. 
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 ABSTRACT 

The World Health Organization (WHO) has estimated that 10.4 million new cases of 

tuberculosis (TB) occurred worldwide in 2015, with a steady increase in resistance 

cases. Considering TB control difficulties, it is necessary to discover new drugs, 

especially for resistant strains, and it is believed that medicinal plants, through their 

essential oils (EOs), are one of the alternatives for bioprospecting active substances, 

such as the EO extracted from the bark of Cinnamomum zeylanicum (EOCzey), 

popularly known as cinnamon, and trans-cinnamaldehyde (TCin), its compound, which 

has several therapeutic properties, such as antimicrobial, anti-inflammatory, and 

hypoglycemic action, among others. In this context, the present study evaluated the 

antimycobacterial action of EOCzey and TCin on sensitive and resistant clinical 

isolates (CI) of M. tuberculosis, as well as the effects of the associations between 

EOCzey and TCin and the drugs rifampicin (RIF) and isoniazid (INH) on the standard 

M. tuberculosis H37Rv strain. The Resazurin Microtiter Assay (REMA) technique was 

used to determine the minimum inhibitory concentration (MIC) of the compounds 

tested on nine M. tuberculosis CIs. The effects of the EOCzey / RIF, EOCzey / INH, 

TCin / RIF and TCin / INH associations on the standard M. tuberculosis H37Rv strain 

were evaluated according to the checkerboard method, determining the Fraction 

Inhibitory Concentration Index (FICi), in which the synergistic effect was observed with 

FICi values ≤ 0.5, additive effect with FICi >0.5 and ≤ 1 and antagonism with FICi >1.0. 

It was observed that EOCzey and TCin were able to inhibit the growth of all nine 

sensitive and resistant CIs with MIC values ranging from 9.75 μg / mL to 39 μg / mL. 

All four associations tested resulted in synergistic and additive effects, with no 

antagonistic effect. Both EOCzey / RIF and EOCzey / INH associations showed FICi 

values of 0.375 and 0.5, whereas the TCin / RIF and TCin / INH associations showed 

FICi values of 0.31, 0.375 and 0.5. 

 

Key words: Mycobacterium tuberculosis. Cinnamomum zeylanicum. 

Cinnamaldehyde. Synergism. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Aspectos gerais da Tuberculose 

A tuberculose (TB) afeta a humanidade há milhares de anos, sendo 

considerada como a doença que mais causava óbitos até o final do século XIX e 

meados do século XX. Apesar de a OMS ter declarado-a como uma emergência de 

saúde pública há mais de 20 anos, atualmente é a segunda principal causa de morte 

por doenças infecciosas, atrás apenas da AIDS (WHO, 2016). 

Caracteriza-se por ser uma doença infectocontagiosa, com evolução 

crônica, causada principalmente pelo Mycobacterium tuberculosis, cujo principais 

sintomas são tosse, expectoração, fraqueza, perda de peso, febre e sudorese noturna 

(TANG; YAM, CHEN, 2016). 

A infecção é adquirida através da inalação de aerossóis contendo as 

micobactérias, que são expelidas pela tosse, espirro, fala ou saliva de um paciente 

com TB pulmonar ativa. Após a inalação dos aerossóis infectantes, os bacilos são 

fagocitados por macrófagos alveolares, desencadeando uma reação infamatória e 

posterior formação do granuloma. Ressalta-se que o bacilo pode sofrer disseminação 

hematogênica, linfática ou tecidual e se instalar em diversos órgãos, sendo 

denominada forma extrapulmonar da TB (GENGENBACHER; KAUFMANN, 2012). 

A grande maioria dos pacientes infectados, cerca de 90%, não 

desenvolvem a doença, uma vez que os bacilos ficam contidos no interior do 

granuloma em estado de latência. Os outros 10% desenvolverão a doença em algum 

momento da vida, sendo que metade destes pacientes apresentarão os sintomas nos 

dois primeiros anos da infecção. Os principais fatores de risco que levam a reativação 

do bacilo e o desenvolvimento da doença são a idade avançada, má nutrição, 

alcoolismo, co-oinfecção com o HIV e estados gerais que levam a deficiência do 

sistema imunológico, como diabetes mellitus mal controlado, insuficiência renal e 

utilização de drogas imunossupressoras (AHMAD, 2011; GENGENBACHER; 

KAUFMANN, 2012).  

 

1.1.1 Epidemiologia 

No ano de 2015, a OMS estimou a ocorrência de 10,4 milhões de casos 

novos de TB no mundo, equivalente a 142 casos a cada 100 mil habitantes (figura 1). 

Desse total, 11% correspondem aos casos de co-infecção HIV/TB. Os 30 países que 
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concentram a maior quantidade de novas infecções acumulam 87% do total de casos 

novos, nos quais o Brasil está incluído e é o único país da América Latina nessa 

classificação. Em relação ao número de óbitos no referido ano, ocorreram 

aproximadamente 1,4 milhões de mortes exclusivamente por TB e 400 mil por 

coinfecção HIV-TB (WHO, 2016). 

 

Figura 1 - Estimativa do número de novos casos de TB referente ao ano de 2015. 

 

       Fonte: WHO (2016). 

 

Em 2015, foram notificados 84 mil casos novos de TB no Brasil, dos quais 

13 mil correspondiam a casos de co-infecação com HIV. Do total de casos, 5,5 mil 

evoluíram para óbito causado exclusivamente por TB e 2,2 mil mortes por co-infecção 

HIV/TB (WHO, 2016). 

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, no ano de 2015 

foram notificados casos TB em 90% dos municípios do estado, totalizando 3.417 

casos novos (38,4/100 mil habitantes), dos quais 1.483 foram somente no município 

de Fortaleza (CEARÁ, 2016). 

 

1.2 O Gênero Mycobacterium 

As micobactérias pertencem ao gênero Mycobacterium, o único dentro da 

família Mycobacteriaceae, incluída na ordem Actinomycetales, que também agrega 
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bactérias dos gêneros Corynebacaterium, Nocardia e Rhododoccus (SAKAMOTO, 

2012). 

Atualmente são descritas 175 espécies e 13 subespécies (LEHMANN e 

NEUMANN, 2016), subdivididas em 3 grupos principais: o Complexo Mycobacterium 

tuberculosis (CMTB), o Mycobacterium leprae em um grupo a parte e as demais 

bactérias são agrupadas no grupo denominado de Micobactérias Não Tuberculosas 

(MNT), como as espécies Mycobacterium avium, Mycobacterium kansassi, 

Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium chelonae e Mycobacterium abcessus 

(JAGIELSKI et al., 2016).  

As características mínimas para uma espécie pertencer ao gênero 

Mycobacterium incluem a presença de uma complexa parede celular formada por 

ácidos micólicos de cadeia longa, presença de elevado teor de guanina e citosina 

(G+C), entre 61 a 71%, no seu material genético e a capacidade de resistirem a 

descoloração com uma solução álcool-ácida, após terem sido coradas pelo corante 

carbolsufcina pela técnica de Ziehl-Neelsen, por isso são denominadas de bacilos 

álcool-ácido resistentes (BAAR) (figura 2) (PFYFFER, 2010). 

 

Figura 2 - Visualização dos bacilos de M. tuberculosis em esfregaço de escarro através da coloração 

de Ziehl-Neelsen. Aumento de 1000x. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

De forma geral, as micobactérias apresentam-se como bacilo retos ou 

ligeiramente curvos, medindo 0,2 a 0,6 µm de diâmetro por 1 a 10 µm de comprimento, 

não formadoras de esporos e sem motilidade, aeróbicas ou microaerófilas, com ampla 

distribuição na natureza, sendo comumente encontrados no meio ambiente, como na 

água e solo, em protozoários, animais domésticos e selvagens, invertebrados, leite e 

alimentos (BOTHA; VAN PITTIUS; VAN HELDEN, 2013). 
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As espécies também podem ser classificadas quanto ao seu tempo de 

crescimento, subdividindo-se em espécies de crescimento lento (tempo de geração 

de 18-24 horas) como M. tuberculosis, Mycobacterium bovis e M. leprae, e espécies 

de crescimento rápido (tempo de geração de ~3 horas), que em geral são 

oportunidades e não patogênicos, como Mycobacterium smegmatis (FORRELLAD et 

al., 2013). 

 

1.3 A espécie Mycobacterium tuberculosis 

O Complexo M. tuberculosis (CMTB) agrupa um conjunto de bactérias 

pertencentes ao gênero Mycobacterium que são capazes de causar TB em seres 

humanos e animais, sendo a espécie M. tuberculosis o principal representante deste 

grupo causando infecções em humanos. As bactérias do CMTB apresentam 99,9% 

de similaridade genética, com a sequência de rRNA 16s totalmente idênticas, o que 

reforça a teoria de que elas se originaram a partir de um ancestral comum. As suas 

diferenças ocorrem quanto ao tropismo por hospedeiros diferentes, aspectos 

fenotípicos e patogenicidade. Além do M. tuberculosis, os demais representantes do 

grupo são M. africanum, Mycobacterium canettii, M. bovis, Mycobacterium microti, 

Mycobacterium caprae, Mycobacterium mungi, Mycobacterium orygis e 

Mycobacterium pinnipedii, podendo causar TB em animais e eventualmente em 

humanos, principalmente em imunocomprometidos, sendo raramente isolados 

(BANULS et al., 2015; BRITES; GAGNEUX, 2015; FORRELLAD et al., 2013). 

M. tuberculosis foi descrita pela primeira vez em 1882, por Robert Koch 

(KOCH, 1882), na publicação dos seus postulados, por esse motivo, também é 

denominada de “bacilo de Koch”. Acredita-se que o M. tuberculosis evoluiu a partir de 

um ancestral comum com origem na África oriental há 3 milhões de anos 

(SAKAMOTO, 2012). 

Compartilham das mesmas características gerais do gênero, como a forma 

de bacilos delgados e ligeiramente curvos, apresentando coloração vermelha intensa 

visualizados através da coloração de Ziehl-Neelsen, não encapsulados e não 

formadores de esporos, imóveis e apresentam estado de latência em resposta as 

defesas do hospedeiro, sofrendo, posteriormente, reativação e causando a doença. 

Os mecanismos pelos quais ocorrem a reativação do bacilo estão relacionados com 

programação genética e vias de sinalização intracelular (COLE et al., 1998).  



18 
 

São patógenos intracelulares facultativos, multiplicando-se no interior dos 

macrófagos alveolares, com tempo de geração lento entre 18 a 24 horas, sob ótimas 

condições de oxigênio e nutrientes, o que explica a natureza crônica da TB, 

dificultando também o tratamento e representando um obstáculo para as pesquisas 

(Cole et al., 1998). Os mecanismos propostos para o seu lento crescimento incluem a 

limitação na absorção de nutrientes através da sua complexa parede celular e baixas 

taxas de síntese de RNA (SAKAMOTO, 2012). 

A característica marcante da espécie é a complexa estrutura da parede 

celular, formada por uma espessa camada de lipídios. Sendo constituída 

principalmente por ácidos micólicos de cadeia longa (60 a 90 carbonos) em 

associação com peptideoglicanos, glicopeptídeos e polissacarídeos. Essa estrutura 

apresenta uma extrema hidrofobia que fornece muitas características as 

micobactérias, como uma barreira impermeável a compostos tóxicos e fármacos e 

antigenicidade (DELOGU et al., 2013; FORRELLAD et al., 2013; HOFFMANN et al., 

2008). 

O meio de cultura Löwenstein-Jensen (LJ) é o mais utilizado para 

isolamento das micobactérias na maioria dos laboratórios de diagnóstico clínico, 

porém podem ser utilizados outros meios para seu crescimento, como o caldo 7H10 

e 7H11 Middlebrook. As colônias aparecem com aspecto rugoso e cor de camurça 

após 3 a 4 semanas de incubação em meio LJ (KONEMAN et al., 2008). 

Em relação ao seu material genético, seu genoma é um dos maiores entre 

todas as bactérias, possuindo 4,4-Mpb (mega pares de base), com um teor de 65,6% 

de G+C, codificando aproximadamente 4.000 proteínas (COLE et al., 1998; 

GENGENBACHER; KAUFMANN, 2012). 

A principal cepa de M. tuberculosis utilizada em pesquisas biomédicas 

corresponde a M. tuberculosis H37Rv, uma linhagem laboratorial de referência isolada 

em 1905, apresentando características como a manutenção da sua virulência, 

facilidade de manipulação genética e ser senvível aos antituberculostáticos, ao 

contrário dos isolados clínicos (COLE et al., 1998). 

 

1.4 Tratamento da TB 

Os princípios básicos do tratamento da TB consistem na associação dos 

medicamentos adequados, nas doses ideais e pelo tempo correto. Dessa forma, pode-
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se obter a cura de praticamente 100% dos casos sensíveis aos fármacos, evitando o 

desenvolvimento de resistência e a persistência bacteriana (BRASIL, 2011). 

