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RESUMO 

 

Staphylococcus aureus foi o primeiro microrganismo isolado a apresentar resistência aos 

antimicrobianos, levando pouco tempo para exibir resistência a penicilina G, e posteriormente 

a meticilina um β lactâmico menos sensível as penicilinases. Estas últimas cepas, passando a 

ser conhecidas como Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA). Atualmente, na 

América Latina, dos casos de bacteremia causados por S. aureus aproximadamente 45% são 

relacionados a cepas de MRSA. Estas infecções levam a um aumento no custo e no tempo de 

internamento, tornando estes microrganismos um problema mundial de saúde pública. Desta 

maneira a busca por novos compostos, para o desenvolvimento de novas opções terapêuticas se 

faz necessária e urgente. A curcumina, um produto natural tradicionalmente utilizado na cultura 

indiana como especiaria, tem sido apontada em diversos estudos como um composto 

anticancerígeno, anti-inflamatório, cicatrizante e dentre outras funções como antimicrobiano. 

Tendo sido relatada por alguns pesquisadores a sua atividade contra S. aureus. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar a atividade da curcumina frente a cepas de S. aureus sensíveis e resistentes 

a meticilina, por meio de técnicas de microdiluição em caldo, e citometria de fluxo. A 

curcumina apresentou atividade antibacteriana sobre as 8 cepas sensíveis, e sobre as 13 cepas 

resistentes testadas, com concentração inibitória mínima (CIM) variando entre 125 – 500 

µg/mL. Apresentou também, atividade sinérgica em combinação com a oxacilina em 53,8% 

das cepas testadas. E em 15,3% das cepas testadas com a vancomicina, nos testes de sinergismo 

a curcumina não induziu efeito antagônico em nenhuma das cepas testadas, para nenhuma das 

combinações avaliadas. Nos testes de citometria de fluxo, a curcumina foi capaz de causar 

aumento na permeabilidade de membrana ao iodeto de propídio (PI), e fragmentação do DNA, 

evidenciada no teste de TUNEL em todas as concentrações testadas. Desta maneira, pode-se 

concluir que a curcumina é capaz de inibir a proliferação in vitro de cepas de S. aureus sensíveis 

e resistentes a meticilina, além de não apresentar efeitos negativos na combinação com os 

fármacos antimicrobianos testados, demonstrando assim capacidade para agir como um 

possível agente antibacteriano com ação apoptótica. 

 

Palavras-chave: Staphylococcus aureus, MRSA, Sinergismo, Curcumina, Citometria de fluxo 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Staphylococcus aureus was the first isolated microorganism to be resistant to antimicrobials, 

taking a short time to exhibit resistance to penicillin G, and later to methicillin a β-lactamic less 

sensitive to penicillinases. These strains are now known as methicillin resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA). Currently, in Latin America, approximately 45% of bacteremia cases caused 

by S. aureus are related to MRSA strains. These infections lead to increased cost and length of 

stay, making these microorganisms a worldwide public health problem. Thus, the search for 

new compounds for the development of new therapeutic options is necessary and urgent. 

Curcumin, a natural product traditionally used in Indian culture as a spice, has been pointed out 

in several studies as an anti-cancer, anti-inflammatory and healing compound and among other 

functions as antimicrobial. Having been reported by some researchers its activity against S. 

aureus. The aim of this work was to evaluate curcumin activity against methicillin sensitive 

and resistant S. aureus strains by broth microdilution techniques and flow cytometry. Curcumin 

showed antibacterial activity on the 8 sensitive strains and on the 13 resistant strains tested, 

with minimum inhibitory concentration (MIC) ranging from 125 - 500 µg / mL. It also showed 

synergistic activity in combination with oxacillin in 53.8% of the strains tested. And in 15.3% 

of the strains tested with vancomycin, in the synergism tests curcumin did not induce an 

antagonistic effect in any of the tested strains, for any of the evaluated combinations. In flow 

cytometry tests, curcumin was able to cause increased membrane permeability to propidium 

iodide (PI), and DNA fragmentation, as evidenced by the TUNEL test for all concentrations 

tested. Thus, it can be concluded that curcumin is capable of inhibiting the in vitro proliferation 

of methicillin sensitive and resistant S. aureus strains and has no negative effects in combination 

with the tested antimicrobial drugs, thus demonstrating its ability to act as a possible 

antibacterial agent with apoptotic action. 

 

Keyword: Staphylococcus aureus, MRSA, Synergism, Curcumin, Flow cytometry 
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1. INTRODUÇÃO 

Staphylococcus aureus  é um microrganismo que, embora geralmente se apresente 

como um comensal, colonizando aproximadamente dois terços dos seres humanos, pode agir 

como parasita, causando uma imensa gama de infecções, indo de processos simples, a doenças 

graves com sérios riscos à vida do hospedeiro (OTTO, 2013). 

Este microrganismo, está relacionado a evolução da história da medicina, e ao 

desenvolvimento das drogas antimicrobianas (LOWY, 2003). De fato, antes do surgimento 

destas drogas, as infecções sistêmicas causadas por S. aureus, levavam quatro quintos dos 

pacientes a óbito (WERTHEIM et al., 2005; RUNCIE, 2015; TONG et al., 2015). Com a 

introdução da penicilina, muitos acreditaram ter encontrado a solução definitiva para este 

problema, entretanto, casos de resistência a penicilina não tardaram a acontecer. 

Posteriormente, os casos de resistência a meticilina, que foi criada com o intuito de ser uma 

alternativa para estes microrganismos resistentes a penicilina, demonstraram a magnitude do 

problema, e a capacidade destes microrganismos de desenvolver ou adquirir mecanismos de 

resistência as drogas (BARBER, 1961; COHEN, 1992; VENTOLA, 2015). 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA), logo se tornou um problema 

de saúde pública mundial, e permanecem assim até hoje, demonstrando resistência a múltiplas 

classes de antimicrobianos, e acometendo populações cada vez mais longe dos centros 

hospitalares onde os primeiros casos surgiram, sendo estes conhecidos como MRSA adquiridos 

no hospital (HA-MRSA). O aparecimento dos casos de MRSA adquiridos na comunidade (CA-

MRSA) e MRSA associados a animais de produção (LA-MRSA), tem mudado a epidemiologia 

das infecções por estes microrganismos, e demandado da comunidade médica e científica, 

novas abordagens para lidar com esses “novos” padrões desenvolvidos pelo patógeno 

(STEFANI et al., 2012; CUNY; WIELER; WITTE, 2015). 

Embora grande parte da população possua S. aureus  como parte da sua microbiota, 

os principais grupos de risco para o desenvolvimento de processo infeccioso são, recém 

nascidos, idosos, pessoas sob confinamento, trabalhadores em contato com animais de abate, 

usuários de drogas injetáveis, pacientes sob uso de dispositivos invasivos, vítimas de traumas 

físicos, pacientes pós cirúrgicos, pessoas que realizam hemodiálise, diabéticos, assim como 

aqueles sob uso de imunossupressores ou quimioterápicos e portadores de HIV (TONG et al., 

2015). 

A grande variedade de fatores de virulência que S. aureus possui, faz dele um 

patógeno altamente adaptado ao hospedeiro humano, dando-lhe as ferramentas necessárias para 
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desenvolver o processo infecioso, ao mesmo tempo em que é capaz de se evadir das defesas do 

hospedeiro e adquirir os nutrientes essenciais para a sobrevivência, e proliferação celular 

(ZECCONI e SCALI, 2013; LACEY; GEOGHEGAN; McLOUGHLIN, 2016). 

O processo infeccioso tem início por uma porta de entrada no organismo do 

hospedeiro, geralmente sendo esta decorrente de eventos traumáticos dos tecidos de 

revestimento, processos cirúrgicos, ou por meio da introdução de dispositivos médicos. 

Entretanto a infecção pode se originar em um local sem aparente lesão como nos folículos 

pilosos (THOMER; SCHNEEWIND; MISSIAKAS, 2016).   

O principal achado resultante da infecção por S. aureus, é a formação de abscesso 

no tecido atingido, com presença intensa de infiltrado leucocitário e formação de pus. Embora, 

na pele e nos tecidos adjacentes a ela, essas infecções sejam na maioria dos casos de fácil 

resolução, quando é instalado um processo de bacteremia o resultado em outros órgãos pode 

ser desastroso, e por vezes fatal (CHENG et al., 2009; TONG et al., 2015). 

Para o tratamento dos processos infecciosos causados por MRSA, o quadro geral 

do paciente deve ser analisado, levando em conta idade, presença ou não de cóinfecções, 

comorbidades, dentre outros fatores. Pois devido ao potencial dos MRSA de apresentar 

resistência a múltiplas drogas, o arsenal terapêutico se tornou escasso e não há de fato uma 

droga ideal para o tratamento, tendo este que ser adaptado a clínica de cada paciente (LIU et 

al., 2011). A droga mais utilizada nos casos mais graves nos últimos 50 anos, tem sido a 

vancomicina, apresentando bons resultados. Porém com o surgimento dos S. aureus 

intermediário para vancomicina (VISA) e S. aureus resistente à vancomicina (VRSA), uma 

nova preocupação surge no meio médico (SCHILLING; NEUNER; REHM, 2011; CHOO e 

CHAMBERS, 2016). 

A diminuição do arsenal terapêutico, é um problema que precisa ser contornado 

pelo desenvolvimento de novos antimicrobianos, ou de moléculas, que possam atuar como 

coadjuvantes intensificando a ação das drogas já existentes. Embora a indústria farmacêutica 

tenha que lidar com a possibilidade de não obter o retorno financeiro esperado com o 

desenvolvimento de novos antimicrobianos, devido ao rápido desenvolvimento de resistência 

por parte dos microrganismos, a pesquisa e o desenvolvimento de novos fármacos é 

fundamental, e deve ser incentivado para gerar opções terapêuticas para o tratamento dos 

microrganismos resistentes a múltiplos fármacos (ÅRDAL et al., 2017). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1. Staphylococcus aureus 

 

Staphylococcus aureus é um microrganismo taxonomicamente classificado dentro 

do Domínio: Bacteria, Filo: Firmicutes, Classe: Bacilli, Ordem: Bacillales, Família: 

Staphylococcaceae, Gênero: Staphylococcus. Possui forma de coco, ausência de motilidade, 

além de apresentar arranjo bacteriano na forma de cachos. É identificado como Gram positivo, 

e apresenta resultados positivos nos testes da catalase, coagulase e DNAse, demonstra 

capacidade de fermentar o ágar manitol salgado (7,5% NaCl), além de se apresentar como 

sensível no teste da novobiocina, e resistente no teste da polimixina (ANVISA, 2004; 

KONEMAN, 2008). 

