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RESUMO 

 

A Lippia alba é uma planta medicinal muito utilizada pela população brasileira para o 

tratamento de diversas doenças. A composição química de seu óleo essencial apresenta 

variação quantitativa e qualitativa, classificando em quimiotipos. No Ceará, o quimiotipo II é 

reconhecido pelo óleo essencial de L. alba (OELaII) conter elevados teores de limoneno e 

citral. A cicatrização de feridas envolve eventos celulares e moleculares que interagem para 

que ocorra a reconstituição do tecido. A contaminação bacteriana, principalmente por S. 

aureus, é um dos principais fatores que afeta a cicatrização. O objetivo desse estudo foi 

investigar o mecanismo de ação do OELaII sobre S. aureus e sua atividade cicatrizante. O 

mecanismo de ação foi avaliado através de alterações da membrana, na morfologia bacteriana 

e na inibição de fatores de virulência. A ação cicatrizante foi determinada in vivo em modelo 

experimental de feridas cutâneas através da área da ferida, da contração, da análise clínica, 

histopatológica e microbiológica. O mecanismo de ação do OELaII sobre S. aureus ocorreu 

por ação direta no envoltório celular comprovada pela alteração irreversível na 

permeabilidade da membrana citoplasmática, pois os resultados mostraram aumento da 

captação de cristal violeta, liberação de ácidos nucleicos e efluxo de potássio, bem como 

danos na parede bacteriana visualizado por Microscopia de Força Atômica. Junto a isso, a 

inibição dos fatores de virulência evidenciada nesse estudo, pode estar associada a alterações 

na expressão gênica, bem como favorecer a hipótese que o OELaII modifique o padrão de 

secreção enzimática, por alteração da membrana celular. Nos resultados da cicatrização, os 

grupos tratados com OELaII e formulações a base de OELaII, aceleraram o processo de 

cicatrização, promovendo um significativo aumento na porcentagem de contração das feridas 

e reepitelização. Os resultados nesses grupos mostraram que ao longo do tratamento, ocorreu 

uma diminuição significativa da população microbiana, fornecendo condições locais 

favoráveis por meio da terapia tópica com vistas aos melhores resultados e o menor tempo 

possível do processo de cicatrização. Por conseguinte, os dados encontrados neste estudo 

mostraram que o OELaII é um agente cicatrizante de feridas cutâneas, com elevada atividade 

antimicrobiana e que essas atividades biológicas reforçam o grande potencial do OELaII 

como candidato ao desenvolvimento de um fármaco de uso tópico, eficaz no tratamento de 

feridas cutâneas, em diversas situações clínicas. 

 

Palavras-chave: Lippia alba. Atividade antimicrobiana. Mecanismo de ação. Atividade 

cicatrizante. 

 



10 

 

ABSTRACT 

 

Lippia alba is a medicinal plant widely used by the population for the treatment of various 

diseases. The chemical composition of the essential oil presents quantitative and qualitative 

variation, ranking chemotypes. In Ceará, the chemotype II is recognized by the essential oil of 

L. alba (OELaII) contain high levels of limonene and citral. Wound healing involves cellular 

and molecular events that occur interact to tissue reconstitution. Bacterial contamination, 

mainly by S. aureus is one of the main factors that affect healing. The aim of this study was to 

investigate the mechanism of action of OELaII on S. aureus and its healing activity. The 

mechanism of action was evaluated through the membrane changes, in bacterial morphology 

and inhibition of virulence factors. The healing action was determined in vivo in experimental 

skin wounds through the area of the wound contraction, clinical analysis, histological and 

microbiological. The OELaII the mechanism of action on S. aureus occurred by direct action 

in the cell envelope proven by irreversible changes in the permeability of the cytoplasmic 

membrane, as the results showed an increase of crystal violet uptake, release of nucleic acids 

and potassium efflux and damage the bacterial wall visualized by Atomic Force Microscopy. 

Next to that, the inhibition of virulence factors highlighted in this study, may be associated 

with changes in gene expression as well as to favor the hypothesis that the OELaII modify the 

pattern of enzyme secretion, by altering the cell membrane. In the result of wound healing, the 

groups treated with OELaII and formulations base the OELaII accelerated the healing process 

by promoting a significant increase in the percentage of wound contraction and 

epithelialization. The results showed that these groups during the treatment, there was a 

significant decrease in microbial population provide local favorable conditions by topical 

therapy aimed at the best results and the lowest possible time of the healing process. 

Therefore, our findings have shown that OELaII is a cutaneous wound healing agent with 

high antimicrobial activity and that these biological activities reinforce the OELaII great 

potential as a candidate for the development of a topical drug effective in the treatment of skin 

wounds in various clinical situations. 

 

Keyword: Lippia alba. Antimicrobial activity. Mechanism of action. Healing activity. 
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1 INTROUDÇÃO 

 

Hoje, os medicamentos de origem vegetal representam claramente uma janela de 

oportunidade na indústria de medicamentos estruturada de forma global e 

representada por oligopólios surgidos nos países que realizaram sua industrialização 

ainda no século XIX. Trata-se de um mercado poderoso à busca de novas moléculas 

para assegurar a competitividade na produção de novos medicamentos patenteados. 

Além disso, também representa a oportunidade de participar na elaboração de uma 

nova categoria de medicamentos denominada fitoterápicos no Brasil, que são 

extratos vegetais padronizados e validados do ponto de vista da sua eficácia, 

segurança e qualidade (COSTA; PARANHOS; VASCONCELOS, 2015). 

 

Gradativamente, tem-se observado um entusiasmo sem precedentes na imprensa 

brasileira quanto às potencialidades de exploração de recursos naturais. Jornais e revistas de 

grande circulação chamam a atenção para o valor da biodiversidade, O Brasil pode ser a 

maior potência ambiental do planeta (Revista Veja, 23/11/2010); Solução inovadora vem de 

planta medicinal (Gazeta do Povo, 19/05/2014); Plantas medicinais são alternativas para 

tratamento de diversas doenças (Gazeta online, 23/07/2014), onde são apresentados valores 

astronômicos para o mercado de terapias a base de plantas medicinais. A movimentação do 

mercado mundial de fitoterápicos gira em torno de US$ 44 bilhões e no Brasil, de acordo com 

a Associação Brasileira das Empresas do Setor Fitoterápico, Suplemento Alimentar e de 

Promoção da Saúde (ABIFISA), não existem dados oficiais sobre o tamanho desse mercado, 

mas as estimativas variam entre US$ 350 milhões e US$ 550 milhões (MARQUES et al., 

2012).   

No segmento acadêmico, a convicção da importância das plantas medicinais como 

matéria-prima para o desenvolvimento e a síntese de substâncias bioativas, especialmente 

fármacos, vem de longa data. Afinal, as plantas fazem parte da vida do homem desde seus 

primórdios e sua importância nos diversos estágios de desenvolvimento da sociedade é 

inegável (SIMÕES et al., 2014; SIMÕES; SCHENKEL, 2002). Várias pesquisas têm sido 

realizadas, trazendo contribuições relevantes sobre o assunto, não só quanto a aspectos 

fitoquímicos, mas também quanto à atividade biológica de plantas existentes nos diferentes 

ecossistemas brasileiros (BASSOLÉ et al., 2011; BASTOS et al., 2011; BATISTA et al., 

2010; CAVALCANTI et al., 2012; DE OLIVEIRA et al., 2014; GONÇALVES et al., 2012; 

SALE, 2014; SARAIVA et al., 2011; TUMEN et al., 2013).  

O Brasil é um dos países do mundo com maior biodiversidade (mais de 55 mil 

espécies) de plantas, além de estar associado a uma ampla diversidade étnica e cultural 

(Indígena, Africana e Europeia) que tradicionalmente utilizam as plantas medicinais como 

principais formas de tratamento em terapias alternativas. Também apresenta características 
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sociais e econômicas que o tipifica como um país em desenvolvimento, no qual 80% da 

população dependem do uso de planta para atenção primária a saúde (BRASIL, 2012). 

Muitas espécies de vegetais são extensamente utilizadas na medicina popular, 

com diferentes finalidades terapêuticas, levando-as a serem alvos constantes e crescentes de 

inúmeros estudos, para o conhecimento de suas propriedades químicas e farmacológicas, bem 

como para a comprovação de sua segurança e do seu uso popular (DE OLIVEIRA et al., 

2014; GONÇALVES et al., 2012; SARAIVA et al., 2011). Dentre essas plantas com 

finalidades medicinais, destaca-se a espécie Lippia alba (Mill) N. E. Brown, muito 

promissora para as indústrias farmacêutica, de aromas e perfumaria e muito empregada como 

uso medicinal (MATOS, 1996; VALE et al., 2002; ZÉTOLA et al., 2002). 

Nos últimos anos, uma importante alerta mundial no âmbito da saúde, é o 

agravamento do problema relacionado à resistência bacteriana aos antibióticos. Um relatório 

pioneiro divulgado em 30 de Abril de 2014 pela OMS anunciou que estamos nos 

aproximando de uma era perigosa para a humanidade, em que doenças e infecções que sempre 

foram tratadas de maneira eficiente com antibióticos voltaram a ser letais e que a resistência a 

antibióticos é uma “ameaça global” à saúde publica (WHO, 2014).  

Essa batalha, quando perdida pelos antibióticos, já mata mais que a AIDS nos 

Estados Unidos – são 23.000 mortes anuais, ante 15.000 causadas pelo HIV. No país, os 

medicamentos existentes não conseguem combater dezessete tipos de microrganismos 

resistentes, dentre eles destacam-se cepas de Staphylococcus aureus, segundo o Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças. “Atingimos um ponto em que não há tratamento para 

bactérias resistentes. A maioria das drogas disponíveis não funciona e, se alguém estiver 

infectado com uma dessas cepas multirresistentes, é provável morrer”, diz Caetano Antunes, 

pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, e um dos maiores 

especialistas no Brasil no estudo de antibióticos. “Vamos voltar a Idade Média, quando 

tratávamos doenças de pele com amputações” (LOIOLA, 2014).  

O problema se agrava ainda mais no que se refere ao arsenal terapêutico e ao 

desenvolvimento de novas drogas, que só diminui nas últimas décadas. No século XX, dez 

classes de antibióticos foram desenvolvidas. No século XXI, até agora, apenas duas. “Não era 

preciso bola de cristal para saber que bactérias resistentes iriam surgir. O problema é que não 

conseguimos evoluir tão rápido quanto elas”, afirma o pesquisador da Fiocruz. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) diz que novos antibióticos devem ser desenvolvidos, enquanto 

governos e a população devem tomar medidas para retardar o processo de resistência das 

bactérias (STEPHENS, 2014).  
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Diversas razões justificam a necessidade urgente do surgimento de novos agentes 

antibióticos, das quais podemos destacar as doenças infecciosas que são a segunda maior 

causa de mortalidade do mundo; as altas taxas de resistência microbiana em ambientes 

hospitalares; o decréscimo constante observado no número total de novos agentes 

antimicrobianos aprovados pela Food and Drug Administration (FDA); e a necessidade de 

agentes que atuem por mecanismos de ação diferentes aos atuais fármacos em uso, com maior 

seletividade e menor toxicidade (GUIMARÃES; MOMESSO; PUPO, 2010). 

Um dos grandes problemas causados por cepas de S. aureus multirresistentes, é a 

infecção de feridas cutâneas, o que se torna outro importante problema de saúde publica que 

afeta milhões de pacientes em todo o mundo (RANZATO; MARTINOTTI; BURLANDO, 

2011). É importante ressaltar que nos dias atuais, o impacto social e econômico da 

cronificação de feridas e suas consequências, devido à infecção local e sistêmica, tem sido 

alvo de grande preocupação por parte dos profissionais de saúde, consolidando a utilização de 

agentes antimicrobianos cada vez mais uma expectativa de acelerar a cura das feridas 

cutâneas.  

O crescente uso das plantas medicinais tem estimulado a pesquisa na busca de 

substâncias com atividade biológica, no sentido de dar uma base cientifica ao conhecimento 

popular, além de buscar novas estruturas químicas de interesse a indústria farmacêutica, já 

que muitos fitoterápicos são produzidos com fundamento no uso popular das plantas, sem 

nenhuma comprovação pré-clinica e clinica, ficando, portanto difícil de competir a nível 

nacional e também internacional (RATES, 2001).  

Embora a OMS reconheça que as plantas medicinais deveriam ser as melhores 

fontes para a obtenção de uma variedade de drogas, para a utilização de uma planta com 

finalidade terapêutica, em nível de saúde pública, é fundamental o estabelecimento da 

segurança, eficácia e garantia de qualidade das preparações (RATES, 2001). Assim, este 

trabalho visa contribuir para o conhecimento do mecanismo de ação do óleo essencial da 

espécie L. alba sobre cepas de S. aureus e avaliar atividade cicatrizante, permitindo ser mais 

uma alternativa e opção de tratamento eficaz e econômico em feridas cutâneas.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Plantas medicinais 

 

A utilização de plantas medicinais na prevenção e tratamento de doenças é uma 

prática muito antiga e apresenta uma grande importância histórica nas transformações da 

terapêutica, como fonte de matérias-primas farmacêuticas, como fonte de substâncias ativas 

isoladas e utilizadas em protótipos de fármacos e, principalmente, como fonte de 

medicamentos fitoterápicos (SIMÃO, 2013).  

Os indícios sobre a prática da Fitoterapia são muito antigos e encontrados em todo 

o mundo. A fitoterapia tem demonstrado “factos” que indicam que desde o ano de 2100 A.C. 

a civilização mesopotâmica utilizava as plantas para fins medicinais. Ao longo da história 

Ebers (1500 a.C.) descreve centenas de plantas medicinais no primeiro manuscrito conhecido; 

Teofrasto (372-285 a.C.) catalogou cerca de 500 espécies vegetais; Hipócrates (460-361 a.C.), 

em sua obra – Corpus Hippocraticum, considera sua obra a mais completa da Antiguidade no 

que se refere à utilização de plantas medicinais (CAETANO; DE SOUZA; FEITOZAO, 

2014).  

Na época do descobrimento do Brasil, o emprego de ervas para fins medicinais 

era prática indígena, que somado as influências trazidas por escravos africanos e pelos 

portugueses, geraram uma rica cultura popular. Esta prática tradicional, ainda existente entre 

os povos de todo o mundo, tem inclusive recebido incentivos da própria Organização Mundial 

de Saúde (CAETANO; DE SOUZA; FEITOZAO, 2014). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, atualmente 80% da população dos 

países em desenvolvimento utilizam práticas medicinais tradicionais, sendo que 85 % dessas 

práticas envolvem plantas medicinais (WHO, 2014). Essa grande utilização ocorre devido à 

população não ter acesso ao atendimento primário de saúde, por estarem muitos distantes dos 

centros de saúde, ou por não possuírem recursos para adquirir os medicamentos prescritos. 

 No Brasil estima-se que 60 % dos habitantes recorram às plantas medicinais, 

principalmente a população da zona rural que acredita mais na cura através das plantas, do 

que nos remédios fabricados em laboratórios (PEREIRA et al., 2014). Para essa população, as 

terapias alternativas são as principais formas de tratamento, e as plantas medicinais os 

principais medicamentos. 

Em muitas comunidades e grupos étnicos, o conhecimento sobre plantas 

medicinais simboliza geralmente o único recurso terapêutico. Nas regiões mais pobres do País 
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e até mesmo nas grandes cidades brasileiras, plantas medicinais são comercializadas em feiras 

livres, mercados populares e encontradas em quintais residenciais (MACIEL; PINTO; VEIGA 

JR., 2002). Estudos realizados no Brasil comprovam essa atual situação de utilização de 

plantas para fins medicinais, bem como o consumo das mais diversas espécies de plantas, nas 

diferentes formas de uso e no combate a vários males.  