O protocolo preconizado pela OMS para o tratamento nos casos de TB 

pulmonar sensíveis possuí seis meses de duração com a utilização dos fármacos de 

primeira linha. Os primeiros dois meses correspondem a fase inicial do tratamento 

com objetivo de eliminação rápida do bacilo e melhora dos sintomas, utilizando os 

fármacos Isoniazida (INH), Rifampicina (RIF), Pirazinamida (PZA) e Etambutol (EMB) 

(figura 3). Na segunda fase do tratamento, chamada de fase de manutenção ou 

continuação, são utilizados os fármacos INH e RIF nos quatro meses seguintes, para 

eliminar os bacilos residuais, prevenindo recidivas. No Brasil, o etambutol foi inserido 

no esquema de tratamento no ano de 2009, devido ao aumento da resistência a INH 

de 4,4 para 6,0% (BRASIL, 2011; DUARTE et al., 2010; HOAGLAND et al., 2016). 

 

Figura 3 - Fármacos de primeira linha utilizados no tratamento da TB e ano de sua descoberta. 

 

Fonte: Branco et al. (2012). 

 

Em casos de resistência aos fármacos de primeira escolha ou falha em 

tratamento anterior, são utilizados protocolos alternativos que podem durar até dois 

anos com os fármacos de segunda e terceira linha, que são mais tóxicos, 

apresentando mais reações adversas, e menos eficazes que os fármacos de primeira 

linha (HOAGLAND et al., 2016; NOGUEIRA et al., 2012;). São utilizados fármacos da 

classe das fluoroquinolonas (levofloxacina, moxifloxacina e ofloxacina) e fármacos 

injetáveis da classe dos aminoglicosídeos (amicacina, canamicina ou capreomicina). 

A cicloserina, a etionamida e o ácido paraaminossalisílico (PAS) também podem fazer 

parte do esquema de tratamento (BRASIL, 2011). 

O desenvolvimento de novos medicamentos para o tratamento da TB tem 

sido dificultado pela falta de incentivos financeiros e devido a necessidade de ensaios 

demorados e onerosos, resultando na descoberta de poucas moléculas com 
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atividades inovadores e com mecanismos de ações diferentes dos já existentes 

(WALLIS et al., 2016). 

Atualmente, entre os ensaios em fase clínica existem seis novas moléculas, 

correspondendo a quatro classes químicas e três mecanismos de ações diferentes, 

das quais a Bedaquiline e Delamanid já foram aprovadas, em 2012 e 2014, 

respectivamente, para o uso em casos de TB resistente. Existem outros ensaios em 

fase clínica com moléculas já utilizadas no próprio tratamento da TB, porém com 

variações nas dosagens e novas combinações de fármacos, além das substâncias 

que se encontram na fase pré-clínica de desenvolvimento (WALLIS et al., 2016). 

 

1.5 Resistência micobacteriana 

Os primeiros casos de resistência do M. tuberculosis foram relatados na 

década de 40 desde o início da monoterapia com estreptomicina (SM). Com a 

descoberta de novos fármacos e a formulação de novos esquemas terapêuticos, 

obteve-se uma redução do tempo de tratamento juntamente com aumento dos índices 

de cura. Por outro lado, também foi observado um aumento nos casos de resistência 

bacteriana, que vem dificultando o controle da doença devido ao surgimento da 

Tuberculose Multidroga Resistente (TB-MDR), Tuberculose Extensivamente 

resistente (TB-XDR), e, mais recentemente, a Tuberculose Totalmente Resistente 

(TB-TDR) (MIGLIORI et al., 2010; WHO, 2016). 

A resistência simultânea aos dois principais antituberculostáticos, INH e 

RIF, caracteriza a forma multidroga resistente da infecção (TB-MDR). A TB-XRD é 

definida como a ocorrência de TB-MDR, acrescida de resistência a qualquer uma das 

fluoroquinolonas e pelo menos um dos três fármacos de segunda linha injetáveis 

(amicacina, capreomicina ou canamicina) (CALLIGARO et al., 2014; WHO, 2016). 

Ao contrário do que ocorre com a grande maioria das bactérias, que 

adquirem resistência de forma horizontal através da transferência de plasmídeos, no 

caso do M. tuberculosis o surgimento de resistência se dá através do acúmulo de 

mutações em determinados genes que podem interferir de diversos modos, como na 

ligação fármaco-receptor (gene rpoβ para RIF e genes gyrA/B para as 

fluoroquinolonas), na ativação do pró-fármaco (gene  katG para INH) e causar sobre-

expressão do alvo farmacológico (região promotora do gene inhA para INH) 

(TRAUNER et al., 2014; FONSECA; KNIGHT; MCHUGH, 2015) 
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As principais causas que levam ao surgimento das formas resistentes da 

TB estão relacionadas com a terapia do paciente, principalmente a falta de adesão e 

abandono de tratamento, como também a escolha do esquema terapêutico 

inadequado, dificuldade de acesso aos medicamentos em algumas regiões resultando 

em monoterapia, como no continente Africano, e comercialização de 

antituberculostáticos de baixa qualidade (BOTELHO et al., 2007; FONSECA; KNICHT; 

MCHUGH, 2015; SANTOS, 2012). 

No Brasil, 96% dos casos de multirresistência são adquiridos por 

tratamentos realizados de formas irregulares (BRASIL, 2011). Dados referente ao 

estado do Ceará, reportam uma taxa de abandono de tratamento de 12,7% no ano de 

2014, valor bem acima do recomendado pela OMS que deve ser menor que 5%, 

favorecendo o surgimento de cepas resistentes (figura 4). Entre os anos de 2004 e 

2014, houve queda no percentual de cura, passando de 78,6% em 2004 para 59,2% 

em 2014, enquanto a meta recomendada pela OMS é de 85% (CEARÁ, 2016). 

 

Figura 4 - Proporção de cura, abandono e retratamento da TB no estado do Ceará entre os anos de 

2004 a 2015. 

 
*Dados parciais sujeitos a revisão. **Fonte: Ceará (2016). 

 

Os casos de resistência da TB podem ser classificados de forma geral 

como resistência primária, quando pacientes nunca tratados para TB já se encontram 

infectados por bacilos resistentes, ou infecção adquirida ou secundária, ocorrendo em 
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casos de TB inicialmente sensíveis que se tornaram resistentes após exposição aos 

medicamentos (BRASIL, 2011). 

No ano de 2015, foi estimada pela OMS a ocorrência de 480 mil novos 

casos de TB-MDR, 100 mil casos de resistência exclusiva a rifampicina, com 

aproximadamente 250 mil mortes por resistência bacteriana no mundo. A TB-XDR 

apresentou ampla disseminação com casos relatados em 105 países e, em média, 

9,7% dos casos de TB-MDR evoluíram para TB-XDR (WHO, 2016).  

 

1.6 Óleos essenciais 

As plantas medicinais foram um dos primeiros recursos terapêuticos 

disponíveis para a manutenção e promoção da saúde humana e continuam sendo 

uma valiosa fonte de produtos naturais. As suas aplicações antimicrobianas, anti-

sépticas e outras aplicações terapêuticas são relatadas desde a pré-história por todas 

as civilizações, como o uso de extratos vegetais e de óleos essenciais (OEs) no 

tratamento de infecções bacterianas (SAKKAS; PAPADOPOULOU, 2016). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 25% de todos os 

medicamentos utilizados sejam derivados diretamente ou indiretamente de plantas 

medicinais, aumentando para 60% se consideramos apenas a classe dos 

antimicrobianos e antitumorais (WHO, 2011). 

O termo “óleo essencial” foi utilizado pela primeira vez no século XVI por 

Paracelso von Hohenheim, referindo-se ao componente ativo de uma droga conhecida 

como "Quinta essência". As primeiras referências do uso dos OEs para finalidades 

terapêuticas foram encontradas nos papiros de Ebers, documento que lista em 

detalhes mais 800 OEs utilizados como remédios e destaca que a mirra era um dos 

compostos mais utilizados, muitas vezes misturada com mel e outras ervas, devido a 

sua capacidade para inibir o crescimento bacteriano. O primeiro experimento para 

avaliar o potencial antimicrobiano dos OEs foi atribuído a De la Croix em 1881 

(BASSOLE; JULIANI, 2012; LANGEVELD; VELDHUIZEN; BURT, 2014). 

Os OEs são definidos como produtos voláteis extraídos de material vegetal 

aromático por processos físicos como destilação por arraste a vapor ou expressão 

mecânica. Chamados de óleos voláteis, óleos etéreos ou essências, os OEs são 

produzidos a partir do metabolismo secundário das plantas medicinais e são formados 

por uma mistura de compostos naturais, com composição complexa, contento entre 

20 e 60 componentes em diferentes concentrações. Caracterizam-se por 
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apresentarem 2 ou 3 componentes em altas concentrações (20 a 70%) que são 

denominados de compostos majoritários (BASSOLE; JULIANI, 2012; PERRICONE et 

al., 2015). 

Apresentam baixo peso molecular, são voláteis, lipofílicos e solúveis em 

solventes orgânicos, com densidade geralmente inferior a da água, odoríferos e 

líquidos a temperatura ambiente, incolores ou ligeiramente amarelados. São sensíveis 

ao oxigênio, luz e calor (DHIFI et al., 2016; SHERRY et al., 2013). 

Podem ser encontrados em uma grande diversidade de plantas, 

geralmente localizadas em climas temperados e quentes, como países do 

mediterrâneo e tropicais, onde elas representam uma parte importante da farmacopeia 

tradicional. Os principais gêneros de plantas produtoras de OEs estão incluídos nas 

famílias Myrtaceae, Lauraceae, Rutaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Apiaceae, 

Cupressaceae, Poaceae, Zingiberaceae e Piperaceas (EL ASBAHANI et al., 2015). 

Existem diversos métodos utilizados para extração de OEs e sua escolha 

é baseada de acordo com o órgão do vegetal em que está armazenado, podendo ser 

destilação por arraste a vapor d’água, enfloração (enfleurage), extração com solventes 

orgânicos, fluido super crítico, prensagem, entre outros. Entre todos os métodos, a 

destilação a vapor, desenvolvida pelos árabes na idade média, tem sido amplamente 

utilizada, especialmente para produção em escala comercial (TONGNUANCHAN; 

BENJAKUL, 2014). 

As principais classes de constituintes químicos dos OEs incluem dois 

grupos de origens biossintéticas distintas: o grupo dos terpenos e terpenóides, que 

são os mais comuns, e o grupo dos compostos aromáticos. Todos são caracterizados 

por apresentarem baixo peso molecular e por possuírem diversos grupos químicos 

em sua composição, como hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, cetonas, éteres, fenóis 

e outras classes (PERRICONE et al., 2015; TONGNUANCHAN; BENJAKUL, 2014). 

Os terpenos são hidrocarbonetos formados a partir de unidades de 

isoprenos, compostos que possuem cinco átomos de carbono (C5). Os terpenos mais 

frequentes pertencem à classe dos monoterpenos (C10), que são formados por duas 

unidades de isopreno, como o geraniol, carvacrol, nerol, citronelol e timol (figura 5), 

seguido pelos sesquiterpenos (C15), três unidades de isopreno, como farnesol, 

bisaboleno, α-humuleno e o β-cariofileno. Ressalta-se que os terpenos que 

apresentam um átomo de oxigênio em sua estrutura são denominados de terpenóides 

(ALJBORY; CHEN, 2016; SINGH; SHARMA, 2015).  
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Figura 5 - Estruturas químicas dos principais terpenos e compostos aromáticos. 

 

      Fonte: adaptado de Bakkali et al. (2008). 

 

Os componentes aromáticos, também chamados de fenilpropanóides, são 

biossintetizados a partir da tirosina e fenilalanina e ocorrem com menos frequência 

que os terpenos, sendo representados principalmente pelo cinamaldeído e eugenol 

(figura 5). Apesar se suas vias biossintéticas serem distintas, ambas essas classes 

podem coexistir em um mesmo espécie (SA et al., 2014) 

De forma geral, os componentes majoritários determinam as propriedades 

biológicas dos OEs, embora também existam interações entre os seus demais 

componentes, que podem resultar em efeito sinérgico, aditivo ou antagônico (EDRIS, 

2007). 

Na natureza, os OEs desempenham papel importante na proteção das 

plantas agindo como agentes antibacterianos, antivirais, antifúngicos, inseticidas e 

também contra herbívoros, reduzindo seu apetite por essas plantas. Eles também 

podem atrair alguns insetos para favorecer a dispersão de pólen e sementes, ou 

repelir outros indesejáveis (BAKKALI et al., 2008). 

Os OEs têm despertado o interesse da comunidade científica e muitas 

pesquisas de bioprospecção de substâncias ativas a partir das plantas medicinas vem 

sendo realizadas, muitas das quais já relatam as suas atividades biológicas atribuídas 
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aos OEs, como ação antimicrobiana, antioxidante, larvicida, ansiolítica, 

antiparasitária, analgésica, anti-inflamatória, hipoglicemiante, antitumoral, entre outras 

(DHIFI et al., 2016; TONGNUANCHAN; BENJAKUL, 2014). 

 

1.7 Ação antimicrobiana dos óleos essenciais 

A atividade antimicrobiana dos OEs é dependente de sua composição 

química, concentração dos compostos e é associada principalmente aos seus 

componentes majoritários. Muitos desses compostos são expressos 

constitutivamente pelas plantas, enquanto outros são sintetizados como mecanismos 

de resposta a agentes patogênicos (NAZZARO et al., 2013).  