 É capaz de colonizar diversas espécies incluindo o homem, podendo se relacionar 

com seus hospedeiros de forma comensalista, ou de forma parasitária, sendo assim considerado 

mundialmente como o principal patógeno humano e veterinário. A grande variedade de fatores 

de virulência produzidos por S. aureus, faz com que este microrganismo seja extremamente 

bem adaptado ao hospedeiro humano. A ampla gama de processos infecciosos causados por 

este, além da presença frequente de mecanismos de resistência aos fármacos antimicrobianos, 

faz de S. aureus um problema mundial de saúde pública (PEACOCK et al., 2015; THOMER; 

SCHNEEWIND; MISSIAKAS, 2016). 

 

2.2. Histórico do aparecimento de cepas de Staphylococcus aureus resistente a meticilina 

(MRSA) 

 

Desde meados dos anos quarenta, S. aureus é classificado como um dos principais 

patógenos associado ao desenvolvimento de resistência aos antimicrobianos, possuindo um 

histórico evolutivo de resistência bem documentado ao passar das décadas, frente a novas 

drogas (HARKINS et al., 2017; OLIVEIRA; TOMASZ; De LENCASTRE, 2002). 

Na era pré-antibiótica, os casos de bacteremia causados por S. aureus, chegavam à 

um índice de mortalidade superior a 80%, este nível de mortalidade decaiu drasticamente após 

a introdução da penicilina G em 1940 (GOTO et al., 2017; STEFANI et al., 2012). 
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Porém, em 1942, já haviam casos de cepas resistentes relatados, tendo como mecanismo de 

resistência a produção de penicilinases / β-lactamases, e hoje cerca de 90% dos isolados, 

apresentam resistência a penicilina, tornando praticamente inútil o uso atual deste fármaco para 

o tratamento de infecções por S. aureus (PEACOCK e PATERSON, 2015). 

A introdução da meticilina em 1959, como um fármaco β-lactâmico semissintético 

de segunda geração, resistente as penicilinases, trouxe a esperança de um tratamento eficaz 

contra o número cada vez maior de cepas resistentes a penicilina, pois a meticilina é muito 

menos susceptível a ação hidrolítica da penicilinase. Pórem, em 1960, já existiam relatos de 

resistência, os três primeiros ocorreram no mesmo hospital em Guildford no Reino Unido, 

nenhum dos três indivíduos infectados haviam sido tratados anteriormente com meticilina 

(ERIKSEN e ERICHSEN, 1964; HARKINS et al., 2017). 

Após dois anos, relatos de Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) 

já eram evidenciados por toda a Europa, com casos de infecções invasivas tendo sido 

identificados na Dinamarca. Durante o restante da década, relatos foram feitos em diversos 

outros países, incluindo aqueles onde a meticilina não era comercializada (ERIKSEN e 

ERICHSEN, 1964). 

Conforme relatou Eriksen e Erichsen (1964), entre 1960 e 1963 mais de 14.000 

amostras dentre as quais culturas isoladas e material clínico, foram enviadas ao Statens Serum 

Institut, e ao Institute of General Pathology na Dinamarca, onde foram testadas quanto a sua 

sensibilidade frente a meticilina. Cepas resistentes foram isoladas de dez pacientes admitidos 

em seis hospitais de Copenhagen, que além da resistência a meticilina também apresentavam 

resistência a penicilina, streptomicina, tetraciclina e eritromicina.  

 

2.3. Mecanismos de resistência a meticilina  

 

Os β-lactâmicos, atuam inibindo a biossíntese da parede celular bacteriana, 

responsável pela rigidez estrutural necessária para preservar a integridade celular contra as 

forças osmóticas do meio, e ao mesmo tempo, permitindo a fluidez necessária para que a célula 

se adapte aos vários estágios de crescimento, divisão e infecção pelos quais a célula bacteriana 

pode passar (LOVERING; SAFADI; STRYBADKA, 2012; KAPOOR; SAIGAL; 

ELONGAVAN, 2017). 

Resumidamente a parede celular é composta por peptidioglicano, que por sua vez é 

formado pela ligação dos ácidos N-acetilglicosamina e N-acetilmuramico, ambas as moléculas 

são ligadas por meio de uma reação de transglicosilação, criando uma ligação glicosídica β-1,4 
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no final da camada de peptidioglicano em formação. As camadas de peptidioglicano formadas, 

são ligadas as camadas adjacentes por meio de uma reação de traspeptidação em um processo 

de duas etapas. Ambas as reações tranglicosilação e transpeptidação são mediadas por proteínas 

de ligação às penicilinas (PBPs), sendo estas os alvos dos β-lactâmicos, que atuam interferindo 

na reação de transpeptidação (PEACOCK e PATERSON, 2015; LOVERING; SAFADI; 

STRYBADKA, 2012). 

A resistência a benzilpenicilina demonstrada por S. aureus, desde meados de 1942 

em cepas sensíveis a meticilina é mediada pela produção de penicilinase, enzima que hidrolisa 

a ligação amida do anel β-lactâmico levando a produção de um composto inativo (PANTOSTI; 

SANCHINI; MONACO, 2007; KAPOOR; SAIGAL; ELONGAVAN, 2017). 

Em 1960 foi demonstrado que os genes responsáveis pela produção de penicilinase 

são de origem extracromossomal, estando codificados em plasmídeos (NOVICK e 

BOUANCHAUD, 1971). Sendo o gene estrutural responsável pela produção, o gene blaZ que 

tem sua regulação mediada pelos genes blaI e blaR1, os produtos destes agindo como sensores 

que na presença de penicilina iniciam um processo em cascata, resultando no aumento da 

expressão de penicilinase (ZHANG et al., 2001; FERREIRA et al., 2017). 

As cepas de S. aureus sensíveis aos β-lactâmicos tem as suas PBP’s neutralizadas 

na presença destes fármacos, o que leva a incapacidade de realizar o processo de 

trasnpeptidação, induzindo à síntese ineficaz da parede celular. Entretanto as cepas de MRSA 

apresentam uma PBP adicional intitulada PBP2a, que possui uma afinidade reduzida a 

penicilina e aos β-lactâmicos em geral, não sendo assim neutralizada na presença destas drogas, 

e dando continuidade ao processo de biossíntese da parede celular (PINHO et al., 2001). 

Diferentemente da origem plasmidial dos genes responsáveis pela produção de β-

lactamases, a produção de PBP2a é codificada por um conjunto móvel de genes, locados no 

cromossomo. Neste conjunto de genes conhecido como cassete cromossômico estafilocócico 

mec (SCCmec), estão contidos o gene mecA que codifica a produção de PBP2a, e os genes mecI 

e mecR1 responsáveis pela sua regulação, este conjunto forma o complexo de genes mecA, e 

opera em um processo similar ao que acontece com o complexo de genes bla (PANTOSTI; 

SANCHINI; MONACO, 2007; HARKINS et al., 2017; PEACOCK e PATERSON, 2015). 

SCCmec possui uma localização específica no cromossomo, e possui além dos 

genes envolvidos no processo de resistência, os genes recombinantes ccrA e ccrB, que se 

encarregam pela adição e remoção específica do conjunto de genes no cromossomo 

estafilocócico, além de poder integrar elementos genéticos móveis adicionais responsáveis pela 
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resistência a múltiplas drogas, como transposons e plasmídeos integrados (KATAYAMA; ITO; 

HIRAMATSU, 2000; ITO, 2013). 

Desta forma, as cepas de MRSA se apresentam com mais frequência, como 

resistentes a múltiplas drogas que as cepas de S. aureus sensíveis a meticilina. O que inclui 

resistência a diversas classes de antibióticos como macrolídeos; aminoglicosídeos e 

fluoroquinolonas (RODVOLD e McCONEGHY, 2014). 

Esta capacidade de integrar outros elementos genéticos, permite classificar o 

elemento SCCmec em cinco principais tipos, sendo o tipo I, II e III responsáveis pela presença 

de genes que codificam elementos de resistência à outras classes de drogas, além dos β-

lactâmicos, e os tipos IV e V carregando somente o gene de resistência mecA (KATAYAMA; 

ITO; HIRAMATSU, 2000; CHONGTRAKOOL et al., 2006; ITO, 2013). 

Segundo Dyke, Jevons e Parker (1966), a resistência a meticilina foi evidenciada 

em diversos estudos na década de 70, em localidades onde este antibiótico sequer havia sido 

introduzido. Estes dados juntamente com a análise de cepas de S. aureus penicilinase negativos 

e resistentes a meticilina, confirmariam um perfil de resistência intrínseco destas cepas, não 

somente frente a meticilina, mas também a benzilpenicilina. Sendo de fato relativamente mais 

resistentes a benzilpenicilina que a própria meticilina.  

Embora a origem do elemento genético SCCmec não seja completamente 

compreendida, hipóteses sugerem que este elemento se originou em espécies primitivas, 

pertencentes ao grupo Staphylococcus sciuri, mais especificamente as espécies Staphylococcus 

sciuri, Staphylococcus vitulinus e Staphylococcus fleurettii. Tendo o mesmo, se formado pela 

combinação de elementos pertencentes a estas espécies (ROLO et al., 2017). 

A hipótese levantada para explicar a distribuição mundial de cepas de MRSA, é que 

múltiplas introduções do elemento SCCmec oriundas destas espécies, em cepas de 

Staphylococcus aureus sensíveis a meticilina, resultou no aparecimento esporádico de clones 

MRSA com capacidade de sobreviver e se multiplicar (OLIVEIRA; TOMASZ; LENCASTRE, 

2002). 

 

2.4. Epidemiologia e relevância clínica dos MRSA 

 

A epidemiologia atual estima que cerca de 25-35% das pessoas saudáveis sejam 

portadoras de S. aureus na pele e ou mucosas. De maneira que é estimado que só nos Estados 

Unidos, entre 2 e 53 milhões de pessoas são portadoras de MRSA (STEFANI et al., 2012; 

SAKR et al., 2018). 
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Também nos EUA, os números de casos de doenças causadas por S. aureus que 

requerem tratamento médico, incluem anualmente mais de um milhão de casos de infecções de 

pele e tecidos moles, 490.000 hospitalizações, 93.000 casos de bacteremia e 35.000 casos de 

sepse ou endocardite (KLEVENS et al., 2007; TONG et al., 2015). 