Pereira et al. (2014) avaliando o uso da aroeira do sertão pelos agricultores no 

tratamento de doenças, observaram que 68% usaram a aroeira com propriedades medicinais, 

principalmente na forma de banho de acento e chás com finalidade cicatrizante, antialérgico e 

bactericida.  

Caetano, De Souza e Feitozao (2014) com o objetivo de resgatar o conhecimento 

popular acerca do uso de plantas medicinais na cura de doenças, mostraram que esses 

conhecimentos na maioria das vezes foram adquiridos de parentes e em alguns casos, de 

amigos e conhecidos. Além disso, o estudo mostrou que foi um total de 79 espécies usadas 

pela população entrevistada e que essas plantas eram obtidas de vizinhos, compradas ou, em 

sua maioria, cultivadas nos quintais.  

Vásquez, Mendonça e Noda (2014) estudando a utilização de plantas medicinais 

em uma determinada comunidade evidenciaram que o boldo (39,1%) e a erva-cidreira 

(28,3%) foram às plantas mais utilizadas, respectivamente, para o tratamento de doenças 

como dor de barriga e enjoo, e como calmante e alívio para dor de cabeça. A maioria usava 

estas plantas na forma de chá (92,5%), seguindo-se o xarope (17,4%) e a folha pura (2%). 

É sabido que o Brasil, pais de maior biodiversidade do planeta, possui uma 

imensa flora medicinal nativa ainda desconhecida ou pouco estudada. Também se sabe que 

apesar de nossas condições privilegiadas de biodiversidade, utilizamos, e muito, as plantas 

medicinais exóticas (LORENZI; MATOS, 2008). Isso torna mais do que necessário que se 

invista em pesquisas na flora nativa, pois o Brasil é um enorme potencial nesse campo. 

 É fundamental que a comunidade médica bem como outros profissionais da área 

da saúde ligados às universidades atente para esse potencial, para que possamos lançar mão 

dele. É um momento de voltarmos nossos esforços para construir um conhecimento médico 

baseado em nossos valores e adequado às nossas necessidades, em vez de ficarmos atrelados a 

um modelo científico exclusivamente internacional. Para tanto devemos valorizar, estudar, 

validar e utilizar terapeuticamente nossas espécies, antes que outros o façam (SCARDA; 

AMOROSO; STASI, 2014). 

No Brasil, as plantas medicinais da flora nativa são consumidas com pouca ou 

nenhuma comprovação de suas propriedades farmacológicas, propagadas por usuários ou 
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comerciantes. Muitas vezes, entretanto, as supostas propriedades farmacológicas anunciadas 

não possuem validade científica, por não terem sido investigadas, ou por não terem tido suas 

ações farmacológicas comprovadas em testes científicos pré-clínicos ou clínicos (SOUZA et 

al., 2004).  

De maneira indireta, este tipo de cultura medicinal desperta o interesse e a 

necessidade de pesquisadores em estudos envolvendo áreas multidisciplinares, como por 

exemplo, investigações da medicina tradicional e popular (etnobotânica); isolamento, 

purificação e caracterização dos princípios ativos (química e orgânica: fitoquímica); 

investigação farmacológica de extratos e óleo essenciais e dos constituintes químicos isolados 

(farmacologia), estudo da relação estrutura/atividade e dos mecanismos de ação dos princípios 

ativos (química medicinal e farmacologia), bem como a preparação de formulações para a 

produção de fitoterápicos (RATES, 2001). A integração dessas áreas na pesquisa de plantas 

medicinais conduz a um caminho promissor e eficaz para a descoberta de novos 

medicamentos.   

A importância das plantas medicinais deve-se a sua contribuição como fonte 

natural de fármacos e por proporcionar grandes chances de obtenção de moléculas protótipos 

devido à ampla diversidade de seus constituintes. Além disso, a fitoterapia constitui uma 

forma de medicina que vem crescendo visivelmente ao longo dos anos, e o principal fator a 

contribuir consideravelmente para esse crescimento, consistem na evolução dos estudos 

científicos, que comprovem cada vez mais, a eficácia das plantas medicinais, principalmente 

aquelas empregadas na medicina popular com finalidade terapêutica. 

 

2.1.1 A espécie Lippia alba (Mill) N. E. Brown e suas atividades biológicas 

 

“Tem dias que recebemos muitos estudantes, noutros cincos pessoas e noutros 

ninguém. Entre as mudas mais procuradas, ele cita as palmeiras, os mini-lacres, o 

pingo de outro e os crótons. Mudas de árvores de grande porte também registram 

procura, por exemplo, a paineira e os diversos tipos de ipês, bem como as plantas 

medicinais, jamba, erva cidreira e malva santa” (MAGALHÃES, 2012). 

 

Dentre a imensa variedade de plantas medicinais nativas no Brasil, a Lippia alba 

destaca-se com uma espécie promissora ao desenvolvimento de um novo medicamento. Esta 

espécie apresenta estudos pré-clínicos evidenciando várias das atividades relacionadas ao seu 

uso popular. No entanto, apesar do futuro promissor, a exemplo de outras espécies nativas, L. 

alba necessita de um maior número de estudos para poder gerar um fitomedicamento ou 

fitoterápico cientificamente validado (HEINZMANN; BARROS, 2007). 
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Diversos estudos que avaliam o conhecimento e o uso de plantas medicinais para 

fins terapêuticos, mostram que a L. alba é dita como uma das espécies mais utilizadas pela 

população brasileira (BASTOS et al., 2011; PINTO; AMOROZO; FURLAN, 2006; SILVA, 

2014; VÁSQUEZ; MENDONÇA; NODA, 2014). Em Fortaleza, essa espécie foi incluída em 

projetos como “Farmácias Vivas”, da Universidade Federal do Ceará, que visa oferecer sem 

fins lucrativos, assistência farmacêutica fitoterápica às comunidades carentes. 

O gênero Lippia, família Verbenaceae, contém cerca de 250 espécies, dentre elas, 

ervas e arbustos distribuídos principalmente no Brasil, México, Paraguai e Argentina, com 

poucas espécies endêmicas na África (STASHENKO et al., 2013). O Brasil apresenta a maior 

diversidade em espécies do gênero Lippia e está representado por cerca de 120 espécies 

conspícuas por sua aparência durante o período de floração curto e fragrância geralmente forte 

e agradável (FABRI et al., 2011). Essas espécies tem valor econômico por serem usadas como 

fonte de óleos essenciais e extratos com várias propriedades interessantes, tais como 

antimicrobiana, antioxidante, larvicidas, inseticida, entre outras (PASCUAL et al., 2001a). 

 L. alba, uma das principais espécies do gênero Lippia, é amplamente distribuída 

na América do Sul e conhecida popularmente como cidreira ou falsa melissa, designação 

derivada de outras plantas medicinais, como a Melissa officinalis L. e Cymbopogon citratus 

(DC) Stapf. (FARIAS et al., 2010), devido à presença de substância como o citral e o 

citronelal, os quais conferem o odor cítrico característico da planta (PASCUAL et al., 2001a).  

É um arbusto com até dois metros de altura, bastante rústico e vigoroso, perene, muito 

ramificado e de morfologia variável (BRAGA et al., 2005; MATOS; VIANA; BANDEIRA, 

2001). 

Estudos etnofarmacológicos revelaram que preparações a base de L. alba podem 

ser usados em distúrbios estomacais como cólicas, indigestão, dores, náuseas e espasmos 

(BRAGA et al., 2005; SILVA, 2014; VÁSQUEZ; DE MENDONÇA; NODA, 2014), no 

tratamento de hipertensão (DI STASI et al., 2002; GAZOLA et al., 2004), como sedativo (DI 

STASI et al., 2002), tranquilizantes ou calmantes (FARIAS et al., 2010; VÁSQUEZ; DE 

MENDONÇA; NODA, 2014), doenças gastrintestinais e respiratórias (FARIAS et al., 2010), 

para cicatrização de feridas (DI STASI et al., 2002) e contra tosse e bronquite (FARIAS et al., 

2010; HENNEBELLE et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2006). 

Do ponto de vista farmacológico, pesquisas reportam atividade antifúngica (DE 

OLIVEIRA et al., 2014; HOLETZ et al., 2002; TEIXEIRA, 2009), antiviral 

(ANDRIGHETTI-FRÖHNER et al., 2005), inseticida (VERA et al., 2014), antimicrobiana e 

antioxidante (TEIXEIRA, 2009), efeito sedativo e miorrelaxante (ZÉTOLA et al., 2002), 
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antiulcerôgenica (PASCUAL et al., 2001b), anestésica (HELDWEIN et al., 2014; PARODI et 

al., 2012), anticonvulsivante (VIANA et al., 2000), antiinflamatória (VALE et al., 2002) e no 

controle dos sintomas da enxaqueca (CARMONA et al., 2013).  

A maioria dos estudos desenvolvidos com a espécie L. alba e do rico potencial 

farmacológico, estão relacionados com a variação na composição química de seu óleo 

essencial. Essa variação leva a classificação desta espécie em quimiotipos, que são 

denominados de acordo com o componente químico majoritário presente nos óleos essenciais 

(BRAGA et al., 2005; JULIÃO et al., 2003; MATOS, 1996).  

Estudos da composição química do óleo essencial da L. alba em diferentes regiões 

reportam variações quantitativa e qualitativa dos constituintes, o que realmente comprova a 

existência de muitos quimiotipos nesta espécie (CASTRO, 2001). No entanto, as pesquisas 

relatam que os principais constituintes da composição química do óleo essencial dessa planta, 

são os monoterpenos (borneol, cânfora, 1,8-cineol, citronelol, geranial, neral, limoneno, 

mirceno, piperetona, sabineno, 2-undecanona) e os sesquiterpenos (a-muuroleno, b-

cariofileno, b-cubebeno, b-elemeno, gcadieno, alo-aromadendreno, óxido de cariofileno) 

(PASCUAL et al., 2001b).  

No Ceará, foi verificado a ocorrência de três quimiotipos de cidreira, que 

apresentam diferenças quanto à composição química dos óleos essenciais e componentes 

majoritários em relação aos teores de citral, carvona, mirceno e limoneno. Os quimiotipos 

receberam as designações de acordo com os constituintes majoritários encontrados: o 

quimiotipo I, com teores elevados de mirceno (10,5%) e citral (51,1%), mais raro no Ceará; o 

quimiotipo II (Figura 1), com teores elevados de limoneno (23,2%) e citral (63%) e o 

quimiotipo III, com limoneno (12,1%) e carvona (54,7%) e ausência de citral (MATOS; 

VIANA; BANDEIRA, 2001).  

 

Figura 1 – Espécie Lippia alba N.E. Brown, quimiotipo II, cultivada no Horto de Plantas Medicinais Prof. 

Francisco José de Abreu Matos da Universidade Federal do Ceará. 

 
      Fonte: próprio autor 
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Considerando que a atividade biológica dos óleos essenciais, assim como outros 

extratos vegetais, depende da composição química dos mesmos (BAKKALI et al., 2008) a 

variabilidade na composição do óleo essencial de L. alba representa um problema na 

comercialização e aplicação para propósitos medicinais e outros (MANICA-CATTANI et al., 

2009).  

Estudos farmacológicos realizados com espécies do gênero Lippia fornecem 

claras evidencias de seus potenciais farmacológicos, incentivando a realização de pesquisas 

que esclareçam novos aspectos, o que justifica o interesse pelo potencial valor medicinal da 

Lippia alba.  

As excelentes características agronômicas da L. alba reforçam sua aplicabilidade 

como produtora de óleos essenciais, tornando-a uma espécie de grande potencial industrial. É 

um vegetal com rápido desenvolvimento, que floresce o ano todo, com inflorescências que 

geram inúmeros frutos, de elevada rusticidade, sendo capaz de se desenvolver em condições 

de solo pouco fértil e com escassez de água, além de apresentar facilidade de propagação 

vegetativa por estaquia. A constatação do fácil enraizamento da L. alba sugere a possibilidade 

de seu cultivo em larga escala, para produção de óleo essencial (BIASI; COSTA, 2003). 

Assim, o óleo essencial de L. alba, produzidos principalmente em suas folhas, 

apresenta composição química variada, a qual é influenciada pelo genótipo da planta e fatores 

ambientais. Também não podemos esquecer que na produção comercial de óleos essenciais, 

fatores como o rendimento do óleo e sua composição química, são características essenciais, 

mas bastante variáveis, dificultando a obtenção de produtos com atividades farmacológicas 

definidas, o que representa um grande desafio às tentativas de produção de insumos 

farmacêuticos de alta qualidade. Para que o óleo essencial de L. alba possa representar um 

insumo valioso para indústria farmacêutica e a outras atividades, é necessário ter um amplo 

conhecimento químico, farmacológico e toxicológico 

 

2.2 Importância clínica da espécie Staphylococcus aureus 

 

S. aureus continua sendo um dos microrganismos mais estudados por estar 

envolvidos em uma grande diversidade de processos infecciosos e pela capacidade de 

desenvolver resistência a antimicrobianos. Apesar de ser um microrganismo comensal da pele 

e mucosas, é um importante patógeno tanto em infecções comunitárias como hospitalares 

(KOSZCZOL et al., 2006; LOTZ et al., 2006).  
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A primeira descrição de bactérias do gênero Staphylococcus (do grego “staphyle” 

= cacho de uvas, e “cocos” = grão) foi realizada pelo cirurgião Alexander Ogston (1880), em 

pus de abscessos cirúrgicos, ao relatar a presença de coccus em formato de cacho de uva, 

devido o arranjo microscópico característico em agrupamentos, e como causador de um 

grande número de doenças piogênicas (BAIRD-PARKER, 1990). 

O gênero Staphylococcus, família Micrococcaceae, é constituído por espécies 

Gram-positivo, imóveis, com diâmetro variando entre 0,5 a 1,5µm, não formadores de 

esporos, catalase e termonuclease positivo, oxidase negativo, anaeróbias facultativas, em geral 

não capsuladas, podendo aparecer de forma isolada, em pares, cadeias curtas ou em cachos, 

possuem ácido teicóico como constituinte de sua parede celular e DNA (ácido 

desoxirribonucleico) com conteúdo bastante reduzido de GC (Guanina + Citosina) 

(KONEMAN et al., 2008; RAVEL, 1997). 

O gênero Staphylococcus é composto por algumas espécies que são 

frequentemente associadas a uma ampla variedade de infecções de caráter oportunista, tanto 

em seres humanos como em animais. Dentre estas espécies, destaca-se S. aureus como a mais 

envolvida em doenças em seres humanos (KONEMAN et al., 2008; TRABULSI; 

ALTHERTHUM, 2008). 

A espécie S. aureus é capaz de crescer em meios de cultura simples, sólidos ou 

líquidos, em temperatura ótima de 35-37ºC. As colônias formadas após 18-24 horas de 

incubação, apresentam-se arredondadas, lisas e brilhantes, com coloração que pode variar 

desde o acinzentado ate o amarelo-ouro, cuja pigmentação aumenta com o tempo de 

incubação prolongada. Em placas de Petri contendo ágar sangue, um halo de hemólise é 

produzido em torno das colônias formadas. Essa espécie também se desenvolve na presença 

de 7,5% de cloreto de sódio (NaCl), que estimula a produção de coagulase, enzima que 

caracteriza a espécie (KONEMAN et al., 2008; TRABULSI; ALTHERTHUM, 2008). 