Os mecanismos mais comuns pelos quais os OEs agem em bactérias estão 

relacionados com sua capacidade de causar alterações funcionais e estruturais na 

membrana citoplasmática, aumentando a permeabilidade da mesma, o que leva a 

perda de conteúdo celular, perda de ATP e íons, causando redução do potencial de 

membrana. Também interagem com outros alvos intracelulares, levando a coagulação 

citoplasmática, danificando proteínas e lipídios, inibem a divisão bacteriana e 

atividades enzimáticas (figura 6) (ANDRADE et al., 2012; BURT, 2004; BAKKALI et 

al., 2008). 

 

Figura 6 - Principais alvos e mecanismos de ação dos OEs 

 

                                   Fonte: adaptado de Burt (2004). 

 

Muitos estudos têm avaliado a atividade antibacteriana dos OEs, 

constatando-se um amplo espectro de ação com capacidade de inibição sobre 
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Acinetobacter baumannii, Clostridium difficile, Enterococcus sp, Escherichia coli, 

Haemophilus Influenza, Klebisiella sp., Listeria monocytogenes, M. smegmatis, M. 

tuberculosis, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella cholerasuis, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, incluindo cepas que já 

demonstraram resistência aos antimicrobianos utilizados na terapêutica clínica 

(ANDRADE et al., 2012; CARVALHO et al., 2010;GONCALVES et al., 2012). 

Sobre M. tuberculosis, por exemplo, Bueno-Sanchez et al. (2009) avaliaram 

a atividade antimicobacteriana de 11 OEs extraídos de plantas medicinais originárias 

da Colômbia sobre a cepa padrão M. tuberculosis H37Rv e observaram que todos 

apresentaram atividade inibitória, destacando-se as espécies Achyrocline alata e 

Swinglea glutinosa com valores de CIM de 62,5 μg/mL e 100 μg/mL, respectivamente. 

 

1.8 O gênero Cinnamomum  

O gênero Cinnamomum (família Lauraceae) é constituído por 

aproximadamente 300 espécies de árvores e arbustos produtores de OEs, 

destacando-se as espécies Cinnamomum zeylanicum, Cinnamomum loureirii, 

Cinnamomum burmanni e Cinnamomum cassia que são utilizadas internacionalmente 

no comércio da canela (RANASINGHE et al., 2012). O termo Cinnamomum é derivado 

do grego Kinnamon ou Kinnamomon, significando “madeira doce”, em menção ao 

odor característico dos seus OEs (RAVINDRAN; BABU; SHYLAJA, 2004). 

A canela utilizada comercialmente corresponde a casca interna do tronco e 

dos ramos, representando umas das mais antigas especiarias que se tem 

conhecimento e elevado valor histórico, com vasto uso na culinária e perfumaria, 

devido as suas propriedades aromáticas e condimentares (LIMA et al., 2005). Na 

medicina Ayurvédica era utilizada em desordens gastrointestinais (vômitos, diarréias 

e gases), respiratórias e ginecológicas. No Egito antigo era utilizada como agente de 

embalsamemento e chegou a se tornar mais cara que o ouro na Grécia e Roma antiga. 

Existem referências no antigo testamento da Bíblia mostrando a canela como uma 

especiaria bastante conhecida e com elevado valor, sendo utilizada como líquido de 

unção (RAVINDRAN; BABU; SHYLAJA, 2004). 

As espécies do gênero são originárias do Sri Lanka e do Sul da Índia, sendo 

amplamente disseminadas por países da América do Sul, como o Brasil. São 

encontradas em várias altitudes, crescendo em florestas tropicais, montanhas e 

planícies (JANTAN et al., 2008). 
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1.9 A espécie Cinnamomum zeylanicum, seu OE e o trans-cinamaldeído 

Embora muitas espécies do gênero sejam chamadas genericamente de 

“canela”, a canela verdadeira corresponde a espécie C. zeylanicum Blume, que possui 

como sinônimo científico a nomenclatura Cinnamomum verum J. Presl, popularmente 

chamada de “canela do Ceilão”, “canela do Sri Lanka” e “canela da Índia” 

(RAVINDRAN; BABU; SHYLAJA, 2004). 

A arvore de C. zeylanicum (figura 7) possui médio porte com até 16m de 

altura e 60 cm de diâmetro na sua parte mais espessa, recoberta por uma casca 

áspera, com folhas lanceoladas, algumas se apresentam coriáceas, ambas com 

coloração verde escura na superfície, suas flores são numerosas, amareladas, 

dispostas em numerosos cachos e seu fruto possui forma de baga (NYADJEU et al., 

2013). Requer cerca de 1250 a 2500 mm de chuva por ano e temperatura anual média 

variando 20 a 30ºC para um ótimo crescimento (RAVINDRAN; BABU; SHYLAJA, 

2004). 

 

Figura 7 - Árvore de C. zeylanicum (esquerda) localizada no Horto de Plantas Medicinais (UFC) e suas 

cascas (direita) utilizadas comercialmente. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Os OEs de C. zeylanicum podem ser extraídos de diversas partes como 

cascas, folhas e raízes, variando significantemente em suas composições químicas, 

determinando diferentes efeitos farmacológicos. É verificada uma predominância de 

trans-cinamaldeído (TCin) entre 65 a 80% nas cascas, com 5 a 10% de eugenol, 
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enquanto que nas folhas a relação é inversa, predominando o eugenol, com presença 

entre 70 a 95% e 1 a 5% de trans-cinamaldeído. Na raiz existe um predomínio de 

cânfora em torno de 60% (RAO; GAN, 2014). 

Andrade et al. (2012) identificaram 14 componentes químicos no OE da 

casca de C. zeylanicum (OECzey), destacando-se o TCin como composto majoritário 

com presença de 77,72%, seguido de (E)-cinamila (5,99%) e 1,8-cineol (4,66%). Da 

mesma forma, Homa et al. (2015) observaram a presença do TCin como composto 

majoritário do OECZey com 93,1%, seguido pelo acetato cinâmico (2,5%).  

Entre todos os seus componentes, o potencial terapêutico do OECzey é 

atribuído, principalmente, ao TCin. Ressalta-se a presença dos compostos terpênicos, 

que também possuem relevantes efeitos farmacológicos já descritos pela literatura 

(ANDRADE et al., 2012; FREIRE et al., 2011). 

O TCin, também chamado de cinamaldeído, (E)-cinamaldeído, aldeído 

cinâmico ou trans-3–fenil-2-propenal, é o composto orgânico responsável pelo sabor 

e odor da canela, presente principalmente em suas cascas. Pertence a classe dos 

fenilpropanóides, formado biologicamente a partir da redução do ácido cinâmico, 

sendo identificado no OE, principalmente, por cromatografia gasosa acoplada a 

espectrofotometria de massa (CG/EM) (JAYAPRAKASHA; RAO, 2011). 

Pode ser obtido sinteticamente através da reação de condenação do 

benzaldeído e acetaldeído na presença de hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio ou 

ácido clorídrico. Também pode ser obtido pela condensação do estireno com 

formilmetilanila na presença de oxicloreto de fósforo (NPT, 2004). Caracteriza-se por 

ser um líquido oleoso amarelado, viscoso, fórmula molecular C9H8O e peso molecular 

de 132,16 g/mol, ponto de fusão em torno de -7°C e ponto de ebulição em 246ºC. É 

um composto solúvel em éter e clorofórmio, miscível com álcool e óleos, e ligeiramente 

solúvel em água, com densidade de aproximadamente 1,05 g/mL (figura 8) (NPT, 

2004).  
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Figura 8 - Estrutura química do Trans-cinamaldeído, composto majoritário presente na OECzey. 

 

                                                     Fonte:NPT (2004). 

 

Estudos in vitro e in vivo já demonstraram diversas atividades biológicas 

atribuídas ao OECzey, como suas propriedades antimicrobianas e antiparasitárias, 

redução da concentração de glicose sanguínea, colesterol e pressão arterial. Atuam 

como antioxidantes, possuem atividade antiinflamatória e analgésica, anti-ulcerativa, 

propriedades cicatrizantes e efeito hepatoprotetor (JAKHETIA et al., 2010). 

A atividade antimicrobiana do OECzey já foi relatada contra vários micro-

organismos, entre eles, E. coli, Klebisiella sp., Enterococcus sp, P. mirabilis, S. aureus, 

A. baumannii, P. aeruginosa, Aspergillus flavus e A. parasiticus, entre outros (NAVABI 

et al, 2015). 

Al-Mariri e Safi (2014) avaliaram o potencial antimicrobiano 28 extratos de 

plantas medicinais sobre bactérias Gram-negativo, no qual o OECzey foi o de maior 

destaque, apresentando CIM de 25 μg/mL sobre E. coli, Proteus ssp. e Yersinia 

enretocolitica. 

Ali et al. (2005) relataram a atividade bactericida do TCin contra 

Helicobacter pylori em concentrações de 2 e 4 μg/mL, não sendo observado o 

desenvolvimento de resistência ao composto testado.  

Dantas (2014), em estudo realizado pelo nosso grupo de pesquisa, avaliou 

a atividade antimicobacteriana dos OEs de Cymbopogon citratus, C. zeylanicum, 

Lippia alba, Lippia sidoides e Plectranthus amboinicus sobre a cepa padrão M. 

tuberculosis H37Rv, no qual o OECzey apresentou a melhor atividade inibitória com 

CIM de 286,5±130,2 µg/ml. De forma complementar, Mota (2014) avaliou a atividade 

inibitória do TCin sobre M. tuberculosis com CIM 166,66 ± 22,82 μg/mL, sugerindo a 

continuidade dos estudos com esses compostos.  

 



30 
 

1.10 Associação entre antimicrobianos e óleos essenciais 

Uma das alternativas para o tratamento de doenças infeccionas causadas 

por bactérias multirresistentes consiste na associação de agentes antimicrobianos, o 

que já é feito no caso da Tuberculose e da Hanseníase, por exemplo (BRASIL, 2011). 

Essa prática geralmente é superior à utilização de um único composto, por evitar ou 

impedir o surgimento de cepas resistentes e diminuir a toxicidade relacionada a dose 

utilizada, já que possibilita o uso de dosagens reduzidas, diminuição do tempo de 

tratamento e por alcançar um amplo espectro de ação (LORIAN, 1991). 

Os estudos de efeitos interativos entre moléculas já são realizados há um 

certo tempo. Iniciam-se com a prospecção de substâncias ativas e determinação de 

sua atividade antimicrobiana e a partir daí realiza-se o uso de duplas ou triplas 

combinações em estudos in vitro que poderão indicar interações positivas capazes de 

promover a inibição do crescimento dos microorganismos (ODDS, 2003).  

As combinações de duas ou mais substâncias podem resultar em efeito 

aditivo, quando o resultado final é igual à soma dos resultados das substâncias 

testadas isoladamente, efeito sinérgico, quando o resultado observado é superior à 

soma dos efeitos isolados, e efeito antagônico, quando o resultado final é menor que 

a soma das subsâncias isoladas (LANGEVELD; VELDHUIZEN; BURT, 2014). 

Existem vários modelos experimentais que mensuram os efeitos de 

combinações de fátmacos, destacando-se os métodos Checkerboard, Time-kill e Etest 

(Odds, 2003) que apresentam uma boa reprodutibilidade de resultados entre os 

métodos, embora em algumas situações as mesmas associações de antimicrobianos 

testadas podem resultar em conclusões divergentes (LANGEVELD; VELDHUIZEN; 

BURT, 2014). 

Dessa forma, o uso associado de plantas medicinais ou seus subprodutos 

concomitantes ao uso de fármacos já utilizados na prática clínica pode atuar 

intensificando os efeitos terapêuticos dos medicamentos, inibindo ou não interferindo 

na resposta esperad (NASCIMENTO et al., 2000). 

Zago et al. (2009) relatam a possibilidade do uso de produtos naturais 

combinados aos antimicrobianos tradicionais no intuito de aumentar o potencial 

antimicrobiano dessas drogas. Estes autores ressaltam que mesmo OEs que 

apresentam CIM não muito satisfatórias, com baixo efeito antimicrobiano, quando 

associados com os fármacos, podem apresentar elevados índices de sinergismo. 
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Nesse contexto, diversos estudos têm descrito a ocorrência de efeitos 

sinérgicos e aditivos nas associações de OEs com fármacos utilizados na prática 

clínica (LIMA et al., 2016; PALANIAPPAN; HOLLEY, 2010). 
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2 JUSTIFICATIVA 

A Organização Mundial de Saúde estima que 3,9% dos novos casos de TB 

e 21% dos casos em tratamento já sejam de TB-MDR, com aumento contínuo dos 

casos de resistência micobacteriana, tornando-se um grande obstáculo para o 

controle efetivo da TB globalmente (WHO, 2016). 

Acredita-se que as plantas medicinais, através dos OEs, sejam alternativas 

promissoras para o desenvolvimento de novos fármacos e os resultados já obtidos em 

pesquisas anteriores pelo grupo de pesquisa do nosso próprio laboratório, sugerem o 

aprofundamento dos estudos com o OECzey e o TCin. 