É estimado que nos casos de infecções invasivas causadas por MRSA, a 

mortalidade varie de acordo com o sítio afetado. Porém, nos casos de bacteremia sem um foco 

específico, estes índices são estimados entre 22 a 48%, entretanto este valor pode variar 

consideravelmente de acordo com o estudo, tendo como explicação diferentes áreas 

geográficas, o nível das unidades de saúde disponíveis para diagnóstico e a metodologia do 

estudo (KLEVENS et al., 2007; TONG et al., 2015). 

Em um estudo de coorte realizado na América Latina, onde foram avaliados 24 

hospitais de centros urbanos de 9 países incluindo o Brasil, e avaliados pacientes maiores de 18 

anos que apresentaram quadro de bacteremia causada por S. aureus. Dos 1.185 casos 

analisados, 45% em uma média global foram caracterizados como MRSA, entretanto foi 

verificada uma importante variação regional, de maneira que os maiores índices foram 

verificados no Brasil (62%) e os menores na Colômbia (22%). Dos isolados de MRSA 

encontrados no estudo, um grande percentual se mostrou resistente a múltiplas drogas como: 

eritromicina (81%); clindamicina (74%) e ciprofloxacina (78%) (ARIAS et al., 2017). 

Este índice, porém, pode ser variável mesmo dentro do mesmo território geográfico, 

em um estudo realizado em um hospital universitário do estado do Ceará, foi demonstrado que 

dentre as cepas clínicas obtidas no estudo, 22,22% demonstraram resistência a meticilina, sendo 

possível confirmar a presença do gene mecA em 100% destas cepas resistentes. Enquanto que 

no estado do Maranhão dentre os casos analisados é possível observar um índice de 35% de 

cepas resistentes a meticilina dentre os isolados de S. aureus avaliados (BARBOSA et al., 2019; 

MONTEIRO et al., 2019). 

Para muitos países em desenvolvimento, principalmente nas regiões longe dos 

centros urbanos, dados referentes a epidemiologia sobre MRSA não estão disponíveis ou são 

inferiores aos reais. Este fato, é decorrente das limitações dos sistemas de saúde locais, que na 

maioria dos casos é incapaz de obter estes dados de uma maneira pragmática. Desta forma, a 

maioria dos trabalhos que tem como intuito expor o perfil epidemiológico dos casos de MRSA, 

acaba tendo de lidar com lacunas, pois não conseguem incluir nas pesquisas as pequenas 

localidades onde há dificuldade de acesso a recursos, e ao diagnóstico microbiológico, se 

limitando a demonstrar a epidemiologia pontual de um pequeno grupo de unidades de saúde 

local (LAKHUNDI e ZHANG, 2018). 
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Atualmente é possível encontrar um panorama dinâmico, onde o padrão de 

infecções por MRSA vem mudando com o passar das décadas, e não pode ser encarado e 

combatido apenas pelas equipes de intervenção hospitalares, pois MRSA hoje é pandêmico 

devido a disseminação dos três principais modelos de infecção: HA-MRSA, a partir de 1960. 

CA-MRSA, a partir de 1990. E LA-MRSA, a partir de 2000 (CHAMBERS e DeLEO, 2009). 

Os casos de infecções causadas por HA-MRSA, ainda representam nas localidades 

com os maiores índices, como as Américas do Norte e do Sul e a Ásia mais de 50% dos casos 

associados a MRSA, nas localidades com índices intermediários como, China; Austrália; o 

continente africano e alguns países da Europa este valor varia entre 25-50%. Já em outros países 

da Europa estes valores ficam abaixo desta média (STEFANI et al., 2012). 

Desde sua descoberta as infecções causadas por MRSA ocorrerem principalmente 

em ambiente hospitalar, ou em outras instituições de saúde. O perfil epidemiológico das 

infecções por MRSA começou a mudar a partir dos anos 90, com o surgimento de uma nova 

geração de MRSA com uma propensão até então incomum de causar infecções graves em 

crianças e adultos jovens na comunidade CA-MRSA (MOELLERING, 2006).  

E devido a evolução na disseminação destas cepas, hoje em várias partes do mundo 

se tem relatado o aumento de casos de infecções nosocomiais causadas por cepas CA-MRSA, 

introduzidas no ambiente hospitalar pelos próprios pacientes, visitantes, profissionais e outros 

membros da equipe hospitalar, estas cepas embora geralmente não se mostrem multirresistentes 

se apresentam como mais virulentas podendo levar a casos de infecções com consequências 

mais severas (PANTOSTI; SANCHINI; MONACO 2007; LAKHUNDI e ZHANG, 2018).  

Este fenômeno tem acometido de forma contundente os EUA, de fato em um estudo 

realizado em um hospital americano entre os anos de 1999 e 2004 houve um aumento de 30% 

nas cepas isoladas que apresentavam o SCCmec tipo IV, tipicamente associado a cepas de CA-

MRSA (MAREE et al., 2007). 

A epidemiologia dos MRSA continuou mudando, com o surgimento de cepas de 

LA-MRSA, que são associadas a colonização de animais de criação, principalmente porcos. 

Que por sua vez, pode levar a contaminação de carne para consumo (CUNY et al., 2009; 

CUNY; WIELER; WITTE, 2015). 

Entretanto o risco iminente paira sobre os trabalhadores em áreas rurais que tem 

contato direto com estes animais, tendo em vista que a colonização vem a ocorrer 

principalmente, por meio de contato com a poeira do local onde estes animais são mantidos. 

Nestes trabalhadores os índices de colonização nasal podem variar entre 77 - 86%. Embora LA-

MRSA seja capaz de causar todos os tipos de processor infecciosos que os outros tipos de 
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MRSA, podendo levar os pacientes acometido ao óbito, a principal linhagem isolada intitulada 

MRSA CC398 em geral apresenta complicações menos severas, com menor tempo de 

hospitalização e menor frequência de tratamento em UTI (CUNY; WIELER; WITTE, 2015; 

BECKER et al., 2017). 

 

2.5. Fatores de virulência 

 

Várias são as moléculas e os processos produzidos por S. aureus, que atuam como 

fatores de virulência, interferindo na forma como o microrganismo se adapta, para se 

multiplicar e se evadir das defesas do hospedeiro. Dentre estes fatores podem ser encontradas 

toxinas, enzimas, proteínas de membrana, mecanismos de eliminação de radicais livres, dentre 

outros. Muitos destes sendo codificados por elementos genéticos móveis, podendo assim ser 

transferidos horizontalmente entre cepas (OTTO, 2013). 

A resposta leucocitária mediada por neutrófilos, é o principal mecanismo de 

resposta do hospedeiro nas infecções causadas por S. aureus. Desta forma, S. aureus 

desenvolveu mecanismos para inibir tanto o recrutamento, quanto a ação destas células. 

(THOMER; SCHNEEWIND; MISSIAKAS, 2016). 

A diminuição do recrutamento leucocitário, ocorre principalmente pela secreção de 

toxinas que interferem na quimiotaxia, como: proteína estafilocócica inibidora de quimiotaxia, 

proteína semelhante ao super antígeno de Staphylococcus 5 e 10 (SSL5 E SSL10), 

estafiloquinase e enterotoxina estafilocócica A e P (BESTEBROER et al., 2009; DeHAAS et 

al., 2004; PRAT et al., 2006; McGUINNES; KOBAYASHI; DeLEO, 2016).  

De outro lado, a função dos neutrófilos é inibida, através da interferência no 

processo de opsonização, seja ele mediado pelo sistema complemento, pelas imunoglobulinas, 

ou por ambos, o que leva a uma diminuição na capacidade fagocítica destas células (SPAAN et 

al., 2013) 

S. aureus é capaz de interferir na ativação do complemento, principalmente pela 

inibição do complexo C3 convertase e C5 convertase, essa interferência é mediada por 

moléculas como: aureolisina, proteína de ligação extracelular à fibronectina e o homólogo, 

proteína extracelular de ligação ao complemento, assim como pelo inibidor estafilocócico do 

complemento. Algumas cepas de MRSA produzem o biocomponente leucocidina Panton-

Valentine, que se ligam aos receptores C5aR e C5L2 do complemento humano, intermediando 

a lise leucocitária, levando ao agravamento das lesões (THOMER; SCHNEEWIND; 

MISSIAKAS, 2016; JONGERIUS et al., 2007; McGUINNES; KOBAYASHI; DeLEO, 2016). 
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A opsonização mediada por imunoglobulinas (Ig) sofre com a ação de fatores como: 

proteína A estafilocócica, ligante estafilocócico de Ig e SSL10. Todos atuando através da 

inibição do domínio efetor Fcγ dos anticorpos (THOMER; SCHNEEWIND; MISSIAKAS, 

2016) 

A ativação da cascata de coagulação, é parte importante das defesas do hospedeiro 

contra infecções bacterianas, impedindo ou reduzindo a disseminação dos microrganismos 

invasores (LEVI et al., 2003). Entretanto, S. aureus desenvolveu meios únicos de utilizar a 

coagulação do hospedeiro em benefício próprio, num processo denominado aglutinação, onde 

por meio da produção dos fatores de coagulação como: coagulase e proteína de ligação ao fator 

de von Willebrand, o microrganismo ativa a protrombina clivando o fibrinogênio em fibrina, e 

por meio da secreção do fator de aglomeração A, consegue formar um agregado celular 

protegido das células fagocitárias por uma camada de fibrina, desta maneira se protegendo da 

ação de células fagocitárias (McADOW et al., 2011; CROSBY; KWIECINSKI; HORSWILL, 

2016). 

A capacidade de evadir o sistema vascular e migrar para outros tecidos é 

fundamental no processo de disseminação sistêmica, o uso de fatores de adesão pertencente à 

família das proteínas ancoradas à parede celular, como as proteínas ligantes de fibronectina 

(FnBPs) em particular FnBPA e FnBPB, além da proteína de superfície regulada por ferro B, 

apresentam papel fundamental na aderência de S. aureus as células endoteliais vasculares 

(PEACOCK et al., 1999; FOSTER et al., 2014). 

Outro mecanismo de invasão de tecidos utilizado, é a ruptura da barreira endotelial, 

em S. aureus, causada pela hiper-regulação da proteína contendo domínios A desintegrina e 

metaloproteinase 10 (ADAM 10) no epitélio vascular, mediada pela ação da α-toxina, uma 

citotoxina formadora de poros secretada pela bactéria. Essa hiper-regulação leva a clivagem das 

caderinas do epitélio vascular, desestabilizando as junções celulares e levando à ruptura da 

integridade epitelial (INOSHIMA et al., 2011; HERNANDEZ et al., 2019). 