O habitat primário da espécie S. aureus em humanos é a mucosa da nasofaringe 

onde a bactéria existe como um membro persistente ou transitório da microbiota normal, sem 

causar quaisquer sintomas (FUEYO et al., 2001). Entretanto pode ser encontrada 

regularmente em outros sítios anatômicos como a pele, axilas, porção anterior das narinas e 

períneo e transitoriamente distribuída em outros nichos, como boca, vagina, trato intestinal e 

trato urinário (ARVOLA et al., 2006). Portadores assintomáticos é a principal fonte de 

infecção por S. aureus, podendo causar doenças adquiridas tanto no ambiente hospitalar como 

na comunidade (FUEYO et al., 2001).  
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S. aureus é a espécie bacteriana de maior prevalência em infecções humanas, 

sendo considera também a mais patogênica do gênero, podendo apresentar elevados índices 

de morbidade e mortalidade. São capazes de causar desde infecções cutâneas superficiais, 

como furúnculos, impetigo, celulite e abscessos, até infecções mais graves decorrentes da 

invasão direta dos tecidos por cepas presentes na pelo ou mucosa, como sepse grave, 

bacteremia, endocartide, infecções cirúrgicas, osteomielite, peneumonia e meningite. Além 

disso, essa espécie está relacionada com patologias associadas à produção de exotoxinas, tais 

como intoxicações alimentares, síndrome da pele escaldada e síndrome do choque tóxico 

(KONEMAN et al., 2008). 

As infecções ocorrem mais frequentemente, quando a pele ou barreiras de 

proteção são rompidas depois da inserção de um corpo estranho, em pacientes imunes 

comprometidos. Os traumas que comprometem a integridade da barreira cutânea constituem-

se na principal causa de mudança de comportamentos deste microrganismo para agente 

etiológico mais comum das infecções cutâneas (FUEYO et al., 2001). 

A importância de S. aureus como patógeno e o grande número de infecções 

causadas por esse microrganismo reside na combinação da virulência mediada por suas 

toxinas e outros fatores, seu caráter invasivo e pela sua capacidade crescente em adquirir 

resistência aos antimicrobianos (RODRIGUES, 2011). O uso indiscriminado de 

antimicrobianos pode selecionar cepas naturalmente resistentes ou aquelas previamente 

sensíveis, que adquiriram mecanismos de resistência, por meio da pressão seletiva exercida 

por estes fármacos (KONEMAN et al., 2008). Dessa forma, ficam evidentes os graves 

problemas relacionados à resistência microbiana e fatores de virulência de cepas de S. aureus, 

ressaltando a importância da realização de pesquisas de novos antimicrobianos ou terapias 

alternativas. 

 

2.2.1 Importância dos fatores de virulência nas infecções por S. aureus  

 

A capacidade de colonização e patogenicidade de S. aureus são provenientes de 

seus fatores de virulência. Tais fatores permitem a sua aderência as células epiteliais ou matriz 

extracelular, invadem as defesas imunológicas e proporcionam a invasão celular, penetração 

tecidual e adesão a superfícies de cateteres e próteses (RODRIGUES, 2011). 

A patogenicidade de S. aureus é multifatorial, geralmente envolvendo um grande 

número de enzimas e toxinas secretadas, proteínas associadas à parede celular e 

polissacarídeos (Figura 2). Esses produtos podem ser considerados como produtos de genes 
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acessórios que não são necessários para o crescimento e divisão celular em condições 

normais, mas para permitir que os microrganismos se adaptem as condições ambientais 

especiais e possam aderir e invadir o tecido do hospedeiro (HERBERT; BARRY; NOVICK, 

2001).   

 

Figura 2 – Fatores de virulência de cepas de Staphylococcus aureus.  

 
Fonte: PRICE; FREY (2003) modificado pelo autor (2015). 

 

Entre os fatores de virulência de S. aureus, destacam-se as toxinas pirogênicas e 

superantígenos (enterotoxinas A-G) (SE A-G) responsáveis por intoxicações alimentares; a 

toxina da Síndrome do Choque Tóxico (TSST) que associada à febre, choque e envolvimento 

de sistemas orgânicos múltiplos; esfoliatina (EFT) que promove a clivagem do extrato 

granuloso da epiderme, causando síndromes cutâneas severas (síndrome da pele escaldada e 

impetigo bolhoso); hemolisinas α, β, δ e γ formadoras de poro com atividade citolítica, 

hemolítica e tóxica; e leucodina Panton-Valentine (PVL) que altera a permeabilidade da 

membrana e ataca os neutrófilos polimorfonucleares e macrófagos, permitindo a entrada de 

cátions, resultando na degranulação celular e indução da citólise (ARCHER, 1998; 

BRONNER; MONTEIL; PRÉVOST, 2004; PALMQVIST et al., 2004; SANTOS et al., 

2007).  

A espécie produz também enzimas extracelulares como proteases, estafiloquinase, 

lipases, hialuronidades, catalases, DNAse e coagulases. A expressão desses fatores é regulada 

por mecanismos específicos que variam com a fase e condições de crescimento bacteriano 

(BRONNER; MONTEIL; PRÉVOST, 2004).  
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A enzima coagulase é um importante fator de virulência, pois tem a capacidade de 

promover a coagulação do plasma, convertendo a protombina em trombina que, por sua vez, 

ativa a formação da fibrina, a partir do fibrinogênio, tornando a bactéria resistente a 

opsonização e fagocitose. Sabe-se que o coágulo produzido resulta no acúmulo de fibrina ao 

redor das células bacterianas, isolando a área infectada e dificultando a ação dos mecanismos 

de defesa, tornando o difícil contanto entre as células do sistema imunológico e as células 

bacterianas (MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2004).  

A catalase é outra enzima também considerada como sendo um fator de virulência 

importante em células de S. aureus, pois converte o peróxido de hidrogênio (H2O2), que 

apresentaria uma ação tóxica sobre a bactéria, em oxigênio e água. Essa enzima protege as 

células bacterianas de condições de estresse oxidativo dos macrófagos, liberados no 

hospedeiro após a infecção. O estresse oxidativo é uma condição biológica que ocorre durante 

o metabolismo respiratório, caracterizado por um desequilíbrio entre a produção de espécies 

reativas de oxigênios (como peróxido de hidrogênio) e sua desintoxicação através de sistemas 

biológicos que removem ou reparam os danos por elas causados (DROGE, 2002).   

As lípases são enzimas capazes de catalisar a hidrólise das ligações éster de 

lipídeos gerando alcoóis e ácidos graxos. Além das diversas possibilidades de aplicação 

industrial e importância fisiológica, é crescente a evidência de que lípases são importantes 

fatores de virulência microbianos (STEHR et al., 2003).  

Isolados clínicos de S. aureus oriundos de infecções profundas produzem lípases 

em níveis muito mais elevados que os isolados de infecções superficiais, indicando a 

importância na nutrição e disseminação bacteriana (ROLLOF et al., 1988). Sua principal 

função na virulência está relacionada à degradação de lipídeos para aquisições de nutrientes 

(BRADY et al., 2006). Essa enzima também pode influenciar na quimiotaxia de células do 

sistema imune humano (ROLLOF et al., 1988), diminuir a capacidade fagocitária, 

possivelmente por danos estruturais na superfície de células imunes causados pela enzima 

microbiana e pelo seu elevado potencial imunogênico (BRADY et al., 2006). 

Polissacarídeos, proteínas antigênicas e outras moléculas importantes (ácido 

tecóico, peptoglicano, proteína A, entre outras) presentes na estrutura da parede celular de S. 

aureus podem induzir uma resposta imunológica no hospedeiro. Muitas cepas de S. aureus 

também podem apresentar cápsula e adesinas (LUTZ et al., 2003). 

Durante a terapia de doenças infecciosas é possível que ocorra exposição das 

bactérias a concentrações subinibitórias de antibióticos. Isso devido à interação medicamento-

medicamento, interação medicamento-alimento ou certas condições clínicas ou de saúde do 
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hospedeiro, o que pode resultar em diminuição da biodisponibilidade de antibióticos na 

circulação sistêmica e subsequente estabelecimento de níveis subterapêuticos desses fármacos 

(KOMORI et al., 2007). 

 É reconhecido que antimicrobiano, em concentrações abaixo da concentração 

inibitória mínima, são capazes de alterar a morfologia e taxa de crescimento do 

microrganismo, expressão, produção e/ou liberação de enzimas e toxinas, bem como outros 

fatores de virulência (BERNARDO et al., 2004). Tais alterações podem afetar, diretamente, 

interações entre bactérias e células do hospedeiro, principalmente no que diz respeito aos 

fenômenos de adesão e fagocitose, demonstrando que várias estruturas estão envolvidas 

nesses processos (GEMMEL; FORD, 2002). 

 

2.3 Resistência bacteriana e terapia de doenças infecciosas 

 

A resistência antimicrobiana dentro de uma vasta gama de agentes infecciosos é uma 

ameaça crescente de saúde pública de grande interesse para os países e vários 

setores. Cada vez mais, governos ao redor do mundo estão começando a prestar 

atenção para um problema tão grave que ameaça as conquistas da medicina 

moderna. Uma era pós-antibiótica – onde infecções comuns e pequenas lesões 

poderão matar – está longe de ser uma fantasia apocalíptica, e é, na verdade, uma 

possibilidade muito real para o século XXI (WHO, 2014). 

 

 Desde os primórdios da existência humana, o homem vem sendo acometido por 

doenças de origem microbiana (RILEY; WERTZ, 2002). As primeiras descrições sobre o uso 

de antimicrobianos datam de 3.000 anos atrás, quando médicos chineses usavam bolores para 

tratar edemas inflamatórios e feridas infeccionadas, e os sumérios recomendavam um 

emplasto com uma mistura de vinho, cerveja, zimbro e ameixas (TAVARES, 2002). 

Em 1910, o cientista alemão Paulo Ehrlich, após testar várias substâncias, 

encontrou o salvarsan (derivado do sal arsênio), um agente quimioterápico usado no 

tratamento da sífilis e febre recorrente (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). Outro marco 

importante na história dos antimicrobianos foi à descoberta por Alexander Fleming em 1928 

da penicilina, o primeiro antibiótico de utilidade clínica. Sua descoberta e o uso a partir da 

década de 40 caracterizam um cenário importante no controle das doenças infecciosas de 

origem bacteriana, principalmente num mundo acometido pela Segunda Guerra Mundial, 

salvando milhares de combatentes (SANTOS et al., 2007). 

O advento dos antibióticos e dos quimioterápicos permitiu o controle e cura das 

doenças infecciosas, mudando a evolução natural dessas doenças de forma marcante. No 

entanto, o uso indiscriminado de antimicrobianos, provocou a partir da década de 70, um 
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processo de aceleração do aparecimento de cepas bacterianas resistentes aos antimicrobianos, 

principalmente em ambientes hospitalares (LINARES-RODRIGUES; MARTINEZ-

MENENDEZ, 2005; WAGENLEHNER; WEIDNER; NABER, 2005).  

O fenômeno de resistência microbiana é complexo e refere-se a cepas de 

microrganismos que são capazes de multiplicar-se em presença de concentrações 

antimicrobianas mais altas do que as que provêm das doses terapêuticas dadas a humanos 

(TAVARES, 2002). Consideramos que uma bactéria é resistente quando tem a capacidade de 

crescer in vitro, nas concentrações que os antimicrobianos atingem no sangue quando 

administrados nas recomendações de uso clínico, e que o antimicrobiano não é um indutor da 

resistência e sim, um selecionador das cepas mais resistentes existentes no meio de uma 

população (KONEMAN et al., 2008; TAVARES, 2002; TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). 

A resistência pode ser de dois tipos: natural ou intrínseca e adquirida. A 

resistência natural ou intrínseca faz parte das características biológicas primitivas dos 

microrganismos e é observada regularmente em uma determinada espécie bacteriana em 

relação a diferentes antimicrobianos. Resulta de genes cromossômicos que codificam a 

existência, na célula, de estruturas ou mecanismos que impedem o antibiótico de agir em seu 

receptor ou que codificam a falta do sitio de ação da droga ou que determinam a existência de 

receptores inadequados para a ligação com uma substancia especifica (KONEMAN et al., 

2008; TAVARES, 2002; TORTORA; FUNKE; CASE, 2012).  

Vale ressaltar, que por ser previsível, a resistência intrínseca não apresenta 

qualquer risco ao tratamento terapêutico, basta conhecer o agente etiológico da infecção e os 

mecanismos de ação do fármaco (CORREIA, 2013 apud DEL FILHO; CARVALHO, 2008). 

A resistência adquirida a uma determinado antimicrobiano é aquela que surge 

em uma bactéria primitivamente sensível a este mesmo antimicrobiano. Essa resistência 

acontece devido a mutações que ocorrem no microrganismo durante seu processo reprodutivo, 

resultantes de erros de cópia na sequencia de bases que formam o DNA, ou por meio de 

transferências do material genético pelos mecanismos de transdução, transformação e 

conjugação, frequentemente envolvendo genes situados em plasmídios e transposons 

(KONEMAN et al., 2008; TAVARES, 2002; TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). 

Dentre os diferentes mecanismos de resistência microbiana, os mais importantes 

para bactérias Gram-positivo são classificados (HANCOCK, 2005; WALSH, 2000) em três 

grupos distintos:  
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a) destruição do antibiótico - enzimas catalisam a degradação do antibiótico ou 

modificam grupos funcionais farmacologicamente importantes presentes em 

sua estrutura, como no caso das penicilinas; 

b) efluxo contínuo do antibiótico – genes mutantes superexpressam proteínas 

transportadoras de membrana responsáveis pela entrada e saída de substâncias 

no meio citoplasmático, fazendo com que a retirada do antibiótico para o meio 

extracelular seja mais rápida que a sua difusão pela membrana bacteriana, 

mantendo uma concentração insuficiente para atuar como bloqueador de 

funções celulares, como no caso da resistência a tetraciclina; 

c) reprogramação e modificação da estrutura-alvo – os alvos macromoleculares 

do antibiótico, como ribossomos, proteínas e constituintes da parede celular, 

são estruturalmente modificados a partir de genes que os expressam, afetando o 

reconhecimento do fármaco pelo alvo e diminuindo sua potência, como no caso 

da vancomicina. 

A resistência das diversas espécies de microrganismos aos antimicrobianos é 

extremamente variável entre os países, regiões e origem hospitalar ou comunitária das cepas. 

Algumas espécies apresentam resistência amplamente difundida em todo o mundo, como é o 

caso de S. aureus (CARSON et al., 1995), que é reconhecido como um dos mais importantes 

patógenos causadores de infecções nosocomiais. A disseminação dessa espécie e o 

surgimento de cepas multirresistentes são fatores de imensa preocupação (TAVARES, 2002).  

Ao analisar a evolução da resistência de S. aureus, observa-se que em 1942, 

apenas 5% de S. aureus eram resistentes à penicilina, enquanto em 1950, essa resistência já 

alcançava a taxa de 80%, sendo estendida tanto a amoxicilina como à ampicilina (Figura 3), 

ou seja, oito anos após a introdução da penicilina já apresentavam resistência a esse 

antibiótico e não se sabia que aí se iniciava um dos maiores problemas no tratamento das 

infecções: a resistência microbiana (ROSSI; ANDREAZZI, 2005).  
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Figura 3 – Marcos importante da evolução da resistência antibiótica no S. aureus. 

 

Fonte: MENDES (2010) modificado pelo autor (2014). 