Nesse contexto, existe a necessidade do desenvolvimento de novos 

fármacos, através da realização de estudos relacionados à utilização de OEs ou seus 

constituintes isolados como agentes terapêuticos, especialmente aqueles 

relacionados com o controle de bactérias multiressistentes, como também estudos 

para avaliar o potencial sinérgico da associação entre essas substâncias e os 

fármacos de primeira linha utilizados no tratamento da TB. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Determinar a atividade antimicobacteriana do OECzey e do TCin sobre 

isolados clínicos de M. tuberculosis e avaliar o efeito das associações com RIF e INH, 

fármacos de primeira linha utilizados para o tratamento da tuberculose. 

3.2 Objetivos específicos 

Realizar a caracterização química do OECzey. 

Determinar a CIM do OECzey e do TCin sobre isolados clínicos de M. 

tuberculosis com diferentes perfis de sensibilidade. 

Determinar o efeito da associação entre o OECzey com os fármacos RIF e 

INH sobre a cepa padrão M. tuberculosis H37Rv. 

Avaliar o efeito da associação entre o TCin com os fármacos RIF e INH 

sobre a cepa padrão M. tuberculosis H37Rv. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Local de realização da pesquisa 

Os testes microbiológicos foram realizados no Laboratório de 

Micobactérias, localizado no Bloco de Biomedicina da UFC, e em seu anexo com Nível 

de Biossegurança 3 (NB 3), no bloco de Patologia e Medicina Legal, UFC. 

 

4.2 Isoniazida, rifampicina, trans-cinamaldeído e o óleo essencial da casca de C. 

zeylanicum 

A INH (I33775g - código do produto) e o TCin (99%) (C80687 – código do 

produto) foram obtidos junto à empresa Sigma-Aldrich, enquanto a RIF (Sigma-

Aldrich: R3501 – código do produto) se encontrava estocada no laboratório de 

micobactérias.  

O OE foi extraído a partir das cascas de C. zeylanicum, que foram obtidas 

em estabelecimento comercial localizado no município de Fortaleza, CE.  

 

4.3 Extração do óleo essencial de C. zeylanicum 

A extração do OECzey foi realizada no Laboratório de Produtos Naturais, 

LPN/UFC, através da técnica de destilação por arraste a vapor, em aparelho tipo 

Clevenger modificado, com duração de duas horas de extração. O OE obtido foi 

tratado com sulfato de sódio anidro (Na2SO4) para eliminação da água residual, sendo 

armazenado em frasco âmbar e mantido sob refrigeração, ao abrigo da luz 

(CRAVEIRO; MATOS; ALENCAR, 1976). 

 

4.4 Caracterização química do óleo essencial de C. zeylanicum 

A análise do OECzey foi realizada no Parque de Desenvolvimento 

Tecnológico, PADETEC, localizado na UFC, através de Cromatografia Gasosa 

acoplada a Espectrofotometria de Massas (CG/EM) no aparelho QP2010s da 

SHIMATZU sob as seguintes condições de análise: coluna capilar difenil 

5%/dimetilpolissiloxano 95% (30m x 0,25mm), fluxo de 1ml/min de gás Hélio como gás 

de arraste, gradiente de temperatura de 4°C/min (50-280oC), com a temperatura do 

injetor de 250ºC (ADAMS, 2005). 
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4.5 Preparo das soluções de isoniazida, rifampicina, trans-cinamaldeído e do 

óleo essencial da casca de C. zeylanicum para realização dos testes 

As soluções de trabalho do OECzey e do TCin foram diluídas em Tween 

80 a 1% e água destilada estéril e preparadas nas concentrações de trabalho de 1.250 

µg/mL, conforme resultados encontrados no trabalho de DANTAS (2014) em pesquisa 

realizada pelo grupo de pesquisa do nosso próprio laboratório. As soluções de 

trabalho de INH e RIF foram preparadas nas concentrações de trabalho de 4,0 µg/mL 

e 8,0 µg/mL, respectivamente, diluindo-se a solução de INH em água destilada estéril 

e a solução de RIF em metanol (PALOMINO et al., 2002) 

Todas as soluções foram esterilizadas por filtração (poro de 0,22 µm) e 

armazenadas a 4°C. 

 

4.6 Obtenção e manutenção da cepa padrão M. tuberculosis H37Rv e dos 

isolados clínicos de M. tuberculosis 

Foram obtidos nove isolados clínicos (ICs) de M. tuberculosis em parceria 

com Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, localizado em 

Fortaleza, Ceará, da coleção de amostras estocadas no Laboratório de Microbiologia, 

que utiliza o sistema BD BACTEC Mycobacterial Growth Indicator Tube (MGIT) 460TB 

para cultivo e realização do TSA (teste de sensibilidade a antimicrobianos) das 

amostras clínicas suspeitas de TB. 

As amostras obtidas apresentavam diferentes perfis de sensibilidade aos 

fármacos utilizados no tratamento da TB e foram selecionadas de acordo com a 

demanda do laboratório, distribuídos da seguinte forma: 3 isolados totalmente 

sensíveis, 4 com resistência a RIF e INH simultaneamente e 2 isolados clínicos 

resistentes a RIF, INH, EMB e SM. 

Os ICs fornecidos pelo laboratório de microbiologia foram transportados 

para o Anexo NB3 do laboratório de micobactérias, onde foram realizados seus 

cultivos no meio Löwenstein-Jensen (LJ), mantendo-os incubados a 37ºC. 

A cepa padrão M. tuberculosis H37Rv pertence ao banco de culturas do 

Laboratório de Micobactérias da UFC. 

As culturas bacterianas utilizadas nos experimentos foram mantidas em 

fase exponencial, para isso, foram realizados repiques a cada 21 dias em meio LJ e 

mantidos em estufa a 37°C. 
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4.7 Preparação dos inóculos de M. tuberculosis 

As suspensões bacterianas foram preparadas em solução fisiológica 

(0,9%) esterilizada, contendo 0,04% (v/v) de Tween 80 e 0,2% de albumina bovina, 

conforme trabalhos de Franzblau et al. (1998) e Palomino et al. (2002). 

Transferiram-se, com auxílio de alça bacteriológica, colônias das culturas 

de M. tuberculosis do meio LJ para tubo de ensaio estéril contendo 2,5mL da solução 

acima e seis pérolas de vidro. Em seguida, o tubo foi agitado em vórtex por um minuto, 

com o objetivo de quebrar os aglomerados de bactérias, até formar uma suspensão 

uniforme e turva.  

Deixou-se a suspensão repousar por cinco minutos para que o sedimento 

se depositasse no fundo do tubo e, em seguida, transferiu-se o sobrenadante para um 

novo tubo de ensaio estéril, no qual a suspensão de bactérias repousou novamente 

por 15 minutos. Em seguida, o sobrenadante foi transferido para outro tubo estéril e a 

suspensão foi ajustada adicionando-se caldo 7H9-S (caldo Middlebrook 

suplementado com ADC - albumina, dextrose e catalase) até atingir o nível de turbidez 

semelhante à escala número 1,0 de McFarland, contendo aproximadamente 3x108 

UFC/mL.  

Por fim, o inóculo utilizado nos testes foi preparado diluindo-se a suspensão 

bacteriana acima na proporção 1:10 utilizando como diluente o caldo 7H9-S, que 

forneceu a concentração de 3 x 107 UFC/mL. 

 

4.8 Testes de microdiluição em caldo para determinação da Concentração 

Inibitória Mínima (CIM) 

Os testes para determinação da CIM foram realizados através do ensaio 

de microdiluição que utiliza o corante resazurina como indicador de viabilidade 

micobacteriana, denominado de Resazurin Microtiter Assay (REMA), conforme 

trabalhos realizados por Franzblau et al. (1998) e Palomino et al. (2002). 

As CIMs do OECzey, TCin, RIF e INH sobre a cepa padrão M. tuberculosis 

H37Rv foram determinadas, em triplicatas com intervalos 21 dias entre os 

experimentos.  Sobre os ICs, foram determinadas as CIMs do OECzey e do TCin. 

Os experimentos foram realizados em microplacas de 96 poços de fundo 

chato, distribuídos entre as linhas A à H e colunas 1 a 12. A determinação da CIM foi 

realizada em poços de linhas alternadas que foram denominadas de “linhas testes”, 

correspondendo as linhas B, D, F e G, das colunas 2 a 11, conforme figura 9. 
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Inicialmente foram adicionados 300µL de H2O destilada estéril, a fim de 

evitar a evaporação do meio de cultura, a todos os poços da microplaca, exceto nos 

poços das linhas testes. Em seguida, adicionou-se 100µL de caldo 7H9-S aos poços 

das linhas testes, das colunas 2 a 10, exceto a coluna 11 que recebeu 200 µL. 

 

Figura 9 - Demonstração das linhas testes na microplaca de 96 poços utilizadas para determinação da 

CIM para M. tuberculosis através da técnica REMA. 

 

Os poços na cor cinza nas linhas B, D, F e G, das colunas 2 a 11, representam os poços linhas testes 

em que foram realizadas a determinação da CIM sobre M. tuberculosis. 

 

4.8.1 Determinação da CIM sobre a cepa padrão M. tuberculosis H37Rv 

Em uma mesma micropalca foram testados os quatro compostos sobre a 

cepa padrão M. tuberculosis H37Rv: OECzey (na linha B), TCin (linha D), RIF (linha 

F) e INH (Linha H).  

Adicionou-se 100µL das soluções de trabalho do OECzey (1250,0 µg/mL), 

TCin (1250,0 µg/mL), RIF (8,0 µg/mL) e INH (4,0 µg/mL) aos poços da coluna 2 das 

linhas B, D, F e H, respectivamente, sendo o conteúdo bem homogeneizado. Com o 

uso de pipeta multicanal, 100μL foram transferidos da coluna 2 para a coluna 3, 

seguido de homogeneização, e assim sucessivamente, realizando-se diluições 

seriadas na proporção 1:2 até a coluna 9, pois as colunas 10 a 11 foram utilizadas 

como controles do experimento. Em seguida, inóculos de 100µl de M. tuberculosis 

H37Rv foram adicionados aos poços das linhas testes das colunas 2 a 10 (figura 10). 

Dessa forma, o controle positivo de crescimento foi realizado na coluna 10, 

contendo apenas inóculo e caldo 7H9-S, no qual deveria haver crescimento 

micobacteriano, e o controle negativo foi realizado na coluna 11, que não continha 

inóculo e possuía apenas meio 7H9-S, no qual não deveria haver crescimento ou 
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contaminação. As microplacas foram seladas com sua própria tampa e incubadas a 

37oC por 7 dias. 

 

Figura 10 - Esquematização da microplaca de 96 poços utilizada para determinação da CIM do OECzey, 

TCin, RIF e INH sobre a cepa padrão M. tuberculosis H37Rv. 

 

O OECzey foi testado na linha B, colunas 2 a 9 (poços amarelos), nas concentrações finais de 312,5 

µg/mL a 2,44 µg/mL, o TCin na linha D, colunas 2 a 9 (poços azuis), nas concentrações finais de 312,5 

µg/mL a 2,44 µg/mL, a RIF na linha F, colunas 2 a 9 (poços verdes), nas concentrações finais de 2,0 

µg/mL a 0,015 µg/mL e a INH na linha H, colunas 2 a 9 (poços laranjas), nas concentrações finais de 

1,0 µg/mL a 0,007 µg/mL.  Todos os poços restantes da microplaca (cor branca), continham 300 µL de 

água destilada estéril. As colunas 10 e 11 foram utilizadas para os controles positivo e negativo, 

respectivamente. OECzey: óleo essencial de C. zeylanicum. TCin: trans-cinamaldeído. RIF: rifampicina. 

INH: Isoniazida. C+: controle positivo. C-: controle negativo. 

 

Após a adição de todos os componentes na microplaca de 96 poços e 

respectivas diluições, foram alcançadas as concentrações finais dos compostos na 

placa e conforme apresentado na tabela 1. 
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Tabela 1 - Concentrações finais dos compostos testados (µg/mL) em cada coluna da microplaca de 96 

poços do ensaio REMA. 

Compostos 
Colunas 

2 3 4 5 6 7 8 9 

OECzey 312 156 78 39 19,5 9,75 4,88 2,44 

TCin 312 156 78 39 19,5 9,75 4,88 2,44 

RIF 2 1 0,5 0,25 0,125 0,06 0,03 0,015 

INH 1 0,5 0,25 0,125 0,06 0,03 0,015 0,007 

OECzey: óleo essencial extraído de C. zeylanicum. TCin: trans-cinamaldeído. RIF: rifampicina. INH: 

Isoniazida. 

 

4.8.2 Determinação da CIM sobre isolados clínicos de M. tuberculosis 

Para determinação da CIM sobre os ICs, em uma microplaca foi testado o 

OECzey (microplaca 1) e em outra o TCin (microplaca 2), sendo testados até quatro 

ICs por placa, um em cada linha teste, conforme figura 11. 