Mesmo sendo considerado um patógeno extracelular, o carreamento de células 

bacterianas em vacúolos citoplasmáticos de leucócitos fagocitários, principalmente 

macrófagos, de um ponto focal de infecção para a corrente sanguínea e desta a outros tecidos 

também pode ocorrer, devido a produção de vários fatores de virulência mediados pelos genes 

arg e sigB, dentre eles a produção da metaloprotease, aureolisina, e da proteína A estafilocócica 

(KUBICA et al., 2008) 

Outro mecanismo importante demonstrado por S. aureus, é a capacidade de formar 

biofilme. A formação de biofilme, é um processo no qual as células bacterianas, de forma 
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organizada, produzem uma matriz extra celular, composta por polissacarídeos, proteínas e DNA 

extracelular. Que funciona como um importante fator de virulência, por ser capaz de encapsular 

estas células, conferindo aos microrganismos, maior resistência tanto as respostas do 

hospedeiro quanto aos fármacos antimicrobianos, permitindo que estas sobrevivam em 

ambientes adversos. Fazendo com que, infecções associadas a biofilmes, tenham um aumento 

significante de falhas no tratamento, assim como um aumento da mortalidade associada a eles, 

principalmente quando estes se formam em dispositivos médicos intravasculares, válvulas 

artificiais e próteses articulares (LISTER e HORSWILL, 2014). 

 

2.6. Patogênese 

 

Muito embora S. aureus esteja presente, como parte da microbiota colonizadora do 

trato respiratório superior, da pele e da região perianal, de aproximadamente um terço da 

população, e outro terço apresente colonização intermitente sem maiores problemas (BELKUM 

et al., 2009; PEACOCK et al., 2015), este microrganismo pode desenvolver em indivíduos 

susceptíveis, uma vasta gama de quadros infecciosos, sendo uma importante causa de infecções 

de pele e tecidos moles, assim como infecções endovasculares, pneumonia, artrite séptica, 

endocardites, osteomielites, infecções de cateteres e sepse (DAVID e DAUM, 2010; LI et al., 

2018). 

Os principais grupos de risco para o desenvolvimento de infecções por S. aureus 

incluem: neonatos prematuros com baixo peso, idosos, indivíduos em estado de confinação, 

trabalhadores de áreas rurais em contato com animais, usuários de drogas intravenosas, 

pacientes sob uso de cateteres, entubados e ou traqueostomizados sob uso de ventilação 

mecânica, vítimas de trauma físico, pacientes pós cirúrgicos, pessoas que realizam hemodiálise, 

diabéticos, assim como aqueles sob uso de imunossupressores ou quimioterápicos e portadores 

de HIV (KALLEN et al., 2010; MEDIAVILA et al., 2012; CUNY; WIELER; WITTE, 2015). 

O tipo mais comum de infecção por S. aureus acomete a pele e os tecidos moles, e 

tem início com o rompimento da barreira de proteção cutânea, geralmente por traumas ou 

procedimentos cirúrgicos, entretanto a infecção também pode ter início em sítios sem lesões 

aparentes como por exemplo nos folículos pilosos (THOMER; SCHNEEWIND; MISSIAKAS, 

2016). 

Um dos principais produtos resultantes da infecção por S. aureus, é a produção de 

lesão na forma de abscesso, que é considerado uma resposta imune a uma agressão causada 

pela bactéria, onde pode ser verificada um intenso infiltrado de células leucocitárias 
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principalmente neutrófilos e macrófagos no sítio afetado. De forma que a formação do abscesso 

resultante da infecção tecidual por S. aureus pode ser dividida em etapas (CHENG et al., 2009; 

CHENG et al, 2011; POLLITT, 2018).  

Após inoculação intravenosa, um processo de disseminação bacteriana para os 

tecidos se inicia, e dentro de até 6 horas após o inóculo, cerca de 99,9% das células bacterianas 

não são mais identificadas na corrente sanguínea (CHENG et al., 2009; CHENG et al., 2011; 

THOMER; SCHNEEWIND; MISSIAKAS, 2016). 

Entre 24 - 48 horas os primeiros sinais histológicos podem ser vistos, com a 

evidencia de pontos focais de infiltrados predominantemente neutrofílicos, porém a 

visualização de colônias ainda não é possível em cortes histológicos (CHENG et al., 2009; 

CHENG et al., 2011; TONG et al., 2015; THOMER; SCHNEEWIND; MISSIAKAS, 2016). 

De 4 a 5 dias após inoculação, é evidenciada a presença do agregado celular 

bacteriano se replicando no centro da lesão, separado das células imunológicas por uma pseudo 

cápsula de fibrina. Os neutrófilos ao redor se misturam entre células viáveis, e células 

apoptóticas. Na periferia da lesão fibroblastos se proliferam, formando uma capsula fibrosa 

envolvendo a lesão (CHENG et al., 2009; CHENG et al., 2011; THOMER; SCHNEEWIND; 

MISSIAKAS, 2016). 

Após semanas de maturação, o agregado bacteriano se encontra expandido, um 

número maior de células imunológicas necróticas tem se depositado, macrófagos e linfócitos T 

e B se infiltram na lesão, empurrando a mesma contra a superfície do órgão resultando na sua 

ruptura, liberando exsudato purulento e células bacterianas capazes de infectar outros tecidos 

ou hospedeiros (CHENG et al., 2009; CHENG et al., 2011; THOMER; SCHNEEWIND; 

MISSIAKAS, 2016). 

 

2.7. Estratégias terapêuticas para o tratamento de infecções causadas por MRSA 

 

MRSA continua sendo um problema para a saúde mundial, e seu tratamento é um 

desafio terapêutico. Nos casos de infecções da pele e de tecidos moles, agentes orais como 

clindamicina, trimetoprim-sufametoxazol, doxiciclina e minociclina podem ser úteis para o 

tratamento de pacientes não hospitalizados (GOULD et al., 2012; LIU et al., 2011; 

RAMAKRISHNAN; SALINAS; HIGUITA, 2015). 

Entretanto, estes fármacos apresentam limitações, que fazem com que seu uso não 

seja completamente padronizado para o tratamento de infecções por MRSA. Embora a 

clindamicina possa ser utilizada de forma isolada, algumas cepas de MRSA apresentam 
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resistência a esta droga, levantando preocupação quanto ao uso. Trimetoprim-sufametoxazol 

possui ação limitada contra β-hemolíticos, necessitando sua associação com um agente beta 

lactâmico quando o tratamento é empírico. Doxiciclina e minociclina por sua vez, possuem seu 

uso limitado a indivíduos acima de 12 anos por risco de dano ao esmalte dentário (RODVOLD 

e McCONEGHY, 2014). 

Para o tratamento de pacientes mais graves, portadores de infecções de tecidos 

moles profundos, assim como bacteremia relacionada a MRSA, é recomendado o uso de 

vancomicina ou daptomicina como drogas de primeira escolha, drogas que podem ser utilizadas 

como uma segunda escolha são: linezolida, telavancina, ceftarolina e tigeciclina (RODVOLD 

e McCONEGHY, 2014; CHOO e CHAMBERS, 2016). 

Mesmo após 50 anos de uso clínico, a vancomicina ainda se mostra como a 

principal droga empregada no tratamento parenteral contra MRSA. Entretanto, o surgimento de 

casos de S. aureus intermediário para vancomicina, e S. aureus resistente à vancomicina, tem 

preocupado pesquisadores, e levado a busca por novas opções terapêuticas eficientes e seguras 

como alternativas para o tratamento (SCHILLING; NEUNER; REHM, 2011). 

Desta forma, a escolha da terapia antibiótica para o tratamento destas infecções, 

deve levar em conta a prevalência local, juntamente com o perfil de resistência das cepas de 

MRSA, assim como os fatores de risco e as características clínicas inerentes ao paciente 

(GOULD et al., 2012; RAMAKRISHNAN; SALINAS; HIGUITA, 2015). 

 

2.8. Desenvolvimento de novos fármacos  

 

O desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas, assim como de novos 

fármacos antibacterianos é um desafio multifatorial, em um ambiente onde se corre contra o 

tempo. O aparecimento de resistência às drogas que compõem o arsenal terapêutico vigente, 

impõe urgência e pressão sobre clínicos e pesquisadores, e uma expectativa de resposta por 

parte destes para o tratamento de infecções cada vez mais difíceis de se extinguir (COX et al., 

2016; NAMBIAR et al., 2014). 

Como demonstrado por Rammelkamp e Maxon (1942), a resistência aos 

antimicrobianos, é evidenciada desde os primórdios da era dos antibióticos. Sendo os primeiros 

casos, relatados já em 1942, apenas dois anos após a introdução da penicilina no uso clínico.  

Com o passar do tempo, tem se tornado evidente que os microrganismos têm desenvolvido 

resistência a estas drogas, com uma velocidade superior a velocidade necessária para 

surgimento de novos fármacos (SERTKAYA; JESSUP; WONG, 2017). 
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Os microrganismos capazes de resistir a múltiplas drogas, se tornaram um problema 

mundial de saúde pública, pois além de prolongarem o tempo de internação necessário, causam 

mais frequentemente falha no tratamento, assim como elevação nas taxas de morbidade e 

mortalidade, e um aumento no custo para os sistemas de saúde (KAKU et al., 2014; THAMPI 

et al., 2015). 

Segundo o Centro de controles de doenças dos EUA (CDC) 2013, cerca de dois 

milhões de pessoas são acometidas anualmente por doenças infecciosas graves nos EUA, 

causadas por microrganismos resistentes a uma ou múltiplas drogas. Estima-se que só nos 

Estados Unidos, o custo anual com internamento e tratamento relacionado a infecções causadas 

por microrganismos multirresistentes, seja de 20 a 35 bilhões de dólares. Dos quais de 3,2 a 4,2 

bilhões são empregados no tratamento de infecções em pacientes acometidos por MRSA 

(SERTKAYA, 2017; NETO et al., 2019). 