 

O ano de 1980 foi marcado pela emergência de cepas de S. aureus resistentes a 

meticilina (MRSA: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus), produtoras de mecanismos 

que funcionam como defesas à ação das drogas, enzimas capazes de destruir o anel beta-

lactâmico de certos antimicrobianos e beta-lactamase de espectro ampliado (ESBL: Extended-

spectrum Beta-lactamase). As cepas MRSA rapidamente se disseminaram em ambientes 

hospitalares, limitando, assim, a antibióticoterapia aos glicopeptídeos vancomicina e 

teicoplanina (BETTCHER, 2008). 

Em 1997, veio do Japão o primeiro relato de uma cepa MRSA com 

susceptibilidade reduzida à vancomicina (VISA: vancomycin-intermediate Staphylococcus 

aureus) isolada de uma ferida cirúrgica de um paciente de quatro meses. Outros isolados de 

VISA foram então descritos em várias partes do mundo, inclusive no Brasil (MARLOWE et 

al., 2001). Em 2002, o primeiro S. aureus com resistência plena a vancomicina (VRSA: 

vancomycin-resistant Staphylococcus aureus) foi identificado nos Estados Unidos (SIEVERT 

et al., 2002) e nos anos de 2004 e 2006 foram isolados novas cepas de VRSA (MIMICA; 

MENDES, 2007). 

Analisando a evolução da resistência de cepa de S. aureus ao longo dos anos após 

o surgimento dos antibióticos, verificamos que o aumento nas taxas de incidência e as 

mudanças observadas no padrão epidemiológico das cepas dessa espécie, ao lado da 

dificuldade do tratamento das infecções causadas por essa bactéria, têm colocado a mesma em 

posição de destaque dentre os microrganismos de importância médica e feito dela um 

verdadeiro desafio à saúde pública mundial. 
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Resultados de pesquisas realizadas no Brasil comprovam o quanto são frequentes 

as infecções hospitalares causadas por S. aureus resistentes. Se fizermos uma análise e 

comparação entre dois estudos, um realizado no ano de 2005 e o outro no ano de 2013, oito 

anos depois, os resultados ainda assim, irão mostrar que a frequência desse microrganismo e 

sua resistência são alarmantes e continuam crescentes. Pesquisas feitas por Rossi e Andrezzi 

(2005) demonstraram os altos índices de mortalidade em pacientes de Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) que desenvolveram bacteremia por MRSA (49% a 55%), quando comparados 

àqueles infectados por S. aureus sensível a meticilina, MSSA (20% a 32%). Em 2013, Reis et 

al., avaliando a resistência microbiana em hospitais privados de Fortaleza-Ce, verificaram que 

S. aureus foi uma das bactérias mais comuns na Unidade de Terapia Intensiva e 64,12% 

(n=84) apresentavam resistência a meticilina.   

Muitos estudos chamam atenção para os gravíssimos problemas que poderão ser 

trazidos por essas cepas microbianas resistentes, caso não surjam novos antimicrobianos ou 

terapias alternativas para combatê-las (ROSSI; ANDREAZZI, 2005). 

Morales e Caldas (2010) relatam o perigo do retorno a uma era pré-antibiótico, 

particularmente considerando que nenhuma nova classe de antibiótico foi descoberta nos 

últimos anos, apesar das intensas pesquisas das indústrias farmacêuticas. Esses autores 

confirmam que as novas gerações de antibióticos são, em sua grande maioria, resultados de 

modificações químicas de antimicrobianos já existentes, na tentativa de torná-los mais 

eficientes ou de recuperar as atividades prejudicadas pelos mecanismos bacterianos de 

resistências. 

O arsenal terapêutico para tratamento de infecções causadas por S. aureus fica 

cada vez mais restrito, tornando o problema de resistência cada vez mais grave devido às 

dificuldades para a descoberta e o lançamento de novos antimicrobianos no mercado, pois são 

necessários muitos anos e um custo altíssimo para que um antimicrobiano esteja á disposição 

no mercado, o que leva a esses produtos estarem cada vez mais escassos e mais caros. 

Pode-se perceber que a multirresistência bacteriana e os fatores de virulência 

constituem as principais causas que comprometem a futura eficácia dos novos 

antimicrobianos e que fundamentam a investigação e produção de novas drogas. Ou seja, a 

história dos antimicrobianos tem se caracterizado pela frequente busca de novos desafios que 

resultam no desenvolvimento contínuo de drogas cada vez mais potentes e de espectro de 

ação ampliado (OLIVEIRA et al., 2011). 
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2.4 Cicatrização 

 

2.4.1 Anatomia e fisiologia da pele 

 

A pele é o maior órgão do corpo humano e representa cerca de 16% do peso 

corporal de um adulto médio. É formada por duas porções distintas, a epiderme e a derme. A 

derme, que constitui a maior parte da pele, é uma espessa camada do tecido conjuntivo 

vascular sobre a qual a epiderme esta firmemente apoiada em sua porção superior. Esta 

camada recebe um rico suprimento de fibras nervosas, vasos sanguíneos e vasos linfáticos.  

As principais porções dos folículos pilosos, assim como das glândulas sebáceas e 

sudoríferas são derivados do tecido epidérmico, mas residem na derme. A epiderme formada 

por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado forma a camada protetora externa da 

pele, não contem vasos sanguíneos ou terminações nervosas, além de receber nutrientes a 

partir de vasos sanguíneos da derme, por difusão nos líquidos teciduais (MARIEB; HOEHN, 

2009; THIBODEAU; PATTON, 2002). 

O tecido subcutâneo localizado logo abaixo da pele é conhecido como hipoderme. 

Estritamente falando, a hipoderme não faz parte da pele, mas compartilha algumas de suas 

funções protetoras. A hipoderme, também chamada de tele subcutânea, por estar localizada 

superficialmente ao tecido conjuntivo resistente que reveste os músculos esqueléticos, 

consiste principalmente de tecido adiposo. Além de estocar gordura, a hipoderme ancora a 

pele as estruturas subjacentes, mas de uma maneira frouxa o suficiente para que a pele possa 

deslizar livremente sobre as demais estruturas. As funções desta camada incluem prevenção 

da perda de calor pelo corpo e proteção dos órgãos internos (MARIEB; HOEHN, 2009).  

A pele e seus anexos, como pêlos, unhas e glândulas especializadas compõem o 

sistema tegumentar, permitindo que o corpo responda a vários estímulos, como dor, pressão, 

tato e mudanças de temperaturas. Executam uma diversidade de funções que influenciam o 

metabolismo corporal e evitam que os fatores externos perturbem a homeostase. Devido a sua 

localização superficial, ela é o sistema orgânico mais vulnerável, exposto as bactérias, a 

abrasão, a temperaturas externas e substâncias químicas nocivas (THIBODEAU; PATTON, 

2002).  

A pele constitui pelo menos três tipos de barreiras, química, física e biológica, e é 

crucial para a sobrevivência do individuo. A pele protege o tecido subjacente contra a invasão 

por bactérias nocivas, impede a penetração da maioria dos agentes químicos e minimiza as 

chances de lesão mecânica a estrutura subjacente. Além disso, a pele regula a temperatura do 
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corpo pelo suor, sintetiza agentes químicos importantes e funciona como sofisticado órgão 

dos sentidos.  

A pele é um órgão que possui múltiplas funções, como proteção contra a perda de 

água, ativação da vitamina, armazenamento de gordura, carboidratos e proteínas. Por ser a 

primeira barreira de proteção do organismo contra agentes externos, a pele está sujeita a 

constantes agressões e sua capacidade de reparação tecidual é de grande importância para 

sobrevivência (NOGUEIRA; KITAMURA; AGUIAR, 2005).  

O processo de reparação pode ocorrer por dois processos distintos: a regeneração 

que é a substituição do tecido lesado por um tecido semelhante àquele perdido na lesão, 

ocorre em tecidos com grande potencial mitótico, enquanto que a cicatrização é o processo 

pelo qual a perda tecidual é substituída por uma cicatriz não funcional (MEDEIROS et al., 

2005). 

 

2.4.2 O processo de cicatrização 

 

A cicatrização é um processo orgânico de restauração da lesão induzida por 

agressão local que envolve complexas alterações entre as células e componentes da matriz 

extracelular. O processo cicatricial ocorre de duas formas: cicatrização por primeira intenção, 

que se caracteriza com uma ferida fechada infectada ou não, em que há aproximação das 

bordas da ferida, evoluindo para a produção de uma cicatriz, ou cicatrização por segunda 

intenção, que é uma ferida aberta infectada ou não, preenchida, inicialmente, por tecido de 

granulação, que contrai para formar uma cicatriz (BRASILEIRO FILHO, 2000). 

Atualmente, um completo estudo do processo de cicatrização da pele envolve uma 

enorme gama de eventos e de situações especiais, assim com se exigem conhecimentos 

básicos de anatomia, histologia, bioquímica, imunologia, farmacologia, entre outras ciências. 

De forma geral, a cicatrização de feridas consiste em uma perfeita e coordenada cascata de 

eventos celulares e moleculares que interagem para que ocorra a reestruturação e a 

reconstituição do tecido. Tal evento é um processo dinâmico que envolve fenômenos 

bioquímicos e fisiológicos que se comportam de forma harmoniosa a fim de garantir a 

restauração tissular (OLIVEIRA; DIAS, 2012). 

O processo de cicatrização cutânea basicamente envolve quatro fases, de limites 

não muito distintos, mas sobrepostas no tempo e cada uma delas apresenta eventos celulares 

característicos. As fases sequenciais são a hemostasia, inflamatória, proliferativa e 

remodelação tecidual, como ilustrado na Figura 3 (OLIVEIRA; DIAS, 2012). 
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Figura 4 – Etapas do processo cicatricial de feridas cutâneas. 

 

Fonte: BEANES et al. (2003) modificado pelo autor (2014). 

 

Esta divisão do processo cicatricial em fases, contudo tem apenas um caráter 

didático, visto que a cicatrização caracteriza-se por sua continuidade e interelação. Cada uma 

dessas fases envolve substâncias biologicamente ativas, celulares e intercelulares específicas, 

organização de células e sinais moleculares, proteínas da matriz extracelular, fatores de 

crescimento, citocinas e outros mediadores (MENDONÇA; COUTINHO-NETTO, 2009). 

O rompimento da solução de continuidade tecidual proporciona um 

extravasamento de sangue no local da lesão através dos vasos danificados. Aminas vasoativas, 

como a histamina, serotonina e outros mediadores aumentam a permeabilidade vascular para 

permitir a transmigração de células como neutrófilos, monócitos, linfócitos, plaquetas, e 

proteínas plasmáticas como fibronectina e fibrinogênio, no sitio da lesão (BEANNES et al., 

2003; SANTANA et al., 2012 apud DIEGELMAN; EVANS, 2004). 

A coagulação ou hemostasia ocorre logo após a lesão, sendo as plaquetas e fibrina 

os dois principais componentes do processo. As plaquetas são as primeiras células que 

aparecem após a lesão e tem papel central no processo da hemostasia. Elas se aderem às fibras 
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de colágeno expostas ao endotélio lesado por meio de receptores específicos, em seguida são 

ativadas, liberam seu conteúdo granular, que são mediadores como tromboxano A2, 

prostaglandinas 2-alfa, proteínas adesivas e fator von Willenbrand, e, consequentemente 

estimulam a ativação local dos fatores de coagulação plasmática. Esses mediadores induzem 

agregação plaquetária que juntamente com a conversão do fibrinogênio em fibrina pela 

trombina, forma-se um coágulo de fibrina, necessário para controlar o sangramento e perda de 

fluido e eletrólitos (SANTANA et al., 2012 apud DIEGELMAN; EVANS, 2004; 

STRONCEK; BELL; REICHERT, 2009).  

Além disso, as plaquetas também liberam moléculas sinalizadoras como citocinas 

e fatores de crescimento (PDGF: fator de crescimento derivado de plaqueta e TGF-β: fator 

transformador de crescimento beta) que iniciam a resposta cicatricial. O PDGF inicia a 

quimiotaxia de neutrófilos, macrófagos, células de músculo liso e fibroblastos. O TGF-β 

adiciona outro sinal importante para o inicio da cascata de cicatrização por atrair macrófagos 

e os estimular a secretar citocinas adicionais incluindo fator de crescimento de fibroblastos, 

PDGF, fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e interleucina 1-beta (IL-1β) (SANTANA et al., 

2012 apud DIEGELMAN; EVANS, 2004; STRONCEK; BELL; REICHERT, 2009). Células 

inflamatórias são quimiotaticamente atraídas ao reservatório de moléculas armazenadas no 

coágulo, o que inicia a inflamação, a próxima etapa na sequencia do processo de cicatrização 

(STRONCEK; BELL; REICHERT, 2009). 

A resposta inflamatória é caracterizada pelos sinais típicos do processo 

inflamatório localizado, como rubor, calor, edema e dor, resultado do aumento do fluxo 

sanguíneo, vasodilatação, da permeabilidade capilar aumentada causando extravasamento de 

líquido para o espaço extracelular e migração de leucócitos para a região lesada. Essa fase tem 

a função de desbridar às superfícies da ferida e fagocitar as partículas antigênicas e corpos 

estranhos, ou seja, ocorre para conter ou neutralizar o agente causador da lesão (TAZIMA; 

VICENTE; MORYIA, 2008).  

 No final da fase de hemostasia, ocorre ativação de componentes do sistema de 

complemento por superfícies estranhas, como implante ou parede celular bacteriana, onde 

iniciam eventos moleculares, principalmente o aumento da permeabilidade vascular e 

infiltração dos neutrófilos. Dentro de poucas horas pós-lesão, grande quantidade de 

neutrófilos e monócitos, atravessam o endotélio dos capilares sanguíneos, ativados por 

citocinas pró-inflamatórias como interleucina-1β, TNF-α e interferon γ (IFN-γ) para a área 

lesionada, levando a expressão de moléculas de adesão e rolamento dos leucócitos.  
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Os neutrófilos recrutados iniciam o desbridamento do tecido lesionado e 

fagocitose dos agentes infecciosos, através da liberação de várias substâncias antimicrobianas, 

tais como enzimas proteolíticas estocadas, alem de serem expressiva fonte de espécies 

reativas de oxigênio (ERO). Em níveis normais, ERO são de fundamental importância para 

síntese proteica, ácidos nucleicos e uma ampla variedade de espécies moleculares, mas em 

concentrações excessivas promovem elevada ação inflamatória. Os neutrófilos tem meia vida 

curta, mas havendo processo infeccioso na lesão, a presença dos neutrófilos pode prolongar 

podendo comprometer a cicatrização (SINNO; PRAKASH, 2013). 

Como parte da resposta inflamatória tardia, em 48-72 horas após o ferimento, os 

monócitos são recrutados da circulação sanguínea para a área da lesão por sinais liberados por 

quimiocinas especificas. Na área da lesão, os monócitos se diferenciam em macrófagos, que 

por sua vez, são considerados as células regulatórias mais importante da reação inflamatória. 

Eles fagocitam, digerem e destroem organismos patógenos, removem debris celulares e 

neutrófilos remanescentes. Esses processos importantes realizados por monócitos/macrófagos 

permitem ativar os elementos celulares as fases subsequentes da cicatrização tais como 

fibroblastos e células endoteliais, promovendo a indução da angiogêneses e a formação do 

tecido de granulação. 

A fase proliferativa é responsável pelo fechamento da lesão propriamente dita e 

tem inicio geralmente no quarto dia após a lesão (MENDONÇA; COUTINHO-NETTO, 

2009). Essa fase envolve eventos importantes que sucedem o período de maior atividade da 

fase inflamatória: neo-angiogêneses, fibroplasia e reepitelização (TAZIMA; VICENTE; 

MORYIA, 2008).  