Foram adicionados 100µL da solução de trabalho do OECzey e 100µL de 

TCin aos poços da coluna 2 nas linhas testes da microplaca 1 e na microplaca 2, 

respectivamente. Com o uso de pipeta multicanal, 100𝜇L foram transferidos da coluna 

2 para a coluna 3, seguido de homogeneização, e assim sucessivamente, realizando-

se diluições seriadas na proporção 1:2 até a coluna 9, pois as colunas 10 a 11 foram 

utilizadas como controles do experimento. Em seguida, inóculos de 100µl dos ICs de 

M. tuberculosis foram adicionados aos poços das linhas testes, das colunas 2 a 10. 

Cada linha teste recebeu um isolado clínico diferente de M. tuberculosis. Os valores 

das concentrações finais da RIF e INH também estão apresentados na tabela 1. 

Dessa forma, o controle positivo de crescimento foi realizado na coluna 10, 

contendo apenas inóculo e caldo 7H9-S, no qual deveria haver crescimento do 

inóculo, e o controle negativo foi realizado na coluna 11, que não continha inóculo e 

possuía apenas meio 7H9-S, no qual não deveria haver crescimento ou 

contaminação. As microplacas foram seladas e incubadas a 37oC por 7 dias. 



40 
 

Figura 11 - Esquematização das microplacas de 96 poços utilizadas para determinação da CIM do 

OECzey e TCin sobre os isolados clínicos de M. tuberculosis. 

 

O OECzey foi testado na microplaca 1 e o TCin na microplaca 2, ambos nas concentrações entre 312,5 

µg/mL a 2,44 µg/mL (colunas 2 a 9). Cada linha teste foi utilizada para um isolado clínico diferente. 

Todos os poços restantes da microplaca (cor branca), continham 300 µL de água destilada estéril. As 

colunas 10 e 11 foram utilizadas para os controles positivo (poços na cor rosa) e negativo (cor azul), 

respectivamente. OECzey: óleo essencial de C. zeylanicum. TCin: trans-cinamaldeído. C+: controle 

positivo. C-: controle negativo. 

 

4.8.3 Leitura e interpretação do teste de avaliação da CIM 

A resazurina é um corante azul utilizado como um indicador de oxirredução 

para avaliar o crescimento bacteriano. A mudança de cor de azul para rosa indica a 

redução da resazurina para resorufina por parte das micobactérias, correspondendo 

ao crescimento bacteriano (figura 12). (BROUWER, 1991; PALOMINO et al., 2002). 

 

Figura 12 - Reação química de redução da resazurina para resorufina pelo M. tuberculosis com 

mudança de coloração 

 

     Fonte: Brouwer (1991). 
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A solução de resazurina a 0,02% foi preparada em água destilada estéril, 

sendo armazenada a 4oC por até uma semana e esterilizada por filtração (poro de 

0,22 µm). 

Para leitura da viabilidade bacteriana, após os 7 dias de incubação foram 

adicionados 30µl da solução de resazurina a 0,02% a todos os poços das linhas testes 

(figura 13). As microplacas foram seladas novamente e reincubadas a 37oC, 

realizando-se a leitura em 24 e 48 horas após a adição do corante. 

 

Figura 13 - Microplaca de 96 poços após a adição do corante resazurina para determinação da CIM. 

 

                                  Fonte: próprio autor. 

 

A CIM foi definida como a menor concentração das substâncias testadas capaz de 

inibir o crescimento micobacteriano, sendo visualizada pela manutenção da 

coloração azul do corante (FRANZBLAU et al., 1998; PALOMINO et al., 2002). 

 

4.9 Avaliação da atividade antimicobacteriana do o óleo essencial de C. 

zeylanicum e o do trans-cinamaldeído associados com isoniazida e rifampicina  

As avaliações dos efeitos resultantes das associações entre as substâncias 

testadas no presente estudo foram realizadas através da metodologia Checkerboard, 

conforme trabalhos realizados por Lechartier, Hartkoorn e Cole (2012) e Rosato et al. 

(2007), empregando o ensaio de microdiluição REMA, para determinar a viabilidade 

micobacteriana. 

O termo Checkerboard refere-se a múltiplas diluições com dois agentes 

antimicrobianos em concentrações equivalentes, abaixo ou acima das CIMs para os 

microorganismos testados. O Checkerboard consiste de colunas contendo 
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concentrações diferentes da droga “A”, diluídas ao longo do eixo-x, e linhas contendo 

as concentrações da droga “B” diluídas ao longo do eixo-y (LORIAN, 1991). 

Foram testadas quatro associações diferentes sobre a cepa padrão M. 

tuberculosis H37Rv: OECzey/RIF e OECzey/INH em uma microplaca de 96 poços e 

na outra microplaca TCin/RIF e TCin/INH. Todos os experimentos foram realizados 

em triplicatas com intervalos de 21 dias entre os experimentos. 

Para cada associação testada foram utilizados quadrantes 5x5 da 

microplaca de 96 poços, totalizando 25 poços, em que cada poço representava uma 

combinação de dois compostos em diluições diferentes, de forma que as 

concentrações finais para cada composto foram CIM, ½ CIM, ¼CIM, 1/8CIM e 

1/16CIM conforme figura 14. Ressalta-se que os valores de CIM determinados 

conforme item 4.8.1 foram utilizados para o cálculo das concentrações finais de cada 

composto da associação. 
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Figura 14 - Esquematização dos testes de associações entre OECzey e TCin com RIF e INH sobre M. 

tuberculosis H37Rv. 

 

Em uma microplaca foram testadas as associações OECzey/RIF e OECzey/INH e em outra microplaca 

as associações entre TCin/RIF e TCin/INH. Foram utilizadas as concentrações finais de CIM, ½ CIM, 

¼CIM, 1/8CIM e 1/16CIM. O OECzey e TCin foram diluídos no eixo-x da microplaca (colunas) e a RIF 

e INH no eixo-y (Linhas). 

 

O conteúdo de cada poço do quadrante continha 200 µL de volume final, 

correspondendo a 50µL de caldo 7H9-S, 100µL de inóculo (conforme item 4.7) e 50µL 

da combinação dos compostos testadas (OECzey/RIF; OECzey/INH; TCin/RIF e 

TCin/INH). 

Foi realizado controle positivo contendo 100μL de caldo 7H9-S e 100 μL de 

inóculo bacteriano, para avaliar a viabilidade micobacteriana, e controle negativo 

contendo 200 μL de caldo 7H9-S, funcionando como controle de esterilidade do 

experimento. As microplacas foram seladas com a tampa apropriada e incubadas a 

37oC por 7 dias (figura 15). 
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Figura 15 - Demonstração da microplaca de 96 poços utilizadas nos testes de associações sobre M. 

tuberculosis H37Rv. 

 

Os poços na cor cinza representam os quadrantes 5x5 utilizados nos testes de associação. Em uma 

mesma microplaca foram testadas duas associações: OECzey/RIF e OECzey/INH; TCin/RIF e 

TCin/INH. Foram realizados controle positivo (poços na cor rosa) e controle negativo (poços cor azul). 

 

4.9.1 Leitura e interpretação dos resultados dos testes de associações 

A leitura da viabilidade bacteriana foi realizada com adição de 30 µL 

resazurina 0,02% a todos os poços do quadrante (figura 16). A manutenção da 

coloração azul indicou que a combinação dos compostos no poço específico foi capaz 

de inibir o crescimento micobacteriano, enquanto a mudança de coloração para rosa 

foi indicativo de ausência de atividade inibitória. 

 

Figura 16 - Microplaca de 96 poços após adição do corante resazurina nos testes de associações. 

 

                                 Fonte: Próprio autor. 
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A interpretação dos resultados foi realizada através da determinação do 

Índice de Concentração Inibitória Fracionada (IFIC), que consiste na soma dos valores 

de Concentração Inibitória Fracionada (FIC) de cada composto da associação, 

conforme equação abaixo: 

ICIF=CIFA+ CIFB, onde: 

CIFA= [CIM composto A na associação]/[CIM do composto A isolado]; 

CIFB= [CIM do composto B na associação]/[CIM do composto B isolado]. 

De acordo com resultados obtidos, valores de ICIF ≤ 0,5 foram indicativos 

de efeito sinérgico, valores de ICIF > 0,5 e ≤ 1,0 foram indicativos de efeitos aditivos 

e valores de ICIF > 1,0 foram indicativos de efeito antagônico (LECHARTIER; 

HARTKOORN; COLE, 2012; ROSATO et al., 2007). 

 

4.10 Análise estatística 

Os resultados dos valores das CIMs foram tabelados em planilhas no 

programa Microsoft Excel 2013® e calculados a partir das médias aritméticas ± erro 

padrão da média (EPM) entre as duplicatas. 

Os resultados dos testes de sinergismo foram calculados através dos 

resultados de IFIC e pela construção de gráficos denominados de isobologramas 

utilizando o software GraphPad prim 7. 

 

4.11 Critérios de ética 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará e do Hospital de Messejana e aprovado com o número 

de parecer 1.292.579 (anexo A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

5 RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização química dos constituintes químicos do OECzey 

As análises realizadas por CG/EM foram capazes de identificar 12 

compostos presentes no OECzey (tabela 2), correspondendo a uma identificação de 

100% dos seus constituintes.  

 

Tabela 2 - Compostos químicos encontrados no OECzey e suas respectivas quantidades em percentual 

determinados através de cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massa (GC/EM). 

Componente químico % 

3-Fenilpropionaldeido 0,49 

Acetato cinâmico 5,46 

Canfeno 0,58 

Cis-cinamaldeído 0,63 

Estireno 0,49 

Eucaliptol 1,65 

Terpineol-4 0,63 

Trans-cinamaldeído 86,00 

α-Limoneno 0,79 

α-Pineno 1,76 

α-Terpineol 0,82 

β-Pineno 0,70 

TOTAL 100,00 

 

O TCin correspondeu ao componente majoritário do óleo, com presença de 

86% do seu isômero trans, seguido pelo acetato cinâmico (5,46%), α-Pineno (1,76%), 

eucaliptol (1,65%), além dos demais compostos, todos com concentração menor que 

1%. 

O cromatograma do OECzey, obtido na análise de CG/EM, pode ser 

observado na figura 17. 
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Figura 17 - Análise cromatográfica do OECzey, realizada através de cromatografia gasosa acoplada a 

espectrômetro de massa (GC/EM).  

 

   Fonte: PADETEC. 

 

5.2 Atividade antimicobacteriana do OECzey e do TCin sobre isolados clínicos 

de M. tuberculosis 

O OECzey e o TCin foram capazes de inibir o crescimento de todos os nove 

ICs de M. tuberculosis, sensíveis e resistentes. O valor da CIM do OECzey variou 

entre 19,5 μg/mL a 39 μg/mL, enquanto valor referente a CIM do TCin variou entre 

9,75 a 19 μg/mL (tabela 3). Foi observado que para todos os ICs, o valor da CIM do 

TCin sempre foi menor ou igual ao valor encontrado para o OECzey. 
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Tabela 3 - Valores de CIM do OECzey e TCin sobre os ICs de M. tuberculosis e seu perfil de 

sensibilidade aos fármacos de primeira linha. 

Isolado 

Clínico 

Perfil de sensibilidade CIM (μg/mL) 

INH RIF SM EMB OECzey TCin 

Mtb 1 S S S S 19,5 19,5 

Mtb 2 S S S S 19,5 9,75 

Mtb 3 S S S S 39,0 19,5 

Mtb 4 R R S S 19,5 9,75 

Mtb 5 R R S S 19,5 19,5 

Mtb 6 R R S S 19,5 9,75 

Mtb 7 R R S S 19,5 19,5 

Mtb 8 R R R R 19,5 9,75 

Mtb 9 R R R R 19,5 19,5 

Mtb: identificação do isolado clínico de M. tuberculosis; CIM: Concentração Inibitória Mínima; INH: 

Isoniazida; RIF: Rifampicina; EM: Estreptomicina; EMB: etambutol; OECzey: OE de C. zeylanicum; 

TCin: trans-cinamaldeído 

 

Dos nove ICs utilizados nos experimentos, 88,8% (n=8) apresentaram CIM 

de 19 μg/mL para o OECzey, enquanto para o TCin, 55,5% (n=5) apresentaram CIM 

de 19 μg/mL e 44,5% (n=4) com CIM de 9,75 μg/mL. 

A figura 18 apresenta a demonstração geral do ensaio REMA para 

determinação da CIM sobre três ICs de M. tuberculosis. 
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Figura 18 - Demonstração dos ensaios REMA de determinação da CIM do OECzey e TCin sobre três 

ICs (Mtb1, Mtb 4 e Mtb9). 

 

As estrelas amarelas indicam os poços que representam os valores de CIM. O ICs Mtb 1 e 9 

apresentaram CIM de 19,5 µg/mL para o OECzey e Tcin, enquanto que o Mtb 4 apresentou CIM de 

19,5 µg/mL para o OECzey e 9,75 µg/mL para o TCin. OECzey: óleo essencial de C. zeylanicum. TCin: 

trans-cinamaldeído. RIF: rifampicina. INH: Isoniazida. C+: controle positivo. C-: controle negativo.  Mtb 

– isolado clínico de M. tuberculosis 

 

5.3 CIM do OECzey, TCin, RIF e INH sobre a cepa padrão M. tuberculosis H37Rv 

A etapa que precedeu a avaliação das associações entre o OECzey e TCin 

com RIF e INH consistiu na determinação da CIM desses compostos sobre a cepa 

padrão M. tuberculosis H37Rv, cujos valores foram utilizados como base para 

preparação das concentrações utilizadas nos testes de associações.  