A resistência a múltiplos antimicrobianos demonstrada por cepas de MRSA, faz 

com que o desenvolvimento de novas drogas, e estratégias para combater estes microrganismos 

seja de extrema urgência. Entretanto este é um desafio para os pesquisadores, elementos como 

a padronização dos testes, critérios éticos para os testes in vivo, dificuldade de diagnóstico em 

tempo hábil para inserir um paciente em um grupo de estudo, além de uma expectativa de 

retorno financeiro reduzida por parte da indústria farmacêutica, são algumas das dificuldades 

pelas quais novas drogas têm que passar (COATES et al., 2002; COX et al., 2016; NAMBIAR 

et al., 2014). 

Estes problemas, entretanto, não podem diminuir o interesse na pesquisa por novas 

estratégias terapêuticas. Tendo em vista o atual cenário da resistência aos antimicrobianos. 

Algumas abordagens podem ser adotadas, na busca por novas opções para o tratamento destes 

microrganismos. Dentre elas, a combinação de drogas antimicrobianas já existentes, com a 

finalidade de se obter atividade sinérgica entre os compostos, de maneira a diminuir as doses 

necessárias para o tratamento. Assim como o redirecionamento de fármacos pertencentes a 

outras classes farmacológicas, buscando pela presença de atividade antibacteriana nestas 

drogas. A busca por novas moléculas, seja elas de origem natural ou sintética. E a combinação 

entre estas abordagens (SAVOIA, 2016). 

Assim, não se pode deixar de lado a busca por novos compostos, que venham 

preencher uma lacuna em aberto, na corrida contra a resistência microbiana. Nesse sentido, os 

produtos naturais se apresentam como uma relevante alternativa, pois foi a partir de compostos 

oriundos de produtos naturais que muitas das drogas modernas foram desenvolvidas, e esta não 

é uma realidade do passado, como demonstrado recentemente pela descoberta do composto 
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artemisinin, um composto oriundo da medicina tradicional chinesa, cujo estudo recebeu em 

2015 o prêmio Nobel de fisiologia e medicina, como uma terapia efetiva contra a malária 

(YUAN; YANG; GUO, 2016). 

 

2.9. Curcumina  

 

A curcumina é um polifenol, uma das principais substâncias encontradas no 

rhizoma da Curcuma longa L., popularmente conhecida no Brasil como açafrão da terra, e em 

outras espécies do gênero, plantas muito usadas como ervas medicinais, e como tempero na 

cultura indiana (SHARMA; GESCHER; STEWARD, 2005). 

A curcumina comercializada como especiaria, contém aproximadamente 77% da 

substância em si, além de outros dois compostos principais relacionados: demethoxycurcumin 

e bis-demetoxycurcumin, juntos estes compostos são chamados de curcuminoides (LESTARI 

e INDRAYANTO, 2014). 

Como substância isolada, a curcumina (diferuloylmethane), foi primeiramente 

obtida em 1815 por dois pesquisadores alemães, Vogel e Pelletier. Contando hoje com mais de 

9000 publicações no banco de dados do Pubmed (KUNNUMAKKARA et al., 2017). 

 

Figura 1. Estrutura química da curcumina 

 

Fonte: MUN et al., 2014. 

O composto é cientificamente nomeado como: (1E, 6E)-1,7-bis(4-hydroxy-3 

methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, e possui um peso molecular de 368,38 Daltons 

(SANTIAGO et al., 2015; LESTARI e INDRAYANTO, 2014).  

Inúmeros trabalhos apontam a curcumina como um composto com múltiplas 

possibilidades de uso, demonstrando atividade anti-inflamatória, antitumoral, antiartrítico, 

hepatoprotetor, antiaterosclerótico, antidepressivo, antienvelhecimento, antidiabetes, 

cicatrizante, antioxidante em baixas concentrações e pró-oxidante em altas concentrações 

dentre vários outros efeitos terapêuticos da molécula (STANIĆ, 2018). 
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O trabalho de Zhu et al. (2017), demostra que a curcumina, possui importante ação 

antitumoral in vitro, sendo eficiente em reduzir o número de células tumorais, em modelos de 

câncer de pulmão. Sua atividade também pode ser evidenciada no combate ao câncer de mama, 

sendo capaz de induzir apoptose nas células analisadas, através da regulação de genes 

envolvidos no processo de morte celular (WANG et al., 2016). 

A curcumina também possui notável capacidade contra doenças metabólicas 

crônicas, como o Diabetes Mellitus. Esta atividade também pode ser evidenciada pelos seus 

análogos, resultantes da degradação da molécula (MANCIA; GARCÍA; CHAVERRI, 2015). 

Além da redução da glicemia, a curcumina também demonstra capacidade de reduzir lesões em 

diversos órgãos, causadas como consequência do diabetes, como: lesões hepáticas e renais, e 

levar a diminuição dos níveis de colesterol total, triglicerídeos e colesterol LDL (ZHANG et 

al., 2013). 

Devido a um conjunto de fatores como a sua atividade anti-inflamatória, 

antibacteriana e antioxidante, a curcumina também é apontada como um agente eficiente para 

o tratamento de feridas, auxiliando diretamente no processo de cicatrização. Pois, além de 

reduzir o processo inflamatório, estimula a proliferação de fibroblastos e a angiogênese no local 

do ferimento (AKBIK et al, 2014). 

Sua atividade antimicrobiana, também vem sendo relatada em diversos estudos 

contra microrganismos sensíveis e resistentes, relevantes para a microbiologia médica. 

Demonstrando capacidade antibacteriana contra Gram positivos, dentre eles: Staphylococcus 

epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Listeria monocytogenes, 

Bacillus subtilis. E contra Gram negativos, incluindo: klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Vibrio cholerae, Helicobacter pylori. 

(GUNES et al., 2016; MOGHADAMTOUSI et al., 2014). 

Também foi relatada a sua ação como um eficiente antiviral, isoladamente e através 

da síntese de bioconjugados conta cepas de vírus da parainfluenza tipo 3, vírus da herpes 

simples, vírus sincicial respiratório, influenza A H1N1 e H6N1, dentre outros (SINGH et al., 

2010; CHEN et al., 2010; MOGHADAMTOUSI et al., 2014).  

Possui ainda atividade antifúngica contra diversas espécies como, Candida spp, 

várias espécies de dermatófitos, e Cryptococcus neoformans, além de muitas outras espécies 

que infectam vegetais (MOGHADAMTOUSI et al., 2014). 

Com base nos relatos disponíveis na literatura sobre a atividade antimicrobiana da 

curcumina, o presente trabalho objetivou avaliar a atividade antibacteriana do composto frente 

a cepas ATCC, e isolados clínicos de S. aureus sensíveis e MRSA, a fim de determinar a 
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concentração inibitória mínima da curcumina para estes microrganismos, bem como avaliar a 

capacidade de interação entre a curcumina e a oxacilina, e entre a curcumina e à vancomicina, 

além de investigar seu possível mecanismo de ação por meio de citometria de fluxo.  
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3. HIPÓTESES 

 

• A curcumina apresenta atividade antibacteriana contra cepas de Staphylococcus 

aureus sensíveis e resistente a meticilina (MRSA). 

• As concentrações inibitórias mínimas encontradas, são diferentes entre cepas 

sensíveis e resistentes, devido aos múltiplos possíveis mecanismos de resistência 

expressos pelas cepas de MRSA. 

• A curcumina apresenta efeito sinérgico quando testada com a vancomicina e com 

a oxacilina frente às cepas de MRSA. 

• A curcumina demonstra capacidade de interferir na integridade estrutural da 

célula bacteriana, induzindo as células bacterianas à um processo apoptótico. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo geral  

 

Avaliar a atividade antibacteriana da curcumina frente a cepas de S. aureus 

sensíveis e resistentes a meticilina, assim como avaliar seu possível efeito sinérgico e 

mecanismo de ação. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

• Determinar a concentração inibitória mínima (CIM) da curcumina frente a cepas 

de S. aureus sensível e resistentes a meticilina. 

• Determinar a atividade sinérgica da curcumina em combinação com a oxacilina 

e vancomicina frente a cepas de MRSA.  

• Investigar através de técnicas de citometria de fluxo, após a exposição das 

células testadas a curcumina, a presença de danos a membrana celular bacteriana, bem 

como a fragmentação do material genético como indicativo do processo de morte 

celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1. Microrganismos 

 

 As cepas padrão utilizadas como controle neste experimento foram Staphylococcus 

aureus (ATCC® 6538P TM) e MRSA (ATCC® 65398 TM). Foram utilizados neste estudo 7 

cepas de S. aureus sensíveis, e 12 cepas de MRSA, isoladas de vários sítios, dentre eles: sangue, 

secreções respiratórias e feridas. Estas cepas foram obtidas do hospital São José de doenças 

infecciosas (HSJ-CE), e fazem parte da bacterioteca do Laboratório de Bioprospecção de 

Moléculas Antimicrobianas (LABIMAN), pertencente à Faculdade de Farmácia da 

Universidade Federal do Ceará (FF/UFC). As cepas permaneceram conservadas a -20°C, e 

foram recuperadas para utilização neste estudo por meio de uma passagem para caldo brain 

heart infusion (BHI), estas foram então incubadas a 35°C por 24 horas, na sequência as 

suspensões bacterianas em BHI foram semeadas em placas de ágar sangue de carneiro a 35°C 

por 24 horas para uso posterior nos testes.  

 

5.2. Produtos químicos e drogas 

 

Oxacilina, vancomicina e curcumina, foram adquiridas comercialmente da Sigma-

Aldrich Co. (USA), as duas primeiras foram dissolvidas em água destilada, e conservadas à -

20ºC para uso futuro. A curcumina foi dissolvida em DMSO e diluída até atingir uma 

concentração de DMSO inferior a 2,5% para uso imediato. 

 

5.3. Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

 

A determinação da CIM foi conduzida de acordo com o documento M07-A9 (CLSI, 

2012). O inóculo bacteriano foi preparado a partir das cepas semeadas em ágar sangue de 

carneiro após 24 horas de incubação a 35°C, com estas cepas uma suspensão bacteriana 

equivalente ao grau de turbidez 0,5 da escala de McFarland (~1x108 UFC/mL), foi preparada 

em solução salina, e posteriormente diluída na proporção de 1:20 em caldo Mueller Hinton 

cátion ajustado, para se alcançar uma densidade de inóculo de ~5x105 UFC/mL.  

Fazendo uso da técnica de microdiluição em caldo, como demonstrado na Figura 2, 

foram utilizadas placas de 96 poços, as quais foram preenchidas com 100µL de caldo Mueller 

Hinton cátion ajustado em todos os poços. As drogas a serem testadas foram preparadas em 
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concentração dobrada ao maior valor desejado, e diluições seriadas foram realizadas. 10µL do 

inóculo foi então adicionado aos poços de teste, resguardando-se um poço para o controle 

negativo e um poço para o controle positivo de crescimento, onde não houve adição de drogas. 