O processo de proliferação de fibroblastos, que são células mesenquimais 

diferenciadas que proliferam na região mais superficial da ferida, e a atividade sintética do 

colágeno, é denominada de fibroplasia. Os fibroblastos aparecem no sítio da lesão quando os 

leucócitos polimorfonucleares já fizeram seu papel higienizador da área traumatizada e sua 

função primordial é sintetizar colágeno, ainda na fase celular da inflamação (OLIVEIRA; 

DIAS, 2012; TAZIMA; VICENTE; MORYIA, 2008). 

O fibrinogênio do exsudato inflamatório transforma-se em fibrina, formando uma 

rede, onde os fibroblastos depositam-se e passam a multiplicar-se e a secretar componentes 

proteicos do tecido cicatricial (SARANDY, 2007). Os fibroblastos iniciam a síntese e 

secreção de componentes da matriz extracelular, como glicosaminoglicanos e fibras de 

colágenos, associadas à proliferação e ao crescimento interno dos capilares (angiogênese) 

(ABBAS et al., 2010). Com consequência da angiogênese, o tecido conjuntivo é formado, 
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recebendo a denominação de tecido de granulação, devido a sua aparência granular, pela 

presença de inúmeros capilares (WERNER; GROSE, 2003).  

A neo-angiogêneses é estimulada pelo TNF-α e caracterizada pela migração de 

células endoteliais e formação de capilares, essencial para manter adequado o ambiente da 

ferida. Em todas as feridas, o suprimento sanguíneo dos fibroblastos responsáveis pela síntese 

de colágeno provém de um intenso crescimento de novos vasos, caracterizando a cicatrização 

por segunda intenção e o tecido de granulação (TAZIMA; VICENTE; MORYIA, 2008). 

Uma vez restabelecidos o fluxo sanguíneo e a oxigenação, o principal fator 

desencadeador da angiogênese é reduzido e os vasos neoformados começam a diminuir. A 

partir deste evento, inicia-se a fase de contração das paredes marginais da lesão, que é 

realizado pelos fibroblastos ativados, os quais se diferenciam em miofibroblastos. Essa célula 

que forma conexões especializadas com a matriz extracelular e outras células dentro da lesão, 

confere capacidade contrátil, forçando as fibras de colágeno a se sobreporem e se 

entrelaçarem, consequentemente, reduzindo a área de sangramento, promovendo o 

fechamento das feridas e facilitando a reepitelização (OLIVEIRA; DIAS, 2012).  

A restauração da pele é iniciada pela migração e proliferação de células epiteliais 

(queratinócitos) a partir das bordas, sobre a área cruenta, da ferida e dos folículos pilosos 

próximos, induzindo a contração e a neo-epitelização da ferida e, assim, reduzindo a sua 

superfície. Esses queratinócitos, localizados na camada basal da epiderme residual ou na 

profundidade de apêndices dérmicos, revestidos de epitélio, migram para recobrir a ferida e 

movem-se até as bordas, aproximando-as. Além disso, ocorre a diferenciação do novo epitélio 

em epiderme estratificada e a restauração da membrana basal, que conecta da epiderme com a 

derme subjacente (SARANDY, 2007; TAZIMA; VICENTE; MORYIA, 2008).  

A última fase do processo cicatricial é a remodelação tecidual que ocorre no 

colágeno e na matriz extracelular, dura de semana a meses e é o período no qual os elementos 

reparativos da cicatrização são transformados para tecido maduro de características bem 

diferenciadas. A remodelação é responsável pelo aumento da força de tensão, com a tentativa 

de recuperação da estrutura tecidual normal, e pela diminuição do tamanho da cicatriz e do 

eritema (OLIVEIRA; DIAS, 2012).  

Além disso, através da ação da colagenase há um equilíbrio de produção e 

destruição das fibras de colágeno neste período. O desequilíbrio desta relação favorece o 

aparecimento de cicatrizes hipertróficas e quelóide (TAZIMA; VICENTE; MORYIA, 2008). 

Gradativamente os feixes de fibras colágenas tornam-se mais espessos, resultando em uma 

configuração mais regular, que está diretamente relacionada às forças mecânicas as quais o 
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tecido está sujeito durante a atividade normal. Assim, a lesão torna-se mais resistente após o 

colágeno ter sofrido maturação. Com a evolução do processo, acentua-se a deposição de 

colágeno e a maioria das células desaparece, observando-se a apoptose de fibroblastos e 

células endoteliais, formando finalmente o tecido cicatricial (BALBINO; PEREIRA; CURI, 

2005; OLIVEIRA; DIAS, 2012). 

 

2.4.3 Infecções em feridas cutâneas  

 

 Existem vários fatores locais e sistêmicos que afetam adversamente e podem 

interferir em maior ou menor grau no processo de cicatrização das feridas (OLIVEIRA; 

DIAS, 2012). Quanto aos fatores locais estão a presença de corpos estranhos, tecido 

necrosado, contaminação bacteriana, infecção, hipóxia e localização da ferida. Os fatores 

sistêmicos englobam a idade, fatores genéticos, nutrição, estado imunológico, doença de base 

como a diabetes e o uso de alguns medicamentos como corticoides (OLIVEIRA; DIAS, 2012; 

TAZIMA; VICENTE; MORYIA, 2008).  

Dentre os fatores locais que afetam a cicatrização de feridas cutâneas, destaca-se 

como a causa mais importante a contaminação bacteriana, que geralmente progride para o 

estabelecimento de um processo infeccioso devido às condições da região afetada. A infecção 

é um problema grave para o processo de cicatrização, pois resultado em atraso no tratamento, 

dor para o paciente, aumento do período de internação e custos adicionais. Há ainda risco de 

bacteremia, choque séptico, falência múltipla dos órgãos e morte (LO et al., 2008).   

 A superfície cutânea, através dos mecanismos de defesa, ajuda a prevenir a 

invasão e o estabelecimento de bactérias potencialmente patogênicas à pele. A presença do 

estrato córneo fornece uma barreira física à invasão; o pH cutâneo altamente ácido e secreção 

de ácidos graxos e outros polipeptídeos antibacterianos, fornecem uma barreira química. 

Entretanto, uma vez que a função barreira é rompida e a pele tem uma lesão aberta, os tecidos 

subcutâneos tornam suscetíveis aos efeitos nocivos de bactérias e outros microrganismos 

(SCHMIDT et al., 2000). Dessa forma, o equilíbrio bacteriano é imprescindível no leito da 

ferida para garantir a cicatrização, caso contrário, se há um aumento da carga bacteriana 

também há um aumento do risco de infecção (LO et al., 2008).  

Feridas crônicas e agudas apresentam risco de infecção. As feridas agudas na fase 

muito precoce podem estar isentas de bactérias patogênicas, mas elas rapidamente se tornam 

colonizadas pela exposição a bactérias da pele e do ambiente, enquanto as feridas crônicas 

contem bactérias desde o início (BENBOW, 2010). Por isso, todas as feridas contem 
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microrganismos, mas não necessariamente estão infectadas. O espectro de interações entre a 

comunidade microbiana e o hospedeiro pode ser subdividido em quatro estados 

microbiológicos (Figura 5): contaminação, colonização, colonização crítica e infecção 

(EDWARDS; HARDING, 2004; HOWELL-JONE et al., 2005). 

 

Figura 5 – Representação do espectro de infecção em feridas cutâneas. 

 

Fonte: VOWDEN; VOWDEN (2002) modificado pelo autor (2014) 

 

Contaminação é definida como a presença de microrganismos não replicante na 

superfície da ferida. Colonização pode ser definida como a presença de microrganismos 

replicantes e aderidos à ferida, com ausência de dano tecidual. Os estados microbiológicos de 

contaminação e colonização não são patogênicos e acredita-se que não atrasam o processo de 

cicatrização de feridas. Enquanto a contaminação e a colonização por microrganismos não 

inibe o processo de cura das feridas, o limite entre a colonização e a infecção é difícil de ser 

definido (HOWELL-JONE et al., 2005). 

Um estado intermediário é cada vez mais reconhecido na infecção continua da 

ferida, denominado colonização critica, que representa a transição entre o estado de 

colonização e a infecção invasiva da ferida. O estado de colonização critica é aquela que 

muitos clínicos reconhecem como sendo “pré-infectado”, ou seja, há mudanças na ferida, a 

cicatrização foi interrompida ou retardada, o tecido pode apresentar-se como pouco saudável, 

mas não há nenhum dos sinais normais de infecção presente. Logo consiste numa proliferação 

excessiva de microrganismos que podem eventualmente resultar numa carga critica 

microbiana, em que alguns casos, levam rapidamente a uma infecção local (MASSON, 2011).  
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Feridas que estão criticamente colonizadas tem a cicatrização comprometida, visto 

que a carga bacteriana alta, produzindo protease, leva a degradação da matriz extracelular. 

Consequentemente, a migração e a proliferação de queratinócitos, assim como a deposição de 

colágeno na lesão estão prejudicadas (STOJADINOVIC et al., 2008).  

Feridas infectadas podem ser definidas como a presença de microrganismos 

replicantes na superfície da ferida com subsequente dano ao paciente. O nível de 

microrganismo atinge o ponto onde ocorre lesão tecidual e há uma resposta no tecido à 

presença de bactérias ou outros microrganismos. O conceito de feridas infectadas refere-se 

aquelas lesões com a contagem microbiana maior do que 10
5
 unidades formadoras de colônias 

(UFC) ou microrganismos por grama de tecido (EDWARDS; HARDING, 2004; HOWELL-

JONE et al., 2005; STOTTS, 2012; TAZIMA; VICENTE; MORYIA, 2008). Nessas feridas 

infectadas ocorrem produção de secreção purulenta ou exsudato, perda progressiva ou 

desvitalização do tecido e consequentemente dificuldade no processo de cicatrização 

(SARANDY, 2007).    

Entretanto, a progressão do estagio de colonização para infecção depende não 

somente da contagem bacteriana ou das espécies presentes, mas também da resposta imune do 

paciente, virulência dos microrganismos e interações sinérgicas entre as diferentes espécies 

que podem estar presentes na ferida (STOTTS, 2012).  

Segundo Andrade (2006) bactérias presentes em uma lesão cutânea 

ocasionalmente adquire capacidade de se multiplicar nesse ambiente tornando-as infectadas, o 

que pode promover retardo no processo cicatricial, pois as bactérias liberam toxinas, enzimas 

proteolíticas e detritos metabólitos que promovem a liberação de mediadores da inflamação e, 

portanto, prolongamento da fase inflamatória. 

No que concerne à infecção da ferida cirúrgica, constitui umas das complicações 

mais comuns e a segunda principal causa de infecções hospitalares. Cerca de 5% das cirurgias 

resultam na infecção do local cirúrgico sendo que 60% destes necessitam de internamento na 

unidade de cuidados intensivos. A infecção do local cirúrgico pode prolongar a alta hospitalar 

numa média de 7,5 dias e os doentes que desenvolvem a infecção tem duas vezes mais 

probabilidade de morrerem que os doentes que não desenvolvem (ADLER, 2010).  Além do 

prolongamento no tempo de permanência do paciente, também como consequência, pode 

elevar os custos hospitalares, provocando morbidades, problemas psicossociais e 

incapacidades em alguns casos e morte em outros (SANTOS, 1989). 

Infecções em feridas cutâneas são comuns em países em desenvolvimento 

principalmente devido às precárias condições de higiene da população. Dentre as bactérias 
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frequentemente isoladas em culturas a partir de feridas, encontram-se o gênero 

Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus e bacilos Gram-negativo, sendo os 

microrganismos S. aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomona aeruginosa, Klebsiella 

pneumoniae, dentre outros, alguns dos mais importantes que levam à infecção de feridas 

cutâneas (DAVIES et al., 2007; EDWARDS; HARDING, 2004; HOWELL-JONES, 2005). 

Estudos comprovam que S. aureus é o patógeno mais frequentemente isolado em 

feridas cutâneas e comumente são associados à causa da infecção. Constantemente é isolado 

de infecções em feridas pós-cirúrgicas, as quais podem possibilitar o desenvolvimento de 

infecções sistêmicas (DAVIES et al., 2007; EDWARDS; HARDING, 2004; HOWELL-

JONES, 2005). Em um estudo realizado por Gjodsbol et al. (2006) mostraram que em 

amostras coletadas a cada duas semanas de feridas cutâneas, foram detectadas mais de uma 

espécie bacteriana e que as mais comuns foram S. aureus (93,5%), Enterococcus faecalis 

(71,7%), P. aeruginosa (52,2%), estafilococos coagulase-negativos (45,7%), Proteus spp 

(31,3%) e bactérias anaeróbias (39,1%). 

Feridas que não cicatrizam são biologicamente caracterizadas por inflamação 

prolongada, dificuldade nas fases de reepitelização e remodelamento da matriz. Além disso, 

nesse processo de difícil cicatrização há uma interação entre o paciente e a presença de 

bactérias presentes na ferida, que varia de contaminação através da colonização para infecção 

local e, finalmente, a propagar a infecção que se manifesta através de celulite ou septicemia. 

O reconhecimento da colonização bacteriana como um processo normal visto em feridas 

abertas faz a interpretação da cultura bacteriológica resultados difíceis (EDWARDS; 

HARDING, 2004). 

 

2.4.3.1 A terapêutica de feridas cutâneas 

 

Um dos temas que está irremediavelmente associado à infecção da ferida é a 

resistência das bactérias à terapêutica antibacteriana, na medida em que os 

antibacterianos não são adequadamente utilizados em benefício dos utentes, 

constituindo também um desafio a combater. Na verdade, os dois primeiros casos de 

S. aureus resistente à vancomicina nos EUA eram ambos isolados de doentes com 

feridas crônicas (SIDDIQUI; BERNSTEIN, 2010). 

 

Desde a antiguidade evidencia-se a preocupação e a utilização de produtos para 

tratar feridas cutâneas, evitando a sua progressão, repercussão e maiores complicações ao 

paciente. É possível evidenciar antigas orientações por meio de registros que coincidem com a 

existência do homem no mundo, demonstrando que há muito tempo, reconhece a importância 
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de proteger as feridas cutâneas. Conforme relatado no papiro de Smith apud Knuton (1981), 

desde 1700 a. C, os cirurgiões egípcios utilizavam curativos em feridas através de 

combinações de mel e unguento aplicados diariamente na lesão com ataduras feitas de pano 

fino. Hipócrates nas bases da medicina cientifica recomendava a limpeza com água morna, 

vinho e vinagre, além de definir os primeiros conceitos de cicatrização (MANDELBAUM; 

SANTIS; MANDELBAUM, 2003). 

Ainda de acordo com esses autores, com o passar do tempo as técnicas para 

curativos e cuidados com os ferimentos foram aprimoradas, surgindo em 1860 o chumaço de 

algodão envolto em gaze, amplamente utilizado na atualidade. Ao final da Segunda Guerra 

Mundial, surgiram os antissépticos, como o iodo, e os primeiros agentes tópicos 

antimicrobianos. A partir daí, houve uma avalanche de novos estudos envolvendo a 

cicatrização. 

Atualmente uma ampla variedade de métodos, soluções antissépticas e substâncias 

de uso tópico vêm sendo utilizados, na expectativa de acelerar a cura das feridas traumáticas. 

No entanto, o tratamento de feridas infectadas ainda continua sendo um tema de grande 

importância médica, particularmente na prática cirúrgica, numa época em que o uso 

indiscriminado de antimicrobianos tem dificultado o tratamento hospitalar dos pacientes, com 

repercussão no aparecimento cada vez maior de microrganismos resistentes aos 

antimicrobianos (WALKER et al., 2015).  