Os quatro compostos apresentaram os mesmos resultados entre as 

triplicatas. O OECzey e TCin inibiram o crescimento de M. tuberculosis H37Rv na 

concentração de 19,5 μg/mL, enquanto a RIF e INH apresentaram valores de CIM de 

0,06 μg/mL e 0,125 μg/mL, respectivamente (tabela 4 e figura 19). 
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Tabela 4 - Valores de CIM do OECzey, TCin, RIF e INH sobre M. tuberculosis H37Rv. 

Composto 
CIM (μg/mL) 

1º experimento 

CIM (μg/mL) 

2º experimento 

CIM (μg/mL) 

3º experimento 

CIM (μg/mL) 

Média±EPM 

OECzey 19,5 19,5 19,5 19,5 

TCin 19,5 19,5 19,5 19,5 

RIF 0,06 0,06 0,06 0,06 

INH 0,125 0,125 0,125 0,125 

CIM: Concentração Inibitória Mínima; OECzey: óleo essencial de C. zeylanicum. TCin: trans-

cinamaldeído. RIF: rifampicina. INH: Isoniazida; EPM: Erro Padrão da Média. Experimento realizado 

em duplicata. 

 

Figura 19 - Visualização do ensaio REMA para determinação da CIM do OECzey, TCin, RIF e INH sobre 

M. tuberculosis H37Rv. 

 

O OECzey e o TCin apresentaram CIM de 19,5 µg/mL, poços da coluna 6, nas linhas B e D, 

respectivamente. A RIF apresentou CIM de 0,06 µg/mL, representada pelo poço azul na linha F, coluna 

7, e a INH apresentou CIM de 0,125 µg/mL, representada pelo poço da linha H, coluna 5. OECzey: óleo 

essencial de C. zeylanicum. TCin: trans-cinamaldeído. RIF: rifampicina. INH: Isoniazida. C+: controle 

positivo. C-: controle negativo. 
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5.4 Efeitos da associação OECzey/RIF e OECzey/INH sobre M. tuberculosis 

H37Rv 

Foi observado que as associações OECzey/RIF e OECzey/INH resultaram 

nos mesmos tipos de interações, ocorrendo efeito sinérgico e aditivo, com ausência 

de efeito antagônico.  

Duas combinações, em ambas as associações, resultaram em efeito 

sinérgico, com valores de ICIF de 0,375 e 0,5 (tabela 5 e 6 e figura 20). O menor valor 

de ICIF observado, 0,375, representa uma interação com redução de oito vezes a CIM 

da RIF e INH e redução de quatro vezes a CIM do OECzey. 

 

Tabela 5 – Resultados das interações entre OECzey com RIF sobre M. tuberculosis H37Rv. 

CIMOECzey 
CIFOECzey 

CIMRIF 
CIFRIF ICIF Resultado 

I A I A 

19,5 4,88 0,25 0,06 0,007 0,125 0,375 Sinergismo 

19,5 4,88 0,25 0,06 0,015 0,25 0,5 Sinergismo 

19,5 9,75 0,5 0,06 0,003 0,06 0,56 Aditivo 

19,5 9,75 0,5 0,06 0,007 0,125 0,625 Aditivo 

19,5 4,88 0,25 0,06 0,03 0,5 0,75 Aditivo 

19,5 9,75 0,5 0,06 0,015 0,25 0,75 Aditivo 

19,5 9,75 0,5 0,06 0,03 0,5 1,0 Aditivo 

CIM: Concentração Inibitória Mínima. I: CIM da substância isolada. A: concentração da substância na 

associação. CIF: Concentração Inibitória Fracionada; ICIF: Índice de Concentração Inibitória 

Fracionada. CIFOECzey: CIF do óleo essencial de C. zeylanicum; CIFRIF: CIF da Rifampicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Tabela 6 - Resultados das interações entre OECzey com INH sobre M. tuberculosis H37Rv. 

CIM: Concentração Inibitória Mínima. I: CIM da substância isolada. A: CIM da substância na 

associação. CIF: Concentração Inibitória Fracionada; ICIF: Índice de Concentração Inibitória 

Fracionada. CIFOECzey: CIF do óleo essencial de C. zeylanicum; CIFINH : CIF da Isoniazida. 

 

Figura 20 - Visualização do ensaio Checkerboard para avaliação da associação entre OECzey/RIF e 

OECzey/INH. 

 
Quadrante 5x5 da esquerda representa a associação entre OECzey com RIF e o quadrante da direita 

a associação entre OECzey com INH. Cada poço representa uma combinação dos dois compostos 

testados em diluições diferentes. Os poços na cor azul indicaram inibição de crescimento 

micobacteriano e os poços na cor rosa, presença de crescimento micobacteriano.  As estrelas amarelas 

representam os poços no quais houve efeito sinérgico e as estrelas brancas representam os poços com 

efeito aditivo. 

 

Os tipos de efeitos observados nas associações OECzey/RIF e 

OECzey/INH também podem ser visualizados através de gráficos denominados 

isobologramas (gráfico 1), que foram construídos a partir dos valores de CIF de cada 

composto das combinações que resultaram em inibição de crescimento. 

CIMOECzey 
CIFOECzey 

CIMINH 
CIFINH ICIF Resultado 

I A I A 

19,5 4,88 0,25 0,125 0,015 0,125 0,375 Sinergismo 

19,5 4,88 0,25 0,125 0,03 0,25 0,5 Sinergismo 

19,5 9,75 0,5 0,125 0,007 0,06 0,56 Aditivo 

19,5 9,75 0,5 0,125 0,015 0,125 0,625 Aditivo 

19,5 4,88 0,25 0,125 0,06 0,5 0,75 Aditivo 

19,5 9,75 0,5 0,125 0,03 0,25 0,75 Aditivo 

19,5 9,75 0,5 0,125 0,06 0,5 1,0 Aditivo 
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Gráfico 1 - Isobolograma apresentando os efeitos sinérgicos e aditivos resultantes nas associações 

OECzey/RIF e OECzey/INH sobre M. tuberculosis H37Rv. 

 
Os pontos pretos representam os valores de ICIF nas combinações (poços) que foram capazes de inibir 

o crescimento micobacteriano. Os valores situados acima da linha tracejada superior (CIF 1,0; 1,0) 

representam interações com efeito antagônico. Valores que tocam a linha tracejada superior (CIF 1,0; 

1,0) e situados entre as duas linhas, representam as interações com efeito aditivo, e valores situados 

abaixo da linha pontilhada inferior (CIF 0,5;0,5) ou que a tocam, representam as interações sinérgicas. 

Foram observadas duas combinações com efeitos sinérgicos e 5 combinações com efeito aditivo em 

ambas associações, OECzey/RIF e OECzey/INH. 

 

5.5 Efeito da associação entre TCin/RIF e TCin/INH sobre M. tuberculosis H37Rv 

As associações entre TCin/RIF e TCin/INH também apresentaram os 

mesmos resultados para as duas associações, observando-se a ocorrência de efeito 

sinérgico e aditivo, com ausência de efeito antagônico.  

Três combinações, em ambas as associações, resultaram em efeito 

sinérgico, com valores de ICIF de 0,31, 0,375 e 0,5 (tabela 7 e 8 e figura 21). O menor 

valor de ICIF observado, 0,31, representa uma interação com redução de 16 vezes a 

CIM da RIF ou INH e redução de quatro vezes a CIM do OECzey. 
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Tabela 7 - Resultados das interações entre o TCin com RIF sobre M. tuberculosis H37Rv. 

CIMTCin 
CIFTCin 

CIMRIF 
CIFRIF ICIF Resultado 

I A I A 

19,5 4,88 0,25 0,06 0,003 0,06 0,31 Sinergismo 

19,5 4,88 0,25 0,06 0,007 0,125 0,375 Sinergismo 

19,5 4,88 0,25 0,06 0,015 0,25 0,5 Sinergismo 

19,5 9,75 0,5 0,06 0,003 0,06 0,56 Aditivo 

19,5 9,75 0,5 0,06 0,007 0,125 0,625 Aditivo 

19,5 4,55 0,25 0,06 0,03 0,5 0,75 Aditivo 

19,5 9,75 0,5 0,06 0,015 0,25 0,75 Aditivo 

19,5 9,75 0,5 0,06 0,03 0,5 1,0 Aditivo 

CIM: Concentração Inibitória Mínima. I: CIM da substância isolada. A: CIM da substância na 

associação. CIF: Concentração Inibitória Fracionada; IFIC: Índice de Concentração Inibitória 

Fracionada. CIFTCin: CIF do Trans-cinamaldeído; CIFRIF: CIF da Rifampicina; CIFINH : CIF da Isoniazida. 

 

Tabela 8 -  Resultados das interações entre o TCin com INH sobre M. tuberculosis H37Rv. 

CIM: Concentração Inibitória Mínima. I: CIM da substância isolada. A: CIM da substância na 

associação. CIF: Concentração Inibitória Fracionada; IFIC: Índice de Concentração Inibitória 

Fracionada. CIFTCin: CIF do Trans-cinamaldeído; CIFRIF: CIF da Rifampicina; CIFINH : CIF da Isoniazida. 

CIMTcin 
CIFTCin 

CIMINH 
CIFINH ICIF Resultado 

I A I A 

19,5 4,88 0,25 0,125 0,007 0,06 0,31 Sinergismo 

19,5 4,88 0,25 0,125 0,015 0,125 0,375 Sinergismo 

19,5 4,88 0,25 0,125 0,03 0,25 0,5 Sinergismo 

19,5 9,75 0,5 0,125 0,007 0,06 0,56 Aditivo 

19,5 9,75 0,5 0,125 0,015 0,125 0,625 Aditivo 

19,5 4,55 0,25 0,125 0,06 0,5 0,75 Aditivo 

19,5 9,75 0,5 0,125 0,03 0,25 0,75 Aditivo 

19,5 9,75 0,5 0,125 0,06 0,5 1,0 Aditivo 
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Figura 21 - Visualização do ensaio Checkerboard para avaliação da associação entre TCin/RIF e 

TCin/INH. 

 
Quadrante 5x5 da esquerda representa a associação entre OECzey com RIF e o quadrante da direita 

a associação entre OECzey com INH. Cada poço representa uma combinação dos dois compostos 

testados em diluições diferentes. Os poços na cor azul indicaram inibição de crescimento 

micobacteriano e os poços na cor rosa, presença de crescimento micobacteriano.  As estrelas amarelas 

representam os poços no quais houve efeito sinérgico e as estrelas brancas representam os poços com 

efeito aditivo. 

 

Os efeitos das associações entre TCin/RIF e TCin/INH também foram 

representadas através de isobologramas, conforme gráfico 2, que foram construídos 

a partir dos valores de CIF de cada composto nas combinações que resultaram em 

inibição de crescimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Gráfico 2 - Isobolograma apresentando as interações resultantes nas associações TCin/RIF e TCin/INH 

sobre M. tuberculosis H37Rv. 

 
Os pontos pretos representam os valores de ICIF nas combinações (poços) que foram capazes de inibir 

o crescimento micobacteriano. Os valores situados acima da linha tracejada superior (CIF 1,0; 1,0) 

representam interações com efeito antagônico. Valores que tocam a linha tracejada superior (CIF 1,0; 

1,0) e situados entre as duas linhas, representam as interações com efeito aditivo, e valores situados 

abaixo da linha pontilhada inferior (CIF 0,5;0,5) ou que a tocam, representam as interações sinérgicas. 

Foram observadas três combinações com efeitos sinérgicos e cinco combinações com efeito aditivo 

em ambas associações, OECzey/RIF e OECzey/INH. 
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6 DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos com a caracterização química do OECzey por 

CG/EM seguem o padrão reportado na literatura para o OE extraído a partir das 

cascas de C. zeylanicum, em que se relata a presença característica do TCin como 

componente majoritário, embora possa haver diferenças nas concentrações 

encontradas (ANDRADE et al., 2012; RAVINDRAN; BABU; SHYLAJA, 2004). 

Ressalta-se a presença de 6,9% de compostos terpênicos pertencentes à classe dos 

monoterpenos, como canfeno, eucaliptol, terpineol-4, α-limoneno, α-pineno, α-

terpineol e β-pineno. 

Raeisi et al. (2016) relataram a presença do TCin como composto 

majoritário do OECzey na concentração de 83,47%. Em pesquisa realizada por 

Keshvari et al. (2013), o TCin apresentava-se na concentração de 96,8% no OECzey, 

enquanto Paranagama  et al. (2001) encontraram 50,5%. 

As diferenças nas concentrações do TCin encontradas entre os diferentes 

trabalhos são justificadas pelo fato da composição química, quantidades relativas dos 

constituintes e rendimento do OE sofrerem variações associadas a diversos fatores 

como metodologia de extração, variações ambientais (solo, umidade, temperatura, 

clima), variações fisiológicas da planta (ciclo evolutivo, fase de crescimento, condições 

de estresse), além dos fatores genéticos (BAKKALI et al., 2008; DHIFI et al., 2016). 