A curcumina teve sua atividade avaliada na faixa de concentração de 1,95-1000 µg/mL. 

Vancomicina e Oxacilina foram testadas na faixa de concentração de 0,125 – 64 µg/mL. As 

placas foram incubadas à 35ºC por 20 horas. Após este período de incubação, os valores da 

CIM foram obtidos pela verificação da turbidez causada pelo crescimento bacteriano. A menor 

concentração na qual não houve presença de turvação visível foi considerada como a CIM.  

 

Figura 2 – Representação esquemática do teste de sensibilidade com base no protocolo 

M07-A9, CLSI (2012) 

Fonte: autor 

 

5.4. Avaliação do sinergismo 

 

Após a obtenção das CIM’s da curcumina, da vancomicina, e da oxacilina, a análise 

do sinergismo entre os compostos foi executada para todas as cepas de MRSA, onde a 

concentração inicial das drogas em combinação, foi correspondente a CIM encontrada para 

cada composto isoladamente. Partindo desta concentração foram feitas diluições seriadas até 

100µL droga 100µL 

MH + inóculo MH 

10µL de inóculo 

1        2         3        4        5         6        7          8       9       10       11      12 
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uma concentração 256 vezes menor que a CIM das drogas isoladas. A interação entre os 

compostos foi determinada por meio do cálculo do índice de concentração inibitória fracionada 

(ICIF) (ODDS, 2003). 

𝐼𝐶𝐼𝐹 =
𝐶𝐼𝑀 𝑑𝑒 𝐴 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

𝐶𝐼𝑀 𝑑𝑒 𝐴 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜
+  

𝐶𝐼𝑀 𝑑𝑒 𝐵 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

𝐶𝐼𝑀 𝑑𝑒 𝐵 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜
  

Onde A e B correspondem as drogas testadas, a interação entre as drogas foi 

classificada como sinérgica (SIN) quando (ICIF ≤ 0,5), indiferente (IND) quando (ICIF >0,5 e 

≤4,0) ou antagônica (ANT) quando (ICIF > 4,0) (ODDS, 2003). 

 

5.5. Preparo das células de MRSA para uso nos ensaios de avaliação do possível 

mecanismo de ação da curcumina. 

 

Uma cepa de MRSA (MRSA 6) foi utilizada para determinar a integridade da 

membrana e a fragmentação do DNA frente a curcumina, sua escolha foi feita com base no 

valor da CIM da mesma que representa a mediana dos valores obtidos entre as cepas testadas. 

suspensões celulares da cepa resistente foram obtidas de culturas na fase de crescimento 

exponencial, incubadas em caldo BHI à 37ºC por 24 horas. A suspensão foi centrifugada 

(1,600g por 10 minutos a 4ºC), e o precipitado foi lavado duas vezes com solução salina 0,85% 

(1,200g por 5 minutos a 4ºC). As células foram ressuspensas até (~106 células/mL) em solução 

tampão HEPES (Sigma Chemical Co., USA), suplementado com glicose a 2%, em pH 7,2. Uma 

suspensão bacteriana (5 x 106 UFC/mL) foi incubada a 35ºC por 24 horas com curcumina nas 

concentrações: CIM/2; CIM e 2X CIM. Para todos os testes foi utilizado um controle negativo 

de células não tratadas suspensas em caldo Mueller Hinton cátion ajustado, e um controle 

positivo de células tratadas com cloranfenicol 32µg/mL, que foi utilizado como controle devido 

a sendibilidade da cepa testada e a resultados prévios utilizando esta droga com esta finalidade 

(NETO et al., 2019; SILVA et al., 2011; SHI et al., 2007; WILLIAMS et al., 1998).  

 

5.6. Avaliação da permeabilidade de membrana 

 

A permeabilidade de membrana foi avaliada por teste de exclusão usando 2mg/L 

de iodeto de propídio (PI). Alíquotas foram removidas em 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21 e 24 horas 

e analisadas por citometria de fluxo. Um total de 10.000 eventos foram avaliados por 

experimento (n=2), detritos celulares foram omitidos da análise. A fluorescência celular foi 

determinada por citometria de fluxo utilizando o equipamento Guava EasyCyte™ Mini System 
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cytometer (Guava Technologies, Inc., Industrial Blvd. Hayward, CA, USA), e os resultados 

analisados usando o software CytoSoft 4.1 (NETO et al., 2019; NETO et al., 2015; SILVA et 

al., 2011; SHI et al., 2007; WILLIAMS et al., 1998). 

 

5.7. Análise da fragmentação do DNA 

 

Para a análise da fragmentação do DNA, a técnica terminal desoxinucleotidil-

transferase mediated dUTP nick end labeling (TUNEL) foi utilizada. Os testes ocorreram de 

acordo com o manual do fabricante do kit (Roche, Switzerland). Alíquotas de células tratadas 

(item 5.5), obtidas em 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21 e 24 horas foram fixadas em paraformaldeido 

7% a temperature ambiente. Após fixadas as células foram impregnadas com Triton X-100 1% 

por 10 minutos no gelo, e então incubadas com a mistura da reação TUNEL por 1 hora a 37ºC. 

As células foram examinadas por microscopia de fluorescência (Olympus, Tokyo, Japan). 

Duzentas células foram contadas por amostra para determinar a porcentagem de células 

positivas (NETO et al., 2015; DWYER et al., 2012). 

 

5.8. Análises estatísticas 

 

Os resultados apresentados foram obtidos através da media ± erro padrão de média, 

de pelo menos três experimentos independentes realizados em dias diferentes. Para verificação 

de ocorrências de diferenças significantes entre os dados obtidos, os mesmos foram comparados 

por meio de análise de variância (ANOVA), seguido pelo teste de Newman-Keuls (p <0,05), 

utilizando o programa GraphPad Prism versão 6 (GraphPad Software, San Diego, CA, EUA). 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Atividade antibacteriana da curcumina frente a cepas de Staphylococcus aureus 

sensíveis e resistentes a meticilina. 

 

Foram realizados testes de sensibilidade, por meio da técnica de microdiluição em 

caldo, com a finalidade de determinar a concentração inibitória mínima (CIM) da curcumina. 

Foi obtida também a CIM da vancomicina, e da oxacilina, com a finalidade de avaliar a 

susceptibilidade das cepas testadas frente a estes antibacterianos, e para obtenção dos valores 

utilizados nos testes de sinergismo. O ponto de corte ≥4,0 µg/mL foi utilizado para confirmar 

o padrão de resistência das cepas de MRSA à oxacilina. As CIM’s da oxacilina variaram entre 

0,25 – 1,0 µg/mL para as cepas sensíveis e entre 8,0 – 64,0 µg/mL para as cepas resistentes, 

enquanto que as CIM’s da vancomicina variaram entre 0,5 – 1,0 µg/mL para todas as cepas. 

Foi possível verificar, que a curcumina apresentou atividade antibacteriana com 

CIM variando entre 125 a 500 µg/mL. Demonstrando um resultado homogêneo entre as cepas 

sensíveis e resistentes pela ausência de variações significantes entre as CIM dos dois grupos. A 

atividade antibacteriana da curcumina bem como da vancomicina e da oxacilina é demonstrada 

na Tabela 1 para as cepas sensíveis e na Tabela 2 para as cepas resistentes a meticilina. 

 

Tabela 1 - Efeito antibacteriano da curcumina contra cepas de Staphylococcus aureus 

 

Cepaa CIMb (µg/mL) 

 VANc OXAc CURc 

S. aureus ATCC 6538p 0,5 0,25 125 

S. aureus 1 0,5 1,0 125 

S. aureus 2 0,5 0,5 500 

S. aureus 3 0,5 0,125 500 

S. aureus 4 0,5 0,5 250 

S. aureus 5 0,5 0,25 250 

S. aureus 6 0,5 0,25 250 

S. aureus 7 0,5 0,25 500 

 

a Cepas de S. aureus pertencentes a bacterioteca do Laboratório de Bioprospecção de Moléculas Antimicrobianas 

(LABIMAN). 
b A CIM foi definida como a menor concentração capaz de inibir o crescimento de células bacterianas em 99% 

após 20h de incubação. A microdiluição em caldo foi feita de acordo com o protocolo do CLSI (M07-A9). A CIM 

apresentada representa a média geométrica de pelo menos 3 CIM determinados em dias diferentes.  
c VAN – vancomicina, OXA – oxacilina, CUR – curcumina. Para as concentrações de VAN e OXA foi usado uma 

faixa de 0,125 a 64 µg/mL e a concentração da CUR foi determinada na faixa de 1,95 a 1000 µg/mL. 
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6.2. Avaliação da atividade sinérgica contra cepas de MRSA. 

 

A curcumina foi avaliada quanto a sua atividade sinérgica em combinação com a 

oxacilina, e com a vancomicina com a finalidade de reduzir a CIM de ambas após 20 horas de 

exposição. Os resultados das CIM’s encontradas na combinação bem como o ICIF podem ser 

evidenciados na Tabela 2. 

Como demonstrado, os resultados do ICIF obtidos para todas as cepas testadas 

utilizando a combinação de curcumina / oxacilina variaram entre 0,125 – 1,0. Onde se pode 

verificar a presença de efeito sinérgico em 7 das 13 cepas testadas (53,8%), para as cepas de 

MRSA 1 e 4, a combinação curcumina / oxacilina foi capaz de reduzir o CIM da oxacilina para 

valores inferiores ao ponto de corte de 4,0 µg/mL estabelecido pelo CLSI. Na avaliação do 

sinergismo entre a curcumina e à vancomicina os valores do ICIF variaram entre 0,5 – 2,0. Foi 

possível evidenciar efeito sinérgico em 2 das 13 cepas testadas (15,3%). 