Apesar dos progressos obtidos com o desenvolvimento da antibioticoterapia nos 

tratamento das infecções hospitalares, observa-se que as infecções das incisões cirúrgicas 

continuam sendo motivo de preocupação. É amplamente reconhecida que, para estabelecer o 

tratamento adequado das feridas infectadas é necessária a identificação do agente etiológico e 

o produto de escolha para o tratamento de feridas, deve apresentar atividade antimicrobiana, 

contra o agente infectante, e consequentemente, contribuir para a cicatrização da lesão 

(BAJAY et al., 2003). 

A terapêutica de feridas desafia os avanços científico-tecnológicos mobilizando a 

atenção de pesquisadores na tentativa de implementar medidas que favoreçam a cicatrização, 

dificultem a colonização e a ocorrência de infecção. A temática envolve um processo 

complexo e ainda com controvérsias acerca dos aspectos clínicos e fisiológicos atrelados à 

fundamentação terapêutica (KIRKER et al., 2009). 

Muitos estudos estão direcionados com o objetivo de compostos biologicamente 

ativos isolados de plantas medicinais utilizadas para o tratamento de infecções em feridas 

cutâneas, visto que muitos antibióticos apresentam efeitos adversos indesejáveis e para outros 
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já existe resistência bacteriana (MASSON, 2011; PATTANAYAK; SUNITA, 2008). Além 

disso, acredita-se que a utilização de óleos essenciais provenientes da flora brasileira possa 

oferecer vantagens econômicas, para o país e o paciente, quanto em termos de eficácia.  

Nos últimos anos, inúmeras pesquisas científicas vêm sendo desenvolvidas nos 

laboratórios de universidades e indústrias, em busca de explicações dos usos populares de 

plantas para o tratamento de feridas cutâneas, assim como na esperança de encontrar novos 

compostos com potenciais biológicos que possam ser utilizados na produção de novos 

medicamentos. Acredita-se que as plantas medicinais sejam as melhores fontes de obtenção 

dessas novas drogas e muitos estudos têm sido conduzidos, em diferentes partes do mundo 

para comprovar sua eficiência (NASCIMENTO et al., 2000). 

Um estudo realizado por Carvalho et al. (2005) relata que é usado popularmente o 

óleo resina obtido de varias espécies de Copaifera principalmente como anti-inflamatório e 

cicatrizante. Batista et al. (2010) mostraram que o óleo da polpa do fruta do Caryocar 

coriaceum Wittm apresentou influência positiva na cicatrização de feridas cutâneas 

experimentais em ratos, por promover reação inflamatória menos intensa e fechamento mais 

rápido das feridas em relação ao grupo controle. Nagappan et al. (2012) evidenciaram que o 

extrato e óleo essencial da espécie Murraya koeniggi possuem atividade cicatrizante em 

feridas, uma vez que protege o local da lesão de infecções e rapidamente aumenta a taxa de 

formação do tecido conjuntivo. Mekonnen et al. (2013) avaliando a ação da espécie 

Kalanchoe petitiana na atividade cicatrizante de feridas em ratos, observaram que o extrato 

bruto, metanol e fração aquosa, facilitam a contração da ferida cutânea.  

Posto que a possibilidade de infecção em feridas cutâneas é relativamente 

frequente, a busca por tratamentos que associem propriedades cicatrizantes e antimicrobianas 

em um mesmo produto e o desenvolvimento de novas classes destes medicamentos assume 

grande importância. A terapia antibacteriana tópica assume papel decisivo no controle das 

infecções, pois a destruição vascular ocorrida nas lesões tem como consequências a 

diminuição dos mecanismos de defesa humoral e celular na área lesada, e ainda a redução da 

eficácia dos antibacterianos sistêmicos, pela redução do transporte dos antibióticos ao local da 

infecção (BERRETTA, 2007).  

Assim, embora haja uma gama de tratamentos e medicamentos para a 

cicatrização, feitos por diversas vias de administração e uma diversidade de marcas, além de 

já existir pesquisas envolvidas no campo da cicatrização, ainda há muito que se aperfeiçoar. 

Com o crescimento da Indústria Farmacêutica e a retenção das patentes pelas Multinacionais, 

vários tratamentos para a cicatrização tornaram-se caros e inacessíveis para uma parcela da 
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população. Dessa forma, é importante que se realizem novos estudos para o desenvolvimento 

de tecnologias mais simples e com menor custo, utilizando matérias primas disponíveis em 

cada região. 

 

2.5 Galactomanana 

 

Polissacarídeos são biopolímeros muito versáteis em sua composição podendo 

também ser conhecidos como goma ou hidrocoloide que podem ser extraídos das raízes, dos 

tubérculos, dos caules, sementes e são encontrados na natureza sob as mais diversas formas 

exercendo diferentes funções (ALVES, 2013). Com base em suas estruturas químicas, os 

polissacarídeos de reserva de parede celular são agrupados em três grandes classes: mananas, 

xiloglucanas e galactanas. As mananas são subdivididas em mananas puras, glucomananas e 

galactomananas. As galactomananas e as xiloglucanas ganham maior destaque por 

apresentarem importantes aplicações industriais (CUNHA et al., 2009). 

Os estudos e as aplicações desses biopolímeros têm crescido muito nestes últimos 

anos e essa demanda tem sido justificada principalmente pelas suas características específicas 

que permitem o uso em um vasto campo de aplicações industriais (ALVES, 2013), levando a 

aplicações úteis e interessantes na biomedicina, e especificamente, no campo farmacêutico. 

Prajapati et al. (2013) enumeraram uma lista com hemiceluloses naturais ou modificadas de 

aplicações farmacêuticas, com ênfase em sua importância por serem biocompatíveis, de baixo 

custo e largamente disponíveis. A maior vantagem em relação aos biopolímeros sintéticos 

reside no fato de serem quimicamente inertes, atóxicos e biodegradáveis (CUNHA et al., 

2009). 

Dentre outras fontes, tais como de fungos, bactérias, algas, as galactomananas 

estão contidas em sementes de plantas e são utilizadas como fonte de reserva para o vegetal. 

Galactomanana é a denominação dada a polissacarídeos neutros extraídos geralmente do 

endosperma de sementes de certas leguminosas. Esses polímeros se constituem de um 

esqueleto composto por uma cadeia principal de β-D-manose, com ligações do tipo éter 1→4. 

Os grupos laterais são constituídos por uma unidade de α-D-galactose, que se encontra presa à 

cadeia principal pelas posições 1→6 (CERQUEIRA et al., 2011). 

  Seu papel fisiológico na planta também está relacionado com a manutenção e 

regulação da água durante a germinação além de proteção contra predadores. Durante a 

germinação, esses polissacarídeos são catabolizados para fornecer energia e esqueletos de 

carbono para o crescimento da planta (BUCKERIDGE, 2010). 
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Devido as suas propriedades físico-químicas e conformacionais, as 

galactomananas tem sido alvo de intensas pesquisas, principalmente na área industrial e 

acadêmica (CERQUEIRA et al., 2011), sendo amplamente usadas na indústria farmacêutica, 

têxtil, cosmética e de alimentos (MIRHOSSEINI; AMID, 2012).  

Na indústria alimentícia as gomas são utilizadas como aditivos, na confeitaria, em 

geléias, xaropes, saladas e maioneses, entre outros. Na indústria de cosméticos são utilizadas 

em fixadores de cabelos, cremes e outros produtos de beleza. Na indústria farmacêutica são 

usadas na preparação de emulsões, pastilhas e outros preparos. Na medicina têm um emprego 

limitado: externamente em aplicações locais como hidratantes e internamente em processos 

inflamatórios. Apresenta ação protetora nas mucosas (ALVES, 2013). 

Dentre uma centena de espécies de leguminosas, cujo endosperma é constituído 

de galactomanana, destaca-se a espécie Caesalpinia pulcherrima. Essa espécie pertence à 

família Leguminosae e subfamília Caesalpineaceae, encontrada por toda a Índia, sendo um 

arbusto originário das Antilhas, mas que pode ser também encontrada em outros países, 

especialmente no Brasil, onde é vastamente difundido pela região Nordeste. É uma árvore que 

se apresenta como lenhosa, ereta, provida de espinhos, tronco fino, de pequeno porte, que 

pode medir de 3 a 4 metros de altura, e sendo popularmente chamada de flamboianzinho 

(BURITI et al., 2014). Suas sementes acumulam consideráveis quantidades de galactomanana 

com potenciais aplicações na indústria, especialmente nos ramos petroquímico, farmacêutico, 

cosmético, papel, tecidos, minérios, explosivos e alimentos (SRIVASTAVA; KAPOOR, 

2005). 

Os polissacarídeos em geral são solúveis em água ou formam géis que na 

presença de excesso de água formam soluções viscosas (MONTEIRO, 2009). As gomas 

incluem-se em um amplo grupo de polissacarídeos solúveis em água, quem tem ampla 

capacidade de aumentar a viscosidade da solução e formar géis devido ao seu caráter 

altamente hidrófilo. A estrutura das moléculas de polissacarídeos presente nas gomas permite 

a elas ter propriedades significativas dos vários tipos de gomas. As gomas ramificadas 

formam géis com facilidade e são altamente estáveis, visto que as ramificações impedem que 

ocorram interações intermoleculares. As galactomananas, como outros hidrocolóides, são 

altamente hidrofílicas, sendo capazes de absorver água, excedendo muitas vezes sua própria 

massa, formando géis homogêneos (DEA et al., 1977). 

Vários polissacarídeos são usados na obtenção de hidrogéis, pois possuem 

vantagens sobre os polímeros sintéticos. Uma vantagem é a facilidade de obtenção, pois são 

abundantes, prontamente disponíveis e podem ser obtidos a partir de fontes renováveis como 
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algas, plantas e culturas microbianas (COVIELLO et al., 2007; NISHINARI et al., 2007). 

Outra vantagem é que tipicamente a viscosidade de uma solução de um polissacarídeo será 

maior quando comparada àquela de um polímero sintético de igual concentração e igual 

massa molar (RINAUDO, 2008). 

Os hidrogéis usados em tratamentos tópicos possuem flexibilidade similar a 

tecidos naturais devido ao alto conteúdo de água, o que minimiza a irritação das membranas 

ou dos tecidos vizinhos ao sítio de aplicação. Estes hidrogéis também podem ser aplicados 

como sistemas de liberação controlada de fármacos (WU et al., 2009). 

As galactomananas procedentes de fontes brasileiras são investigadas na forma de 

pesquisa e ainda são pouco utilizadas industrialmente, apesar da biodiversidade da flora local 

e do clima favorável para sua produção e ao desenvolvimento das espécies vegetais nativas. 

Atualmente, as tendências industriais exigem a introdução de fontes alternativas de 

polissacarídeos, portanto, é fundamental a busca de fontes renováveis, de fácil acesso pela 

abundância das espécies vegetais e baixo custo (CERQUEIRA et al., 2011).  
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A utilização de plantas medicinais e a fitoterapia encontram-se mundialmente em 

expansão, constituindo um mercado farmacêutico altamente promissor. Levantamentos 

realizados em diferentes países evidenciam que a utilização das plantas medicinais vem se 

tornando cada vez mais popular.  

O crescente interesse em terapias alternativas e no uso terapêutico de produtos 

naturais, especificamente aqueles derivados de plantas, é obsevado principalmente no desafio 

de tratamento de doenças infecciosas, tendo em vista que bactérias resistentes a múltiplos 

antimicrobianos representam fontes de incertezas para o tratamento dessas doenças, havendo 

necessidade de se buscar novas substâncias com propriedades antimicrobianas.  

Um dos maiores problemas de saúde pública enfrentados nas ultimas décadas 

consiste no agravamento da resistência a antimicrobianos, principalmente em cepas de origem 

hospitalar, como a espécie S. aureus, que é considerada altamente patogênica devido a seus 

fatores de virulência e à elevada resistência à antimicrobianos. Além de ser causador de 

diversas formas de infecções, é atualmente o microrganismo mais frequentemente isolado de 

feridas cirúrgicas infectadas. A infecção da incisão cirúrgica constitui uma parcela 

significativa no total de todas as infecções hospitalares, prolongando o tempo de permanência 

do paciente, elevando os custos hospitalares, provocando morbidades, problemas 

psicossociais e incapacidades em alguns casos e morte em outros.  

Dentre os fatores que afetam a cicatrização de feridas cutâneas, destaca-se a 

contaminação bacteriana, que geralmente progride para o estabelecimento de um processo 

infeccioso devido às condições da região afetada, que permitem sua proliferação. Na tentativa 

de reduzir essa problemática, muitos esforços têm se centrado na compreensão da fisiologia e 

tratamento de feridas, com ênfase em novas abordagens terapêuticas e no continuo 

desenvolvimento de tecnologias para os cuidados de feridas cutâneas. Além disso, a busca por 

substâncias tópicas com o propósito de cicatrização é devida também à necessidade de 

ampliação do arsenal terapêutico, pelo alto custo e a dificuldade de acesso de produtos 

cicatrizantes disponíveis no mercado.  

Resultados obtidos na dissertação de Mestrado “Avaliação das atividades 

antimicrobiana e antioxidante dos óleos essenciais das folhas dos quimiotipos I, II e III 

de Lippia alba (Mill.) N. E. Brown”, mostrou que o óleo essencial das folhas do quimiotipo 

II de L. alba (OELaII), teve uma excelente atividade antimicrobiana in vitro sobre cepa de 

referência de S. aureus e multirresistentes originárias de ambiente hospitalar, em baixas 
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concentrações inibitória e letal, bem como atividade antioxidante determinada através da 

dosagem de substâncias reativas do ácido tiobarbitúrico.  

Os resultados obtidos anteriormente e as considerações de Dias et al. (2011), que 

consideram o uso de formulações com atividade antimicrobiana e propriedades antioxidantes 

um poderoso aliado no tratamento de feridas cutâneas, fundamentaram o interesse de 

continuar a investigação desta espécie, para obtenção de um produto a base de OELaII com 

aplicabilidade biotecnológica. 

Finalmente, o conjunto de características marcantes, como o uso promissor de 

plantas medicinais, a dificuldade atualmente encontrada para a cicatrização de feridas, as 

poucas alternativas ainda existentes, a grande frequência de cepas de S. aureus isoladas em 

feridas e seu grande problema de resistência a antimicrobianos, as complicações ocasionadas 

por essas feridas infectadas e as propriedades antimicrobianas e antioxidante encontradas no 

OELaII, levou a investigar o mecanismo de ação antimicrobiano do OELaII em cepas de S. 

aureus, bem como preparar uma formulação tópica com característica cicatrizante e 

antimicrobiana, principalmente sobre cepas de S. aureus. 

Apesar do grande emprego popular, na literatura pesquisada não foram 

encontrados trabalhos científicos e nenhum estudo experimental rigoroso para elucidar o 

mecanismo de ação do OELaII em cepas de S. aureus, bem como a melhora na cicatrização 

através do uso tópico da erva-cidreira em feridas cutâneas. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Determinar o mecanismo de ação antimicrobiano do óleo essencial das folhas do 

quimiotipo II de Lippia alba (Mill.) N.E. Brown (OELaII) sobre cepas de S. aureus, bem 

como avaliar o efeito do OELaII no processo cicatricial de feridas cutâneas experimentais. 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

 Determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) e a Concentração Letal Mínima 

(CLM) do OELaII, in vitro, sobre cepas de S. aureus. 