Em relação ao potencial antimicobacteriano das substâncias testadas, 

constatou-se a atividade antimicobacteriana do OECzey que foi capaz de inibir o 

crescimento de todos os ICs de M. tuberculosis, sensíveis e multirresistentes, com 

CIMs que variaram entre 19,5 μg/mL a 39 μg/mL. 

Resultados semelhantes foram encontrados em pesquisa realizada por 

Andrade-Ochoa et al. (2013) na qual o OECzey inibiu o crescimento de ICs de M. 

tuberculosis com diferentes perfis de resistência com CIMs que variaram entre 12,5 

μg/mL a 25 μg/mL, corroborando os nossos resultados. 

Outros estudos investigaram o potencial antibacteriano do OECzey, como 

a pesquisa realizada por Revati et al. (2015) que avaliou o potencial antibacteriano de 

sete espécies de plantas medicinais originárias da Índia sobre ICs de Enterococcus 

sp resistentes a gentamicina e observaram que os resultados mais satisfatórios foram 

encontrados com o OECzey que foi capaz de inibir todos os ICs. 

O OECzey também teve sua atividade antibacteriana evidenciada sobre 

ICs de S. aureus resistente a meticilina em pesquisa realizada por  Mandal, Saha e 
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Pal (2011), na qual foram avaliados OEs de três espécies de plantas, dentre as quais 

o OECzey foi o que apresentou os menores valores de CIM, inibindo todos os ICs 

entre 64 μg/mL a 256 μg/mL. 

Unlu et al. (2010) demonstraram o largo espectro de ação do OECzey, 

inibindo o crescimento de 21 espécies de bactérias e 4 espécies de Cândida, sendo 

altamente eficaz contra bactérias Gram positivas e Gram negativas, como S. 

pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus feacalis, P. aeruginosa, 

Acinetobacter lwoffii, Clostridium perfringens, entre outras. 

Destaca-se que outros OEs também apresentam atividade inibitória sobre 

M. tuberculosis. Semelhante ao realizado em nosso trabalho, Zanetti et al. (2010) 

avaliaram a atividade antimicobacteriana do OE de Myrtus comunis sobre ICs de M. 

tuberculosis com diferentes perfis de sensibilidade, incluindo isolados resistentes aos 

fármacos, RIF, INH, SM e EMB, e observaram que o referido OE foi capaz de inibir 

todos os ICs. 

Da mesma forma que observado com o OECzey, no presente estudo foi 

demonstrada a atividade antimicobacteriana do TCin sobre todos os ICs com CIM 

variando entre 9,75 μg/mL a 19,5 μg/mL. 

Os resultados encontrados no presente estudo corroboram os achados por 

Andrade-Ochoa et al. (2015) que avaliaram a atividade antimicobacteriana de 25 

compostos terpênicos e fenilpropanóides presentes em OEs e constataram que o TCin 

foi capaz de inibir o crescimento de M. tuberculosis na concentração de 3,12 μg/mL e 

M. bovis na concentração de 12,5 μg/mL. 

Wong et al. (2008), avaliando a atividade antibacteriana de 18 compostos 

contra o Mycobacterium avium subespécie paratuberculosis, observaram que seis 

compostos foram capazes de inibir o crescimento micobacteriano. O TCin foi o 

composto mais eficaz, com CIM de 25,9 μg/mL, seguido pelo OE de C. cassia (26,2 

μg/mL), que também possui o TCin como seu componente majoritário. Ressalta-se 

que a espécie M. avium subespécie paratuberculosis apresenta homologia genética 

ao M. tuberculosis (KONEMAN et al., 2008). 

Chen et al. (2011) demonstraram a atividade inibitória do ácido cinâmico, 

composto pertencente a classe dos fenilpropanóides e com estrutura química similar 

ao cinamaldeído, sobre M. tuberculosis com CBM (concentração bactericida mínima) 

de 2,5 μg/mL e 300 μg/mL para os isômeros cis e trans, respectivamente. 
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A atividade antibacteriana do TCin também já foi relatada sobre outras 

bactérias, Gram positivas e negativas, como Bacillus cereus, L. monocytogenes, S. 

aureus e E. coli com valores de CIM variando entre 156,3 μg/mL a 500 μg/mL, 

evidenciando seu largo espectro (SHAN et al., 2007). 

Semelhante ao que ocorre com as micobactérias, que apresentam alto 

conteúdo lipídico em sua parede celular, conferindo-lhe baixa permeabilidade e 

resistência a agentes hidrofílicos (FORRELLAD et al., 2013; HOFFMANN et al., 2008), 

observa-se que as bactérias Gram-negativo são mais resistentes aos OEs in vitro 

quando comparadas às Gram-positivo. As bactérias Gram-negativo apresentam uma 

membrana externa rica em fosfolipídios, lipopolissacarídeos e proteínas, que 

conferem maior resistência aos agentes antimicrobianos e OEs (RANA; SINGH; 

GWAL, 2011). 

 Comparando-se os resultados dos valores de CIM dos compostos testados 

sobre os ICs, observou-se que o TCin apresentou maior atividade inibitória em relação 

ao OECzey, uma vez que todos os valores de CIM do TCin foram menores ou iguais 

ao OECzey. Por outro lado, ressalta-se que o TCin utilizado nos experimentos possuía 

concentração de 99%, enquanto a concentração TCin como composto majoritário do 

OECzey foi 86%. Tal fato pode ter interferido nos resultados, de forma que o valores 

de CIM do TCin fossem menores em relação ao OECzey.  

Em pesquisa semelhante à realizada ao presente estudo, Rana, Singh e 

Gwal (2011) avaliaram a atividade antibacteriana do OECzey e do TCin sobre S. 

aureus, P. aeruginosa, Salmonella typhimurium e B. cereus e constataram que para 

todas a espécies testadas o TCin apresentou maior atividade inibitória, quando 

comparada ao OECzey. Os mesmos pesquisadores também avaliaram as frações 

obtidas pela separação dos constituintes presentes OECzey sobre S. aureus e 

constataram que a atividade antibacteriana do OECzey é atribuída primariamente ao 

seu composto majoritário, o TCin, porém destacam que existe a presença de 

compostos em menores concentrações no OECzey que também apresentaram 

atividade antibacteriana e contribuem para o efeito final.  

Dessa forma, com base em nossos achados, sugere-se que a atividade 

inibitória do OECzey sobre M. tuberculosis seja atribuída principalmente ao seu 

composto majoritário, o TCin, mas não de maneira exclusiva, uma vez que os demais 

compostos presentes no OECzey também apresentam atividade antibacteriana já 
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reportada na literatura, incluindo sobre M. tuberculosis, e podem contribuir para o 

resultado final da atividade antimicobacteriana do referido OE. 

Em pesquisa realizada por Andrade-Ochoa et al. (2015) com compostos 

isolados de OEs, alguns terpenos, que também estão presentes no OECzey do nosso 

estudo, apresentaram atividade inibitória sobre M. tuberculosis, como o β-Pineno, 

eucaliptol e α-Limoneno com valores de CIM de 10,41 μg/mL, 41,66 μg/mL e 25 

μg/mL, respectivamente.  

Da mesma forma, Sonboli, Babakhani e Mehrabian (2006) demonstraram 

a atividade antibacteriana dos compostos limoneno, α-pineno, β-Pineno e eucaliptol 

sobre B. cereus, E. faecalis, S. aureus, Staphylococcus epidermidis, E. coli. 

Interações entre os próprios componentes presentes em um mesmo OE já 

foram descritas, como a associação dos compostos limoneno com eucaliptol 

resultando em sinergismo sobre S. aureus e P. aeruginosa. Efeito sinérgico também 

foi relatado na associação do α-pineno com limoneno sobre Saccharomyces  

cerevisiae (BASSOLE; JULIANI, 2012). Ressalta-se que estes compostos também 

estão presentes no OECzey investigado em nosso estudo, podendo ocorrer 

interações entre os mesmo de forma sinérgica, potencializando a sua atividade 

antimicobacteriana. 

Os valores das CIMs do OECzey e TCin sobre os ICs sensíveis variaram 

nas mesmas faixas de concentrações quando comparadas com os ICs resistentes a 

INH e RIF e os resistentes aos quatro fármacos (INH, RIF, SM e EMB). Dessa forma, 

uma vez que não houve diferença nos valores encontrados entre os ICs sensíveis e 

multiresistentes, pode-se sugerir que os compostos testados atuem por mecanismos 

de ação que não estejam relacionados com o mecanismo dos fármacos de primeira 

linha utilizados no tratamento da TB, como INH, RIF, SM e BEM.  

Nossos achados corroboram os resultados encontrados por Andrade-

Ochoa et al. (2013) que avaliaram a atividade inibitória de cinco OEs, incluindo o 

OECzey, sobre a cepa padrão M. tuberculosis H37Rv e oito ICs resistentes, 

subdivididos em dois IC com resistência isolada para cada fármaco, RIF, INH, SM e 

EMB. Os autores não encontraram diferença nos valores de CIM do OECzey entre os 

diferentes ICs resistentes como também quando comparado com a cepa padrão. 

Baseado em seus achados, os pesquisadores sugeriram que o OECzey possui mais 

de uma substância ativa sobre M. tuberculosis e que seu mecanismo de ação não 

está relacionado com a INH, RIF, SM e EMB. 
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Embora existam uma grande quantidade de estudos investigando a 

atividade antibacteriana dos OEs, ainda são escassas as pesquisas que elucidam 

seus mecanismos de ação, principalmente levando-se em consideração suas 

atuações sobre M. tuberculosis. 

Devido ao grande número de componentes, os OEs atuam em diversos 

alvos celulares, tanto no envelope celular como no citoplasma, através de uma 

cascata de reações que estão relacionadas com a hidrofobicidade dos seus 

componentes, propriedade que permite sua interação com as membranas bacterianas 

e penetração no interior celular, levando a inibição do crescimento e morte celular 

(CARSON; MEE; RILEY, 2002; NAZZARO et al., 2013). 

Trinh et al. (2015) investigaram os mecanismos de ação do OE de C. 

cassia, que no referido estudo apresentou como composto majoritário o TCin com 

90% da sua composição, e do composto TCin de forma isolada sobre a bactéria 

Listeria innocua. Os valores de MIC e MBC foram iguais para o OE e o TCin, 315 

μg/mL e 2700 μg/mL, respectivamente, e os autores sugerem que a atividade 

antibacteriana do OE de C. cassia seja atribuída principalmente ao TCin, com provável 

participação dos demais componentes. Constataram que tanto o OE como o TCin se 

acumulam no núcleo hidrofóbico da membrana citoplasmática, causando perturbação 

da mesma com perda da permeabilidade seletiva para alguns íons, causando 

alteração do potencial de membrana e redução do pH interno. Porém, essas 

alterações não levam a formação de grandes poros ou ruptura da membrana. 

Gill e Holley (2004) avaliaram o mecanismo de ação do TCin sobre L. 

monocytogenes e observaram haver uma interação com a membrana celular, que leva 

a perda da força próton motriz, através do extravasamento de íons pequenos, mas 

sem haver perda de íons grandes, como ATP. Dessa forma, constataram haver uma 

rápida inibição do metabolismo energético bacteriano após a exposição ao TCin e 

ressaltam ser improvável que o TCin atue inibindo a síntese da parece celular ou 

enzimas biossintéticas. Os mesmos autores aprofundaram os estudos nos anos 

seguintes e constataram que o TCin possui a capacidade de inibir a atividade de 

ATPses ligadas a membranas em E. coli e L. monocytogenes, possuindo um 

importante papel na redução da taxa de crescimento bacteriano (GILL; HOLLEY, 

2006). 

Brackman et al. (2011) descreveram o mecanismo pelo qual o TCin reduz 

a virulência de Vibrio spp, observando sua capacidade de interferir no sistema de 
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comunicação entre as bactérias, denominado de quorum sensing (QS). O sistema QS 

ocorre através da produção de moléculas sinalizadoras que estão envolvidas em 

muitos aspectos essenciais a sobrevivência bacteriana como a regulação do tamanho 

populacional bacteriano, formação de biofilme, motilidades, resistência ao estresse e 

produção de fatores de virulência, tornando-se um interessante alvo para o 

desenvolvimento de novos fármacos. 

Da mesma forma, outros autores também sugeriram que o OECzey 

apresenta propriedades anti-QS sobre ICs multi-droga resistentes de E. coli (YAP et 

al., 2015). Além disso, propuseram que o OECzey atue principalmente através da 

ruptura da membrana bacteriana. 

O mecanismo de ação dos compostos terpênicos não está completamente 

compreendido, mas é especulado que seja relacionado ao rompimento de membranas 

por serem compostos lipofílicos (COWAN, 1999).  Carson, Mee e Riley (2002) 

avaliaram o modo de ação do terpineol-4 e do α-pineno sobre S. aureus, componentes 

que estão presentes no OECzey do presente estudo, e constataram que sua ação 

estava baseada em danos da membrana, com consequente perda de material 

citoplasmático. 

Devido ao seu modo de ação, que afeta múltiplos alvos na célula 

bacteriana, até o presente momento não foram evidenciados sinais de resistência ou 

adptação aos OEs, representando uma grande vantagem a sua utilização como 

agentes antimicrobianos (BAKKALI et al., 2008) 

Ressalta-se o fato de todos os ICs terem sido inibidos por ambos os 

compostos testados, com destaque para os ICs que eram multirresistentes a quatro 

fármacos simultaneamente (INH, RIF, SM e EMB), demonstrando a ausência de 

resistência intrínseca dos ICs de M. tuberculosis ao OECzey e TCin, como também 

não terem sido afetados pelos mecanismos de resistência aos fármacos INH, RIF, SM 

e EMB. 