Foi possível verificar com os presentes resultados que para ambas as combinações 

a atividade sinérgica da curcumina não se aplica a todas as cepas, demonstrando que a 

capacidade da curcumina de diminuir a dose utilizada dos antibióticos testados, está relacionada 

à características individuais de cada cepa. Entretanto, em ambas as combinações, a presença de 

efeito antagônico não é evidenciada, demonstrando ausência de efeito negativo da curcumina 

sobre estas drogas. 
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Tabela 2 -Efeito antibacteriano da curcumina isolada, e efeito sinérgico das associações oxacilina / curcumina e vancomicina / curcumina contra 

cepas de MRSA 

Cepaa 
 

CIMb (µg/mL) 

ISOLADO 
 CIMc (µg/mL) 

ASSOCIADO 
ICIFe Interpretaçãof  CIMd (µg/mL) 

ASSOCIADO 
ICIFe Interpretaçãof 

 VAN OXA CUR  OXA CUR    VAN CUR   

MRSA ATCC  1,0 16 125  8 62,50 1,0 Indiferente  1,0 125 2,0 Indiferente 

MRSA 1  1,0 8 125  1 15,62 0,249 Sinérgico  0,50 62,5 1,0 Indiferente 

MRSA 2  0,5 32 125  8 31,25 0,5 Sinérgico  0,25 62,5 1,0 Indiferente 

MRSA 3  0,5 32 500  32 500 2,0 Indiferente  0,25 250 1,0 Indiferente 

MRSA 4  0,5 16 250  1 15,62 0,124 Sinérgico  0,25 125 1,0 Indiferente 

MRSA 5  0,5 64 500  32 250 1,0 Indiferente  0,25 250 1,0 Indiferente 

MRSA 6*  0,5 32 250  4 31,25 0,249 Sinérgico  0,25 125 1,0 Indiferente 

MRSA 7  1,0 32 500  32 500 2,0 Indiferente  0,50 250 1,0 Indiferente 

MRSA 8  1,0 32 500  32 500 2,0 Indiferente  0,50 250 1,0 Indiferente 

MRSA 9  0,5 32 500  4 62,50 0,249 Sinérgico  0,125 125 0,5 Sinérgico 

MRSA 10  0,5 32 250  4 31,25 0,249 Sinérgico  0,25 125 1,0 Indiferente 

MRSA 11  1,0 16 125  8 62,50 1,0 Indiferente  0,50 62,5 1,0 Indiferente 

MRSA 12  1,0 64 250  8 31,25 0,249 Sinérgico  0,25 62,5 0,5 Sinérgico 

 

a Cepas de MRSA pertencentes a bacterioteca do Laboratório de Bioprospecção de Moléculas Antimicrobianas (LABIMAN). 
b CIM da vancomicina, oxacilina e curcumina isoladas. 
c CIM pós associação, obtidos para a oxacilina e para a curcumina. 
d CIM pós associação, obtidos para a vancomicina e para a curcumina. 
e Índice de concentração inibitória fracionada (ICIF). 
f Interpretação da atividade associada com base no ICIF em: sinérgico, indiferente ou antagônico. 
* 

Cepa utilizada nos testes de citometria de fluxo 
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6.3. Avaliação preliminar do mecanismo de ação da curcumina em células de MRSA após 

exposição. 

 

Com a finalidade de elucidar o possível mecanismo responsável pela ação 

antibacteriana demonstrada pela curcumina, foi escolhida uma cepa de MRSA (MRSA 6), com 

o intuito de realizar os testes de integridade de membrana e de fragmentação do DNA. A escolha 

da cepa em questão foi tomada com base no fato de não haver diferença significante nas CIM’s 

entre as cepas sensíveis e as cepas de MRSA, demostrando assim que a atividade antibacteriana 

não sofre efeito de mecanismos de resistência presentes nas cepas de MRSA. E pelo valor da 

CIM da cepa em questão representar a mediana dentre os valores de CIM encontrados. 

Para todos os testes foi utilizado um controle negativo de caldo Mueller Hinton 

cátion ajustado e um controle positivo de cloranfenicol 32µg/mL, além da curcumina nas 

concentrações CIM/2; CIM e CIM X2. As análises ocorreram em intervalos de tempo de 3 

horas, entre 0 e 24 horas de exposição do microrganismo aos compostos testados. 

 

6.3.1. Avaliação da permeabilidade de membrana 

 

Para investigar o possível mecanismo de ação, envolvido no efeito antibacteriano 

da curcumina, a permeabilidade de membrana das células tratadas foi avaliada, através da 

diferença de fluorescência após a exposição ao iodeto de propídio (PI), entre as células expostas 

a curcumina e o controle negativo composto por células não tratadas, o controle positivo a 

critério de comparação foi composto por células tratadas com cloranfenicol 32 µg/mL. 

Como demonstrado na Figura 3 a curcumina induziu um aumento significativo na 

permeabilidade da membrana quando comparado ao controle negativo, a ação evidenciada se 

mostrou concentração e tempo dependente. Os dados apontam para um aumento de 

permeabilidade de 24,6% ±2,99; 38,6% ±3,52 e 53,9% ±2,67 nas concentrações CIM/2, CIM e 

2X CIM respectivamente após 24 horas de incubação (p<0,05). O cloranfenicol utilizado a 

critério de comparação apresentou aumento na permeabilidade de membrana de 80,83% ±5,12, 

quando comparado com o controle negativo. 

 

 

 

 



43 
 

Figura 3. Efeito da curcumina na permeabilidade da membrana celular, avaliados em 

diferentes intervalos de tempo, obtido por citometria de fluxo.  

 

 

Os dados correspondem a média ± erro padrão da média (E.P.M) de 3 experimentos independentes. *p < 0.05 

comparado com o controle por ANOVA seguido pelo teste de Newman-Keuls. 

 

6.3.2. Avaliação da fragmentação do DNA 

 

O teste de TUNEL foi empregado para a avaliação da fragmentação do DNA das 

células tratadas com curcumina nas concentrações CIM/2; CIM e CIM X2, o controle negativo 

foi composto por células não tratadas e o controle positivo a critério de comparação foi 

composto por células tratadas com cloranfenicol 32 µg/mL. 

É possível verificar na Figura 4 que a curcumina apresenta atividade significativa 

como agente capaz de induzir danos no DNA bacteriano da cepa testada por meio de 

fragmentação do mesmo, sendo o dano proporcional a concentração e ao tempo, tendo um 

aumento na fragmentação de 16,72% ±2,48; 46,31% ±2,18 e 56,97% ±3,13, nas concentrações 

CIM/2, CIM e 2X CIM respectivamente após 24 horas de incubação (p<0,05). O cloranfenicol 

por sua vez apresentou aumento no dano ao DNA de 90,30% ±4,60, quando comparado com o 

controle negativo. 
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Figura 4. Efeito da curcumina na fragmentação do DNA, resultados do teste de TUNEL 

contra a cepa representativa de MRSA demonstrando fragmentação do DNA após 

incubação com curcumina. 

 

 

Os dados correspondem a média ± erro padrão da média (E.P.M) de 3 experimentos independentes. *p < 0.05 

comparado com o controle por ANOVA seguido pelo teste de Newman-Keuls. 

 

7. DISCUSSÃO 

 

A necessidade urgente da busca por novos fármacos, para combater o avanço da 

resistência aos antimicrobianos demonstrada por diversas espécies de microrganismos, se torna 

cada vez mais evidente para o desenvolvimento de possíveis alternativas terapêuticas 

(THABIT; CRANDON; NICOLAU, 2014). Este fato já não preocupa simplesmente 

especialistas em microbiologia. Grupos políticos e econômicos debatem a necessidade, e a 

importância do desenvolvimento de novas drogas, com o intuito de viabilizar e acelerar as 

pesquisas relacionadas, tendo sido este um dos temas discutidos e enfatizados na edição de 2016 

do Fórum Econômico Mundial de Davos (KIRBY, 2016). 
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Os produtos naturais continuam sendo uma fonte relevante de agentes 

antimicrobianos, e podem ser oriundos de diversas fontes, como plantas e diversos 

microrganismos. Sendo essa uma estratégia capaz de apresentar excelentes oportunidades para 

o desenvolvimento de fármacos (HERRMANN et al., 2016; MOLONEY, 2016). Com o intuito 

de auxiliar neste processo apontamos a curcumina, um composto natural relevante, devido ao 

potencial demonstrado em diversos estudos, como agente com atividade antimicrobiana 

(GUNES et al., 2016; LI et al.,2018; DeOLIVEIRA et al., 2018; BETTS et al., 2016).  

Após avaliação da atividade antibacteriana da curcumina, a CIM foi encontrada 

para as cepas sensíveis e para as cepas de MRSA na faixa de concentração de 125 a 500 µg/mL. 

Nos trabalhos de Jaiswal e Mirsha (2018), e no de Tajbakhsh et al. (2008), foram testadas cepas 

ATCC de S. aureus enquanto que no trabalho de Mun et al. (2014), foram testadas cepas ATCC 

e isolados clínicos de MRSA e concentrações variando entre 125 a 280 µg/mL foram 

encontradas pelos autores. Demonstrando assim compatibilidade entre os resultados 

encontrados no presente estudo, e os resultados prévios disponíveis na literatura. Demonstrando 

também, que as diferenças nas concentrações inibitórias são oriundas de variações genéticas de 

cada cepa. Porém, mantendo-se faixas de concentração semelhantes. 

A ausência de diferença entre as faixas de concentrações inibitórias encontradas 

para as cepas sensíveis, e as cepas de MRSA, demonstrada nas tabelas 1 e 2, indica que o 

mecanismo de resistência expresso pelas cepas de MRSA, não possui ação sobre a atividade da 

curcumina. Esta hipótese vai de acordo com o que conclui Teow e Ali (2016), demonstrando a 

relevância da curcumina, como uma possível alternativa terapêutica no combate contra estas 

cepas resistentes a meticilina.  

A pesquisa sobre a atividade antibacteriana de novas substâncias, não busca 

somente avaliar a atividade isolada destas. Além desta abordagem, a utilização de técnicas que 

combinem mais de uma substância é uma forma de buscar por associações sinérgicas. Estas 

associações são de grande utilidade, pois, por vezes, podem ser o necessário para a melhoria da 

atividade dos antibióticos já existentes. A combinação de dois ou mais compostos de forma 

sinérgica, pode auxiliar na superação de problemas como efeitos colaterais, e tóxicos causados 

por altas doses de medicamentos isolados. Além de reduzir a quantidade necessária de cada 

composto para se atingir o efeito desejado, por possibilitar a obtenção do resultado esperado 

através de múltiplos alvos (LEHÀR et al., 2009; COX et al., 2016; NAMBIAR et al., 2014).  