 Conhecer o mecanismo de ação antimicrobiano do OELaII sobre cepas de S. aureus, 

através de seu efeito na permeabilidade da membrana citoplasmática e na morfologia celular. 

 Determinar o efeito de concentrações subinibitórias do OELaII sobre fatores de virulência 

de cepas de S. aureus. 

 Avaliar a influência do pH na atividade antimicrobiana do OELaII sobre cepas de S. 

aureus. 

 Preparar e avaliar a qualidade microbiológica de formulações tópicas de OELaII, a base de 

gel de galactomanana; 

 Avaliar a ação cicatrizante do OELaII e das formulações de OELaII, a base de gel de 

galactomanana, por parâmetro histopatológico, sinais clínicos e área da contração da ferida;  

 Avaliar a atividade antimicrobiana tópica, in vivo, do OELaII e das formulações de 

OELaII, a base de gel de galactomanana. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Aspectos éticos 

 

Todos os procedimentos do projeto de pesquisa foram realizados de acordo com 

as normas preconizadas pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA). Os protocolos experimentais foram aprovados em 29 de maio de 2012 pelo 

Comitê de Ética em Pesquisas com Animais da Universidade Federal do Ceará (UFC) sob o 

número de protocolo 002/2012 (Anexo A). 

 

5.2 Material Botânico e Composição Química 

 

As amostras das folhas do quimiotipo II de Lippia alba (Mill.) N.E. Brown foram 

coletadas do Horto de Plantas Medicinais Francisco José de Abreu Matos da Universidade 

Federal do Ceará. Exsicata da espécie foi depositada no Herbário Prisco Bezerra, 

Departamento de Biologia, UFC, sob o número 24150. O óleo essencial foi extraído no 

Laboratório de Produtos Naturais- LPN/UFC pela técnica de destilação com arraste de vapor 

d’água (MATOS, 1996). 

Sua composição foi determinada num sistema de cromatografia gasosa acoplada à 

espectrometria de massa (CG/EM) (CG/EM-QP 2010 SHIMADZU) sob as seguintes 

condições: coluna capilar OV-5 (5% Fenil, 95% Dimetilpolisiloxano) com dimensões 30 m de 

comprimento x 0,25 mm de diâmetro interno x 0,25 µm de espessura de filme, fluxo total de 

50mL/min de Hélio como gás de arraste, e gradiente de temperatura, de 25ºC/min (50-180 ºC) 

e de 50ºC/min (180-300ºC), com a temperatura do injetor de 230ºC (ADAMS, 2007). A 

análise dos resultados foi realizada no Laboratório de CG/EM do Departamento de Química 

Orgânica e Inorgânica, UFC, através da identificação dos constituintes por busca em 

biblioteca de espectros de massa do computador, tempos de retenção e comparação visual dos 

espectros de massa obtidos com os publicados na literatura.  

 

5.3 Cepas Microbianas 

 

Foram utilizadas quatro cepas microbianas de Staphylococcus aureus pertencentes 

ao Laboratório de Pesquisa em Microbiologia Aplicada (LabMicro) do Departamento de 
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Análises Clínicas e Toxicológicas (DACT) da UFC, sendo duas cepas de referência (S. aureus 

ATCC 6538P e S. aureus ATCC 33591) e duas cepas isoladas de espécimes clínicas de 

ambiente hospitalar (S. aurues 1 e S. aureus 2). Quanto a sensibilidade a oxacilina, as cepas 

de S. aureus ATCC 6538P e S. aurues 1 são sensíveis, cepas OSSA (Oxacillin-sensitive 

Staphylococcus aureus), e as cepas S. aureus ATCC 33591 e S. aureus 2 são resistentes, 

cepas ORSA (Oxacillin-resistant Staphylococcus aureus). 

Todas as cepas utilizadas encontram-se estocadas no LabMicro em ágar estoque 

sob refrigeração, de forma a conservarem inalteradas todas as suas características bioquímicas 

e perfil de sensibilidade a antimicrobianos. Periodicamente são realizados repiques para meios 

de cultura estéreis e a pureza de cada cultura é confirmada por microscopia, provas 

bioquímicas e antibiogramas. 

 

5.4 Antimicrobianos, meios de cultura, reagentes e drogas comerciais 

 

Os antimicrobianos foram obtidos da Sigma Chemical Co. (St Louis, MO, USA). 

Os meios de cultura foram obtidos da Merck e Himedia e os reagentes da Laborclin LTDA. 

Cloridrato de ketamina (Dopalen®, Vetbrands, São Paulo, Brasil), Cloridrato de xilazina 

(Kensol®, König Do Brasil Ltda, São Paulo, Brasil), colagenase + cloranfenicol 

(Kollagenase®, Cristália, São Paulo, Brasil) e iodopovidona (Riodeine®, Rioquímica, São 

Paulo, Brasil) foram adquiridos dos fornecedores indicados. 

 

5.5 Animais de experimentação 

 

Os experimentos in vivo foram realizados no Núcleo de Biologia Experimental da 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Foram utilizados camundongos fêmeas, Swiss albinos, 

com pesos variando de 25 a 30 g. Os animais, provenientes do Biotério Central do Campus do 

Pici da UFC, foram acondicionados em gaiolas apropriadas e mantidos em macroambiente 

controlado (período de claro/escuro de 12 h, temperatura 23±2ºC e umidade 55±10%) com 

fornecimento de ração padrão e água ad libitum. 

 

5.6 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) do óleo essencial de Lippia 

alba II (OELaII) 

 



63 

 

A determinação da CIM foi realizada através da técnica de microdiluição em 

microplacas de acordo com a Norma M7-A6, Vol. 23 Nº 2 (CLSI, 2003). Esse método 

envolve o uso de pequenos volumes de reagentes e a avaliação de grande número de bactérias, 

fornecendo informações quantitativas indisponíveis quando utilizado o método de difusão em 

ágar (Figura 6). Suspensões de S. aureus foram incubadas overnight em caldo brain heart 

infusion (BHI) a 37ºC, até atingirem a fase de crescimento exponencial. Após esse período, as 

culturas tiveram sua densidade celular ajustada de forma a se obter uma turvação 

correspondente ao tubo 0,5 da escala de McFarland aproximadamente 1 x 10
8
 UFC/mL. Essa 

suspensão foi diluída 100 vezes, em meio BHI estéril, o que corresponde aproximadamente a 

uma suspensão contendo 1 x 10
6
 UFC/mL. Em cada poço da microplaca foram adicionados 

80µL da suspensão microbiana, 100µL de caldo BHI e 20µL das diferentes concentrações do 

OELaII (20 a 0,009mg/mL) ou antimicrobiano oxacilina (100 a 0,048μg/mL), controle 

positivo. Para o controle negativo (não inibição do crescimento microbiano) foi usado meio 

de cultura, o diluente (solução aquosa de Tween 80 a 1%) estéril e o inóculo do 

microrganismo.  As microplacas foram incubadas a 37ºC por 24 horas e após esse período foi 

realizada a leitura. A CIM foi considerada a menor concentração de óleo essencial capaz de 

inibir completamente o crescimento microbiano, mediante inspeção a olho nu (ausência de 

turvação visível). Os ensaios foram realizados em triplicata e os resultados expressos em 

mg/mL.  

 

Figura 6 – Fluxograma da determinação da Concentração Inibitória Mínima do OELaII. 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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5.7 Determinação da Concentração Letal Mínima (CLM) do óleo essencial de Lippia 

alba II (OELaII) 

 

A contagem de colônias foi realizada pela técnica de plaqueamento em gotas 

(drop plate) (MILES; MIRSA, 1983). De forma asséptica, foram semeados na superfície de 

ágar plate-count inóculos obtidos dos poços de microplacas usadas para determinação da CIM 

(item 5.6), que não apresentaram turvação visível. Em seguida, as microplacas foram 

incubadas a 37°C e após 24 h, foi realizada a contagem das colônias crescidas na superfície 

do ágar (Figura 7). A menor concentração do OELaII capaz de determinar a morte de 99,9% 

das células microbianas contidas no inóculo inicial foi considerada a CLM (BARON; 

PETERSON; FINEGOLD, 1994). Os ensaios foram realizados em triplicata e os resultados 

expressos em mg/mL. 

 

Figura 7 – Fluxograma da determinação da Concentração Letal Mínima do OELaII. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

5.8 Estudo do mecanismo de ação antimicrobiano do OELaII sobre cepas de S. aureus 

 

5.8.1 Detecção de ocorrência de alteração na permeabilidade da membrana celular 

 

5.8.1.1 Captação de Cristal Violeta  



65 

 

O ensaio do cristal violeta (Figura 8) tem como objetivo verificar alteração na 

permeabilidade da membrana citoplasmática (VAARA; VAARA, 1981). Suspensões de S. 

aureus foram incubadas overnight em caldo brain heart infusion (BHI) a 37ºC, até atingirem 

a fase de crescimento exponencial. As células foram separadas por centrifugação a 4500 x g 

durante 5 minutos a 4°C. O pellet bacteriano foi lavado duas vezes, resuspensos em phosphate 

buffered saline – PBS (pH 7,4) e a densidade da suspensão ajustadas de forma a se obter uma 

turvação correspondente ao tubo 0,5 da escala de McFarland aproximadamente 1 x 10
8
 

UFC/mL. 

 

Figura 8 – Fluxograma do ensaio de captação do cristal violeta por cepas de S. aureus após 60, 90 e 120 min de 

exposição às Concentrações Inibitória e Letal Mínimas do OELaII. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

À suspensão de células microbianas foram adicionadas concentrações de OELaII 

correspondentes a CIM ou CLM, previamente determinadas, ou antibiótico (Amicacina – 1,2 

mg/mL). Após incubação a 37°C por 60, 90 e 120 min, as células foram coletadas por 

centrifugação a 9300 x g durante 5 minutos e resuspensas em PBS contendo cristal violeta 10 

µg/mL. Após incubação a 37°C por 10 min, a suspensão foi centrifugada a 13400 x g por 15 

min. O sobrenadante foi coletado e realizado a leitura da absorbância a 570nm em leitora de 

Elisa (Bio-Tek). Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA), um agente quelante que aumenta a 

permeabilidade da membrana celular, foi usado como controle positivo e culturas microbianas 

sem tratamento foram utilizadas como controle negativo. Os ensaios foram realizados em 
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triplicata e os resultados das absorbâncias, foram posteriormente expressos em porcentagem 

de captação de cristal violeta.  

O valor da absorbância da solução de cristal violeta utilizada no experimento foi 

considerado como 100%. A porcentagem de cristal violeta captado pelas células de S. aureus 

foi calculada utilizado a seguinte fórmula: Abs570 da amostra / Abs570 da solução de cristal 

violeta x 100. 

 

5.8.1.2 Liberação de ácidos nucleicos  

 

A liberação de ácidos nucleicos DNA e RNA (ácido ribonucleico) (Figura 9) foi 

mensurada através da leitura de absorbância a 260nm (ZHOU et al., 2008). Suspensões de S. 

aureus foram incubadas overnight em caldo brain heart infusion (BHI) a 37ºC, até atingirem 

a fase de crescimento exponencial. Após esse período, as células foram coletadas por 

centrifugação a 4500 x g durante 15 min a 4°C. O pellet bacteriano foi lavado duas vezes, 

resuspensos em PBS (pH 7,4) e a densidade da suspensão ajustadas de forma a se obter uma 

turvação correspondente ao tubo 0,5 da escala de McFarland aproximadamente 1 x 10
8
 

UFC/mL. 

 

Figura 9 – Fluxograma do ensaio de liberação de ácidos nucleicos por cepas de S. aureus após 60, 90 e 120 min 

de exposição às Concentrações Inibitória e Letal Mínimas do OELaII. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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À suspensão de células microbianas foram adicionadas concentrações de OELaII 

correspondentes a CIM ou CLM, previamente determinadas, ou antibiótico (Amicacina – 1,2 

mg/mL). Após incubação a 37°C por 60, 90 e 120 min, o sobrenadante foi coletado por 

centrifugação a 13400 x g por 15 minutos e realizada a leitura da absorbância a 260nm em 

leitora de Elisa (Bio-Tek). Culturas microbianas sem tratamento foram utilizadas como 

controle negativo. Os ensaios foram realizados em triplicata e os resultados expressos em 

absorbância. 

 

5.8.1.3 Detecção de ocorrência de alteração no efluxo de íons potássio (K
+
)  

 

A determinação do efluxo de íons potássios (Figura 10) foi realizada segundo a 

metodologia de Cox et al. (2000). Suspensões de S. aureus foram incubadas overnight em 

caldo brain heart infusion (BHI) a 37ºC, até atingirem a fase de crescimento exponencial. 

Após esse período, as células foram coletadas por centrifugação a 4500 x g durante 5 minutos 

a 4°C. O pellet bacteriano foi lavado duas vezes, resuspensos em água deionizada e a 

densidade da suspensão ajustadas de forma a se obter uma turvação correspondente ao tubo 

0,5 da escala de McFarland aproximadamente 1 x 10
8
 UFC/mL. 

 

Figura 10 – Fluxograma da determinação do efluxo de íons potássio (K
+
) por cepas de S. aureus após 60, 90 e 

120 min de exposição às Concentrações Inibitória e Letal Mínimas do OELaII. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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À suspensão de células microbianas foram adicionadas concentrações de OELaII 

correspondentes a CIM ou CLM, previamente determinadas. Após incubação a 37°C por 60, 

90 e 120 minutos, o sobrenadante foi coletado por centrifugação a 13400 x g por 15 minutos e 

realizada a dosagem de íons potássio extracelulares, utilizando um analisador de íons seletivo 

9180 Electrolyte Analyzer (Roche). Culturas microbianas sem tratamento foram utilizadas 

como controle negativo. Os ensaios foram realizados em triplicatas e os resultados expressos 

em mEq/L 

 

5.8.1.4 Detecção de alteração na morfologia bacteriana por Microscopia de Força Atômica 

(MFA) 

 

Alterações na morfologia das bactérias foram analisadas por MFA (Figura 11). 

Suspensões de S. aureus ATCC 6538P foram incubadas overnight em caldo brain heart 

infusion (BHI) a 37ºC, até atingirem a fase de crescimento exponencial. Após esse período, as 

células foram coletadas por centrifugação a 4500 x g durante 5 minutos a 4°C. O pellet 

bacteriano foi lavado duas vezes, resuspensos em água ultrapurificada e a densidade da 

suspensão ajustadas de forma a se obter uma turvação correspondente ao tubo 2,0 da escala de 

McFarland aproximadamente 1 x 10
10

 UFC/mL.  

 

Figura 11 – Fluxograma do ensaio de microscopia de força atômica para detecção de alterações na morfologia de 

S. aureus ATCC 6538P após 12 hrs de exposição à Concentração Inibitória Mínima do OELaII. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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A CIM de OELaII, previamente determinada, foi adicionada a uma cultura de S. 

aureus ATCC 6538P, com aproximadamente, 1 x 10
10

 UFC/mL. Após incubação a 37°C por 

12 horas, as células foram coletas por centrifugação a 4500 x g por 5 minutos a 4°C e lavadas 

três vezes com água ultrapurificada. O pellet obtido foi resuspenso e cerca de 2µL de 

suspensão celular foram adicionados em uma lamínula de vidro limpa (Glasseyto), que foi 

observada em Nanoscópio Microscópico de Força Atômica III-A (Digital Instruments, Santa 

Bárbara) usando um cantilever de silício cristalino com uma mola constante nominal 40 nm-1 

e frequência de ressonância de 242,38 kHz. Culturas microbianas sem tratamento foram 

utilizadas como controle (BRAGA; RICCI, 1998). As análises foram realizadas pela Dra. 