A primeira etapa para realização dos testes de associações consistiu na 

determinação das CIMs do OECzey, TCin, RIF e INH sobre a cepa padrão M. 

tuberculosis H37Rv. 

Os valores da CIMs do OECzey e TCin no presente estudo se encontram 

na mesma faixa de variação das CIMs observadas sobre os ICs e apresentaram 

valores menores se comparando com os resultados anteriores obtidos pelo grupo de 

pesquisa do nosso próprio laboratório, em que o OECzey e TCin inibiram o 
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crescimento da cepa padrão nas CIMs de 286,5±130,2 µg/ml e 166,66 ± 22,82 μg/mL, 

respectivamente. Tal fato pode ser justificado por uma variação na técnica REMA, em 

que no presente estudo utilizou-se pérolas de vidro no preparo da suspensão 

bacteriana, fornecendo uma suspensão fina e homogênea. 

Os resultados de CIM da INH e RIF estão de acordo com o reportado na 

literatura evidenciando que a cepa M. tuberculosis H37Rv foi sensível aos fármacos, 

uma vez que o ponto de corte para resistência a INH e RIF são as concentrações de 

0,25 μg/mL e 0,5 μg/mL, respectivamente, e nossos valores foram inferiores a estes 

(SINGH et al., 2012). 

Camacho-Corona et al. (2008) observaram que a INH e RIF inibiram o 

crescimento da cepa padrão M. tuberculosis H37Rv na CIM de 0,06 μg/mL para 

ambos os compostos, corroborando nossos resultados. Da mesma forma, as CIMs 

constatadas por Kasule, Kateete e Joloba (2016) foram de 0,05 μg/mL para INH e 0,03 

μg/mL para RIF sobre M. tuberculosis. 

Em relação aos testes de associações, observou-se a ocorrência de 

interações sinérgicas (IFIC de 0,375 e 0,5) e aditivas na combinação OECzey/INH 

inibindo o crescimento de M. tuberculosis. Os mesmos resultados e interações foram 

obtidos na associação do OECzey com RIF. Ressalta-se que em ambos os casos não 

foi evidenciado antagonismo. Dessa forma, constatou-se que concentrações sub-

inibitórias do OECzey, reduzidas em até quatro vezes, foram capazes de reduzir os 

valores de CIM da RIF e INH em até oito vezes. 

Muitos estudos têm descrito atividade sinérgica e aditiva na associação de 

OEs com fármacos, mas poucos são os relatos dessas interações sobre M. 

tuberculosis e não foram encontrados estudos anteriores relacionados as associações 

do OECzey com RIF e INH. 

Guerra et al. (2012) observaram um aumento da atividade de 

antibacterianos quando associados com o OECZey sobre ICs multirressitentes de 

Acinetobacter spp., evidenciando a presença de sinergismo nas associações com 

amicacina (IFIC 0,045) e gentamicina (IFIC 0,5), além de efeitos aditivos quando 

associados com imipenem e meropenem. 

Da mesma forma que observado quando os fármacos foram associados 

com o OECzey, constatou-se os mesmos tipos de interações entre TCin/INH e 

TCin/RIF ao inibir o crescimento de M. tuberculosis, com efeito sinérgico (IFIC de 0,31, 

0,375 e 0,5) e efeito aditivo, com ausência de antagonismo. Dessa forma, constatou-
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se que concentrações sub-inibitórias do TCin, reduzidas em até quatro vezes, foram 

capazes de reduzir os valores de CIM da RIF e INH em até 16 vezes. 

A literatura também reporta estudos relacionados a associação de 

fármacos com substâncias isoladas de OEs, porém sendo escassos quando 

relacionados a M. tuberculosis e não existindo relados anteriores em relação ao TCin 

sobre a referida bactéria. 

Uma das primeiras pesquisas para avaliar a associação entre componentes 

isolados de OEs com fármacos sobre M. tuberculosis foi realizada por Rastogi et al. 

(1998). Em seu estudo, o ácido trans-cinâmico, que possui estrutura química similar 

ao TCin, apresentou efeito sinérgico sobre ICs sensíveis e resistentes de M. 

tuberculosis quando associados a INH, RIF, ofloxacina, amicacina e clofazimina. 

Ressalta-se que sobre a cepa padrão M. tuberculosis H37Rv o sinergismo foi 

visualizado com RIF, amicacina e clofazimina, não ocorrendo na associação com INH. 

Chen et al. (2011) pesquisaram a atividade inibitória dos isômeros cis e 

trans do ácido cinâmico sobre isolados multi-droga resistentes de M. tuberculosis. 

Observaram que as associações dos isômeros em concentrações sub-inibitórias com 

INH e RIF resultaram em sinergismo, reduzindo consideravelmente a viabilidade 

bacteriana (p<0,05). Os mesmos pesquisadores observaram que houve uma clara 

ruptura da membrana externa dos bacilos expostos ao ácido cis-cinâmico através de 

microscopia eletrônica de varredura, propondo ser este o mecanismo de ação dessa 

substância. 

Acrescenta-se que estudos realizados para avaliar o metabolismo do TCin 

in vivo em ratos e camundongos demonstraram sua metabolização, transformando-se 

em acido cinâmico, que sabidamente é um metabolito ativo sobre M. tuberculosis 

(NPT, 2004), o que reforça os nossos resultados. 

Shahverdi et al. (2007) associaram o TCin com clindamicina 

sobre Clostridium difficile observando a ocorrência de sinergismo (IFIC=0,312), que 

representou uma redução de 16 vezes a CIM da clindamicina e quatro vezes a CIM 

do TCin. Dessa forma, baixas concentrações do TCin elevaram a ação antimicrobiana 

da clindamicina, sugerindo a possibilidade de benefícios clínicos na combinação 

desses compostos sobre C. difficile. 

Palaniappan e Holley (2010) avaliaram as interações entre antimicrobianos 

naturais isolados de plantas medicinais, como o TCin, associados com ampicilina, 

penicilina, tetraciclina, eritromicina, bacitracina e novobiocina sobre ICs resistentes 
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de S. typhimurium, E. coli, S. aureus e S. pyogenes. Observaram que o TCin interagiu 

sinergicamente (IFIC entre 0,24 a 0,37) com todos os fármacos sobre as bactérias 

testadas, exceto as combinações TCin/Penicilina sobre S. typhimurium, 

TCin/Bacitracina sobre E. coli e TCin/Eritromicina sobre S. pyogenes que resultaram 

em efeito aditivo. 

Comparando-se todas as associações testadas, observou-se que as 

interações foram mais efetivas com o TCin em relação ao OECzey, uma vez que 

ocorreu a presença de um evento a mais de sinergismo com o TCin. Tal fato, reforça 

a sugestão proposta anteriormente, de que a atividade inibitória do OECzey sobre M. 

tuberculosis seja atribuída principalmente ao seu composto majoritário, o TCin, mas 

não de forma exclusiva, uma vez que os demais compostos presentes no OECzey 

também apresentam atividade antibacteriana. 

A maioria dos estudos realizados têm descrito as atividades sinérgicas e 

aditivas das associações de OEs, ou de seus componentes isolados, com fármacos 

in vitro, porém os mecanismos como essas interações ocorrem ainda são pouco 

investigados, podendo ser classificadas de três formas gerais: apresentar efeito multi-

alvo, no qual os compostos agem em alvos diferentes na bactéria; efeitos 

farmacocinéticos e físico-químicos, quando uma substância melhora a solubilidade da 

outra, por exemplo; e, por fim, quando um fármaco atua inibindo o mecanismo de 

resistência ao outro fármaco (LANGEVELD; VELDHUIZEN; BURT, 2014). 

O fato das interações do OECzey com INH terem sido as mesmas quando 

associado com RIF, bem como o TCin ter interagido igualmente com INH e RIF, nos 

levam a reafirmar a sugestão de que os compostos testados atuem por mecanismos 

de ação diferentes da INH e RIF. Todavia, acredita-se que as associações testadas 

se enquadrem no efeito multi-alvo, com o OECzey e o TCin atuando sinergicamente 

de forma a potencializar os mecanismos de ação da INH, que atua inibindo a síntese 

de ácido micólicos da parede micobacteriana, e da RIF que atua inibindo a RNA 

polimerase, interferindo na síntese proteica (PALOMINO; MARTIN, 2014). 

Até o presente momento, não foram encontradas publicações de estudos 

in vivo relacionados ao sinergismo de OEs, ou seus componentes ativos, associados 

a fármacos, e são escassos os estudos que avaliam clinicamente a atividade 

antibacteriana dos OEs. Em relação a canela, a maioria dos ensaios clínicos tem como 

foco suas propriedades anti-diabéticas e redução da glicose sanguínea, com poucos 

estudos avaliando seus outros potenciais terapêuticos como seus benefícios sobre a 
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gengivite, síndrome do ovário policístico e redução da gordura corporal (LANGEVELD; 

VELDHUIZEN; BURT, 2014; NABAVI et al., 2015). 

Um exemplo bem-sucedido de estudo em humanos avaliando a associação 

de OEs e antimicrobianos foi conduzido por Warnke et al. (2006) ao aplicarem o OE 

de eucalipto duas vezes por dia em úlceras necróticas que não cicatrizavam em 

pacientes oncológicos e que já faziam uso de antibióticos. O tratamento resultou em 

redução da inflamação e, em alguns casos, completa remissão das úlceras. Embora 

a via de administração do OE (tópica) e antibióticos (oral ou intravenosa) fossem 

diferentes, não se pode excluir a suas interações no local da infecção. 

O potencial dos OEs serem utilizados como futuras alternativas para o 

tratamento para TB pulmonar foi evidenciado por Sherry et al. (2004) em relato de 

caso de dois pacientes que foram diagnosticados com TB pulmonar ativa, causada 

por cepas não resistentes de M. tuberculosis. Os pacientes inalaram por 14 dias 

aerossol do OE de Melaleuca alternafolia, antes de iniciar o tratamento com os 

fármacos de primeira linha, apresentando melhora dos seus sintomas clínicos, com 

redução da tosse, remissão de febre, melhora do mau estar, recuperação do apetite 

e, principalmente, negativação da baciloscopia de escarro. Embora seja um relato de 

caso, com limitações intrínsecas a esse tipo de estudo, os resultados encontrados 

fornecem evidencias claras que os OEs podem se tornar altenativas futuras para o 

tratamento de doenças infecciosas. 

Unlu et al (2010), além de constatarem a ampla atividade antimicrobiana 

do OECzey, observaram sua atividade anticarcinogênica ao avaliaram a citotoxicidade 

o OECzey sobre linhagens celulares de fibroblablos de ratos normais (F2408) e de 

ratos transformados para o gene HRas (5RP7). Observaram que ambas linhagens 

foram inibidas em concentrações dose-dependentes superiores a 15 μg/mL, com 

maiores alterações sobre a linhagem 5RP7 ativa para H-ras através da indução de 

apoptose. 

Estudos de toxicidade e carcinogenicidade do TCin foram realizados devido 

à exposição generalizada aos seres humanos através da sua utilização como aditivo 

alimentar e de fragrância, como também à sua semelhança estrutural com as 

substâncias químicas antranilato de cinamilo e 3,4,5-trimetoxicinamaldeído, dois 

conhecidos carcinogênios de roedores (NPT, 2004). Os resultados evidenciaram 

ausência de atividade carcinogênica do TCin em ratos e camundongos, não sendo 

capaz de levar ao desenvolvimento de câncer de fígado ou pulmão. Também não 
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foram observadas alterações na capacidade reprodutiva e no desenvolvimento fetal 

nos animais. Em relação aos estudos em humanos, os resultados de toxicidade são 

limitados seus efeitos causados na pele, devido a ocorrência de dermatite de contato 

(NPT, 2004).  

Dessa forma, a atividade antimicobacteriana demonstrada, bem como as 

interações sinérgicas observadas, tornam o OECzey e o TCin alternativas 

promissoras para o desenvolvimento de fármacos novos para o tratamento da TB, 

havendo a necessidade do aprofundamento das pesquisas como avaliação do tempo 

de exposição através do métodoo time kill, sinergismo com ICs resistentes, realização 

de estudos in vitro em macrófagos infectados, avaliar a eficácia in vivo em 

camundongos infectados, citotoxicidade in vitro em diferentes linhagens de células, 

além de avaliar o provável mecanismo de ação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

7 CONCLUSÃO 

O OECzey e do TCin apresentaram atividade antimicobacteriana ao 

inibirem os ICs sensíveis e multirresistentes de M. tuberculosis, cuja atividade 

biológica foi atribuída principalmente ao TCin, que se destacou como composto 

majoritário do referido OE. 

O OECzey e o TCin modularam positivamente a ação antimicrobiana da 

INH e RIF sobre a cepa padrão M. tuberculosis H37Rv resultando em efeitos 

sinérgicos e aditivos, potencializando a ação desses fármacos. 
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