Com a intenção de comprovar a efetividade da curcumina como agente sinérgico, 

na combinação com antibióticos relevantes para o tratamento de infecções, causadas por 

MRSA, foram realizados os testes de avaliação do sinergismo, utilizando as combinações 
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curcumina / oxacilina, e curcumina / vancomicina. Foi verificado presença de sinergismo para 

7 das 13 cepas de MRSA testadas na combinação curcumina / oxacilina (53,8%), e para 2 das 

13 cepas na combinação curcumina / vancomicina (15,3%), não foi evidenciado efeito 

antagônico causado pela curcumina em combinação com nenhum dos antibióticos testados, 

confirmando os resultados de Mun et al. (2014), para oxacilina, e de Teow e Ali (2016), para a 

vancomicina. 

Devido ao grande número de possíveis alvos da curcumina, o mecanismo pelo qual 

a esta interage com algumas cepas de forma sinérgica ainda não é bem elucidado, porem uma 

das possíveis hipóteses é de que a curcumina possa reduzir a hidrolise das drogas testadas pela 

interação com enzimas bacterianas (ZHOU, 2011). 

Outra possível hipótese para a ação sinérgica, pode ser explicada pela diminuição 

na expressão das PBP2a evidenciada nas células de S. aureus tratadas com curcumina, o que 

indica que a curcumina pode atuar inibindo a síntese proteica deste mecanismo de resistência, 

através de danos ao material genético bacteriano (TEOW e ALI, 2016; MUN et al., 2014).  

A variação no sinergismo encontrada para as cepas de MRSA entretanto, indica que 

a curcumina apresenta um resultado sinérgico cepa dependente, com relação as drogas 

avaliadas, apresentando incerteza quanto ao resultado dentro da mesma espécie de 

microrganismo. É possível assumir que a variação na atividade sinérgica da curcumina 

evidenciada sobre as cepas de S. aureus se deve a variações genéticas das cepas, e 

consequentemente de seus variados possíveis perfis de resistência às drogas. Estas variações no 

sinergismo verificadas na Tabela 2, estão de acordo com o evidenciado por Teow e Ali (2016), 

que apontam esta mesma hipótese para este fenômeno.  

Porém, a ausência de efeito antagônico evidenciada para ambas as combinações, 

reforça a curcumina como um possível candidato antibacteriano para o tratamento de MRSA, 

pelo fato da mesma não interferir negativamente nos antimicrobianos testados. Indicando que 

a utilização combinada in vivo pode resultar em resultados melhorados, pelo uso de estratégias 

terapêuticas que utilizem mais de uma forma de administração dos fármacos. 

Tendo em vista que não houve diferença significante entre as CIM’s das cepas 

sensíveis, e das cepas de MRSA, a investigação do possível mecanismo de morte celular, pelo 

qual a curcumina atua nas células de S. aureus, foi realizada com a utilização da cepa MRSA 

6, através dos ensaios de permeabilidade ao Iodeto de Propídio e do teste de TUNEL. 

O teste do iodeto de Propídio (PI) tem importância na determinação de lesão da 

membrana celular, atuando como um importante marcador de morte celular. O iodeto de 

Propídio, é uma molécula fluorescente capaz de se ligar ao DNA, mas incapaz de atravessar 
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passivamente a membrana celular intacta, atuando assim como um sensível marcador de lesão 

de membrana. Os danos a membrana celular podem ser mensurados através da presença de 

fluorescência, observada nas células que sofreram lesão, permitindo a entrada do PI, em 

comparação com um controle de células integras que não permitem a entrada do mesmo, não 

apresentando assim fluorescência (CROWLEY et al., 2016). 

Os resultados deste estudo, demonstraram aumento significativo da permeabilidade 

da membrana celular, após análise por meio do teste do Iodeto de Propídio nas células tratadas 

com curcumina após 24 horas, o aumento encontrado foi de 24,6% ±2,99; 38,6% ±3,52 e 53,9% 

±2,67  nas concentrações CIM/2; CIM e 2X CIM respectivamente (p< 0,05), demonstrando um 

efeito concentração dependente na atividade da curcumina, sobre a permeabilidade de 

membrana na cepa testada. 

O trabalho de Tyagi et al. (2015), confirma a atividade da curcumina no aumento 

da permeabilidade de membrana ao PI em uma cepa de S.aureus ATCC 29213 tratada com 

curcumina por 2 horas, os resultados encontrados pelo autor indicam uma porcentagem de 

células com aumento de permeabilidade superior ao que foi encontrado neste estudo. Mesmo 

em concentrações menores do que a CIM encontrada no nosso trabalho e na literatura científica 

para cepas de S. aureus expostas a curcumina (JAISWAL e MIRSHA, 2018; TAJBAKHSH et 

al., 2008). A diferença evidenciada pode ser resultante de variações entre as cepas testadas, 

variações na origem e no preparo da curcumina ou protocolos metodológicos diferentes, tendo 

em vista que o período de tempo analisado pelo autor não considera o tempo de recuperação da 

célula microbiana, que em geral se inicia por volta de 2 a 4 horas após a lesão celular, nem a 

proliferação celular das unidades viáveis em um período de tempo maior (WU, 2008; 

SCHOTTROFF et al., 2018).  

O teste de TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) dUTP Nick- End 

Labeling) tem sido largamente utilizado para detecção da fragmentação de DNA, por meio da 

capacidade do TdT de se ligar ao terminal 3’-OH dos fragmentos de dupla fita de DNA. Assim 

atuando como um sinalizador da presença de processos de morte celular pela indicação da 

fragmentação do material genético (KYRYLKOVA et al., 2012). 

Os resultados encontrados demonstram a presença de fragmentação do material 

genético causado pela exposição das células avaliadas a concentrações crescentes de curcumina, 

em comparação com o controle, após 24 horas de exposição das células, foi possível notar um 

aumento na presença de fragmentos de DNA no teste de TUNEL de: 16,72% ±2,48; 46,31% 

±2,18 e 56,97% ±3,13, para as concentrações CIM/2; CIM e 2X CIM respectivamente (p< 

0,05). Demonstrando assim uma relação concentração dependente no efeito da curcumina sobre 
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as células avaliadas, de maneira similar ao encontrado no teste do PI. Estes resultados indicam 

que o efeito antibacteriano demonstrado pela curcumina nestas células de S. aureus, se da pela 

ativação de mecanismos de morte celular. 

Até o presente momento não foram encontrados outros estudos avaliando a ação da 

curcumina na fragmentação do DNA de Gram positivos, entretanto Yun e Lee (2016), 

demonstram em seu trabalho resultados semelhantes em organismos Gram negativos, onde o 

autor aponta para um aumento de 16,17% de fluorescência no teste de TUNEL após 3 horas de 

exposição à curcumina na concentração de 12µg/mL utilizando cepas de Escherichia coli, 

apontando para um possível mecanismo de ação similar tanto em Gram positivos quanto em 

Gram negativos. 

Embora gere evidente fragmentação do DNA, a curcumina não possui capacidade 

de se ligar ou se intercalar à este, não podendo assim induzir um dano direto ao material 

genético. Desta forma os resultados encontrados no teste de TUNEL apontam para um efeito 

secundário à atividade da curcumina (KURIEN, 2011). 

Uma possível hipótese para explicar estes danos, é que, embora inúmeros trabalhos 

citem a atividade antioxidante da curcumina, muitos trabalhos no campo da oncologia se 

baseiam na capacidade pro-oxidativa da molécula, e sua capacidade de produzir espécies 

reativas de oxigênio (ROS) (NAVANEETHAKRISHNAN, 2019). O trabalho Banerjee (2008), 

demonstra que a curcumina pode atuar tanto como antioxidante em baixas concentrações, como 

pro-oxidante em concentrações maiores de forma dose dependente. É bem documentado o fato 

de que a curcumina reduz a quantidade de células de linhagens tumorais in vitro. Apresentando 

fragmentação do DNA das mesmas pelo aumento do estresse oxidativo resultando na ativação 

de vias apoptóticas (THAYYULLATHIL, 2018; AGARWAL, 2018). 

Esta atividade oxidante também pode ser responsável pelo aumento na 

permeabilidade de membrana, através do acúmulo de ROS o que pode resultar em processos de 

peroxidação lipídica. Levando ao desenvolvimento de instabilidades na membrana 

(CORDEIRO, 2014; DAS et al., 2016). 

A morte celular ocorre quando danos a célula são irreparáveis, e pode ser 

caracterizada por mudanças morfológicas e bioquímicas específicas, incluindo condensação e 

fragmentação nuclear, alterações dinâmicas na membrana celular com presença de 

externalização de material citoplasmático, assim como a fragmentação de DNA (OUYANG et 

al., 2012). Os resultados encontrados neste estudo demonstram a capacidade da curcumina de 

atuar como agente causador de morte celular nas células testadas. 
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De acordo com os dados obtidos pôde ser verificado que a curcumina atua de forma 

efetiva como um composto antibacteriano, e que se mostra como um possível candidato para o 

desenvolvimento de formulações farmacêuticas com a finalidade de tratar infecções causadas 

por cepas sensíveis e resistentes de S. aureus. As limitações da molécula implicam no 

desenvolvimento de trabalhos para elaboração de formulações tópicas, porem estudos com a 

finalidade de modificar a molécula para obtenção de um composto com melhor 

farmacodinâmica e farmacocinética podem abrir caminho para a criação de outras formulações 

contendo curcumina. A investigação futura da atividade antibacteriana da curcumina sobre o 

biofilme de S. aureus formado, e em formação, é mais um passo importante para a curcumina 

como uma possível alternativa terapêutica. 
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8. CONCLUSÃO 

 

A curcumina demonstrou evidente atividade antibacteriana frente as cepas de S. aureus 

sensíveis e resistentes a meticilina sem diferença significante entre as CIM’s encontradas, o que 

sugere que o mecanismo de resistência expresso pelas cepas de MRSA não possui ação sobre a 

atividade da curcumina.  

A atividade sinérgica da curcumina está ligada a características individuais de cada cepa, 

apresentando variações de acordo com os vários possíveis mecanismos de resistência exibidos 

por S. aureus, gerando incerteza sobre a efetividade desta abordagem. Entretanto, de maneira 

positiva a curcumina não apresenta efeito antagônico sobre os antibióticos testados.  

Sua ação aparenta estar relacionada ao fato desta promover danos ao DNA, e a 

membrana celular da cepa avaliada, fatos que podem ser relacionados a atividade oxidante da 

curcumina nas concentrações testadas.  

Os dados obtidos no presente estudo permitem concluir que a curcumina oferece uma 

relevante possível alternativa para o desenvolvimento de uma nova estratégia terapêutica para 

o tratamento de infecções causadas por S. aureus especialmente aquelas causadas por cepas de 

MRSA. 
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