Luciana Magalhães Rebêlo Alencar, Departamento de Física – UFC. 

 

5.9 Estudo do efeito de concentrações subinibitórias (CSI) do OELaII na ação de fatores 

de virulência microbiana de S. aureus 

 

Para avaliar possíveis alterações na ação de fatores de virulência microbiana 

(Figura 12), suspensões de S. aureus foram incubadas overnight em caldo brain heart infusion 

(BHI) a 37ºC, até atingirem a fase de crescimento exponencial. Após esse período, as culturas 

tiveram sua densidade celular ajustada de forma a se obter uma turvação correspondente ao 

tubo 0,5 da escala de McFarland aproximadamente 1 x 10
8
 UFC/mL. Essa suspensão foi 

diluída 100 vezes, em meio BHI estéril, o que corresponde aproximadamente a uma 

suspensão contendo 1 x 10
6
 UFC/mL e expostas a CSI de OELaII (1/2x, 1/4x, 1/8x e 1/16x 

CIM do OELaII). Após incubação a 37ºC por 24 h (LINHARES; XIMENES, 2011), foram 

determinadas as atividades das enzimas catalase, coagulase, lipase e DNAse. 
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Figura 12 – Fluxograma da determinação do efeito de Concentrações Subinibitórias do OELaII na ação dos 

fatores de virulência de S. aureus. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

5.9.1 Atividade catalase 

 

A atividade da enzima extracelular catalase foi avaliada pela intensidade de 

degradação de peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Para isso, alíquotas de cultura 

microbiana previamente tratada com diferentes CSI de OELaII foram transferidas para tubos 

secos e esterilizados e a estes foi adicionado a mesma quantidade de peróxido de hidrogênio 

3%. A liberação de oxigênio foi avaliada atribuindo escores a sua intensidade: (+) fraca, (++) 

moderada e (+++) intensa. Ausência de atividade catalase foi indicada por (-). Como controle 

negativo e positivo foi utilizado cepa Escherichia coli ATCC 10536 e cultura sem tratamento, 

respectivamente. Os ensaios foram realizados em triplicata. 

 

5.9.2 Atividade coagulase 

 

Na determinação de atividade coagulase foi utilizado kit Staphclin Látex 

(Laborclin). Alíquotas de 20µl de cultura microbiana tratadas com diferentes CSI de OELaII 

foram adicionadas ao cartão teste do kit Staphclin Látex (Laborclin), juntamente com 20µL de 

látex contendo partículas sensibilizadas. Após 45 segundos foi avaliada a ocorrência de 

aglutinação, o que indica a capacidade de formação de coágulos pela ação simultânea da 
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coagulase e proteína A. Como controle negativo e positivo foi utilizado cepa Staphylococcus 

epidermidis ATCC 12228 e cultura sem tratamento, respectivamente. Os ensaios foram 

realizados em triplicata. 

 

5.9.3 Atividade lipase 

 

Esse teste tem o objetivo de detectar a degradação de lipídeos contidos no meio de 

cultura pela enzima extracelular lipase. Na avaliação da atividade enzima lipase, alíquotas da 

cultura previamente exposta a diferentes CSI de OELaII foram inoculadas em meio Mueller-

Hinton adicionado de uma emulsão lipídica (emulsão de gema de ovo a 50%). Após 

incubação de 24 h a 37ºC, os halos de lipólise foram mensurados. Como controle positivo foi 

utilizado cultura de S. aureus sem tratamento. Os ensaios foram realizados em triplicata. 

 

5.9.4 Atividade DNAse 

 

Esse ensaio avalia a degradação do DNA contido no meio de cultura pela enzima 

extracelular desoxirribonuclease. Para isso, alíquotas de 5µL de cultura, previamente exposta 

a diferentes CSI de OELaII, foram inoculadas em ágar DNAse. Após incubação por 24 h a 

37ºC, a superfície do meio foi coberta com solução de ácido clorídrico 1%, para precipitação 

do DNA não degradado, o que torna o meio de cultura opaco. As culturas produtoras de 

DNAse apresentam uma area transparente em volta de seu crescimento, por degradarem o 

DNA do meio, que dessa forma não precipitam na presença de  ácido clorídrico 1%. Como 

controle negativo e positivo foi utilizado cepa Escherichia coli ATCC 10536 e cultura sem 

tratamento, respectivamente. Os ensaios foram realizados em triplicata. 

 

5.10 Determinação da influência de diferentes valores de pH na atividade 

antimicrobiana do OELaII 

 

Através desse ensaio foi verificada a influência do pH (Figura 13) nos valores de 

CIM do OELaII para cepas de S. aureus (DEVI et al., 2010). Para isso, suspensões de S. 

aureus ATCC 6538P e S. aureus ATCC 33591 foram incubadas overnight em caldo BHI a 

37ºC, até atingirem a fase de crescimento exponencial.  Após esse período, as culturas tiveram 

sua densidade celular ajustada de forma a se obter uma turvação correspondente ao tubo 0,5 



72 

 

da escala de McFarland aproximadamente 1 x 10
8
 UFC/mL. Essa suspensão foi diluída 100 

vezes, em meio BHI estéril, para aproximadamente 1 x 10
6
 UFC/mL. Em cada poço da 

microplaca, foram adicionados 100µL de caldo BHI, ajustado em diferentes pH (5,5; 6,0; 6,5; 

7,0; 7,5; 8,0; 8,5 e 9,0), 20µL de diferentes concentrações do OELaII (20 a 0,009 mg/mL) e 

80 µL de suspensão microbiana. Foram utilizadas soluções de HCl 0,1N e NaOH 5M para o 

ajuste de pH. As microplacas foram incubadas a 35ºC/24h e inspecionadas visualmente para 

verificar o crescimento microbiano nos poços (GUOQUIU et al., 2008). Os ensaios foram 

realizados em triplicata. 

 

Figura 13 – Fluxograma para determinação da influência do pH na estabilidade da atividade antimicrobiana do 

OELaII. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

5.11 Avaliação da atividade cicatrizante do OELaII  

 

5.11.1 Preparação das formulações  

 

Formulações para uso tópico de OELaII no veículo gel de galactonamana a 1,5% 

foram preparadas utilizando-se duas concentrações de OE, 2,5mg/g e 0,6mg/g, conservante 

brometo de cetiltrimetilamina 0,1% e água q.s.p. (quantidade suficiente para). 

Durante a preparação das formulações de OELaII foi usado um agitador 

magnético a 400 rpm. Numa preparação de 500g, inicialmente foram adicionados 7,5g de 
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galactomanana, 0,5g de brometo de cetiltrimetilamina e 492g de água q.s.p. Após 

homogeneização perfeita de todos os componentes e obtenção do produto na forma de gel 

(gel-base), foi adicionando lentamente o OELaII na concentração de 2,5mg/g (Gal-OELaII-

2,5) ou 0,6mg/g (Gal-OELaII-0,6). As formulações de OELaII permaneceram sob agitação 

por duas horas. 

 

 5.11.2 Ensaio de esterilidade das formulações  

 

O controle microbiológico das formulações de OELaII em gel de galactomanana a 

1,5% foi realizado por contagem de células viáveis pela técnica de semeadura em Pour-Plate, 

descrita na Farmacopéia Brasileira V (BRASIL, 2010). Resumidamente, 5 gramas de gel-

base, Gal-OELaII-2,5 e Gal-OELaII-0,6, foram diluídos em água peptonada (1/10, 1/100 e 

1/1000). Volumes de 1mL das amostras sem diluição e diluídas foram adicionados a placas de 

Petri estéreis com posterior adição de ágar tripto-caseína de soja (TSA) para bactérias e ágar 

sabouraud-dextrose 4% (SAD) para fungos. Após incubação a 35ºC por 5 dias para bactérias e 

a 25ºC por 7 dias para fungos foi realizada a contagem de colônias. Os ensaios foram 

realizados em triplicata e os resultados foram expressos em unidades formadores de colônias 

por miligrama de gel (UFC/mg). 

 

5.11.3 Procedimento cirúrgico 

 

Para realização do processo cirúrgico experimental (Figura 14), foi administrada 

anestesia geral, feita por aplicação intramuscular de 115mg/Kg de cloridrato de Ketamina a 

10% e 10mg/Kg de Xilazina a 2%. Antes da realização das feridas, os animais foram 

submetidos à tricotomia da pele dorsal e a antissepsia do local utilizando iodopovidona 1%.  
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Figura 14 – Fluxograma do procedimento cirúrgico de camundongos para tratamento com formulações de uso 

tópico de OELaII por até 12 dias.  

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Campos operatórios esterilizados foram posicionados sobre o animal e em seguida 

foi feita a marcação da pele a ser excisada com auxílio de um punch metálico vazado, 

estabelecendo uma área circular de 10 mm de diâmetro. A ferida experimental induzida foi do 

tipo lacerante, cujo mecanismo da lesão é através da tração. Neste caso o tipo de cicatrização 

é de segunda intenção, onde ocorre perda excessiva de tecido com a presença ou não de 

infecção, onde as feridas são deixadas abertas e se fecharão por meio de contração e 

reepitelização (GOMEZ-BELOZ et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2000; TAZIMA; VICENTE; 

MORYIA, 2008). 

 

5.11.4 Delineamento experimental 

 

Após o procedimento cirúrgico, os animais foram randomizados e divididos em 

grupos experimentais (n=15) (Tabela 1). As feridas foram tratadas diariamente, uma vez ao 

dia, até o 11º dia do período pós-operatório (PO).  
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Tabela 1 – Grupos experimentais (n=15).  

Grupos  Descrição  Nomenclatura  

Espontâneo Animais com feridas e sem tratamento Sem tto 

Controle Feridas tratadas com fármaco de referência Kollagenase® Controle 

Tratado Feridas tratadas com óleo essencial do quimiotipo II de Lippia alba  OELaII 

Tratado Feridas tratadas com formulação 2,5 mg/g de OELaII Gal-OELaII-2,5 

Tratado Feridas tratadas com formulação 0,6 mg/g de OELaII Gal-OELaII-0,6 

Gel-base Feridas tratadas com gel-base galactomanana 1,5% Gal 

Kollagenase®: colagenase 0,6U/g + cloranfenicol 0,01g/g 

 

5.11.5 Avaliação clínica das feridas cutâneas 

 

As avaliações clínicas dos animais foram iniciadas após 24 horas da cirurgia e até 

o 12º dia do PO. No 3º, 5º, 7º e 12º dia PO, foram avaliadas, nas feridas e nas áreas 

circunscritas, os seguintes parâmetros: hiperemia, edema, crosta e exsudato, aspecto do tecido 

cicatricial e fechamento completo das feridas. 

O edema foi registrado quando se observava um aspecto tumefeito no leito e/ou 

bordas da ferida. Além da frequência, o edema foi também avaliado e classificado de forma 

semi-quantitativa conforme a intensidade do volume do aspecto tumefeito. Por tanto, foram 

atribuídos os seguintes escores: (0): ausência de edema, (1): edema leve, (2): edema moderado 

e (3): edema intenso (FIGUEIREDO, 2008). 

A hiperemia, sinal flogístico caracterizado pelo aumento do fluxo sanguíneo nas 

feridas conferindo um aspecto avermelhado “rubor”, foi avaliada quanto a sua frequência e 

classificada de acordo com a intensidade do rubor através dos seguintes escores: (0): ausência 

de hiperemia, (1): hiperemia leve, (2): hiperemia moderado e (3): hiperemia intenso 

(FIGUEIREDO, 2008). 

A presença ou não do exsudato inflamatório na ferida foi avaliada através da saída 

de líquido no leito e/ou bordas da ferida. Em acréscimo, o ressecamento do exsudato 

inflamatório da ferida, foi registrado pelo início da formação da crosta e o tempo de 

permanência destas durante todo o experimento (FIGUEIREDO, 2008). 

A evolução do ferimento para a cicatrização também foi acompanhada pelo 

surgimento do tecido cicatricial em substituição à área lesionada. O tecido cicatricial foi 

diferenciado da pele normal pelo surgimento das seguintes características: 1) tecido frágil e 

rosado, localizado entre a pele normal e a área lesionada e 2) ausência de pigmentação. 

Assim, no 12º PO, notificou-se a quantidade de animais que apresentavam substituição 

completa da crosta por uma cicatriz (ROMANA-SOUZA et al., 2010). 
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5.11.6 Análises morfométricas das feridas cutâneas 

As feridas foram mensuradas imediatamente após a cirurgia (dia zero) e nos 3°, 

5°, 7° e 12° dia PO, através dos diâmetros horizontais e verticais, com auxílio de paquímetro 

digital Satarrett
® 

(precisão 0,01mm) e do cálculo da área (OLIVEIRA et al., 2000). A área das 

feridas foi calculada através da equação descrita por Prata et al., (1988): A=π.R.r, onde A 

corresponde ao valor da área da ferida calculada em mm
2
, R corresponde ao diâmetro maior 

da ferida e r ao diâmetro menor da ferida. A contração da área da ferida foi calculada 

utilizando-se a equação matemática proposta por Ramsey et al., (1995): % contração = 100 x 

(área inicial da ferida – área final da ferida) ÷ pela área inicial da ferida. 

 

5.11.7 Análises histológicas das feridas cutâneas 

 

Foram coletados, no 3°, 5°, 7° e 12° dia PO, fragmentos das áreas lesionadas de 

cada animal e fixados em formaldeído 4% (v/v) em PBS 0,01M, pH 7,2, submetidos ao 

processamento histopatológico e incluídos em parafina. Após microtomia, os cortes foram 

corados pela Hematoxilina-Eosina (LUNA, 1968) e examinados por microscopia óptica. 

Todos os animais submetidos à biópsia foram previamente anestesiados, por via 

intramuscular, como descrito no item 5.11.3. Posteriormente, esses animais foram 

eutanasiados com superdosagem de pentobarbital sódico (200mg/Kg) por via intraperitoneal. 

As análises histológicas foram realizadas pela Profa. Adriana Rocha Tomé, da Universidade 

Estadual do Ceará.  

 

5.11.8 Análise microbiológica das feridas cutâneas 

 

Com auxilio de swabs esterilizados foram coletadas amostras das áreas das lesões 

das feridas nos dias zero, 3°, 5º, 7° e 12° PO. Os swabs contendo as amostras foram 

transportados imediatamente ao LabMicro, acondicionados em 1 mL de caldo BHI, sob 

refrigeração. O isolamento e contagem de colônias foram realizados pela técnica de 

plaqueamento em gotas (drop plate) (MILES; MIRSA, 1983). Para isso, inóculos de 0,01mL, 

das suspensões contendo os swabs foram depositados na superfície de ágar plate-count. Após 

incubação a 35 ºC durante 24 horas, as placas foram inspecionadas e realizadas as contagens 

das colônias crescidas na superfície do meio de cultura, com auxílio de contador de colônias e 

os resultados foram expressos em UFC (unidade formadora de colônia)/área da ferida cutânea.  
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Foi realizada também a análise do crescimento microbiano em caldo BHI, 

classificando em escores conforme a intensidade de turvação do meio: (0): ausência; (1): 

pouco turvo; (2): turvo e (3): muito turvo.  

 

5.12 Análise estatística dos dados 

Os resultados obtidos foram expressos com média ± erro padrão da média (EPM) 

ou mediana, de acordo com o parâmetro avaliado. Os dados foram analisados pelo teste de 

análise de variância (ANOVA), seguido do pós-teste de Tukey para valores não pareados ou 

do teste de Kruskal Wallis e Dunn’s para as medianas. Valores de p < 0,05 representaram 

diferença estatística entre os dados em um intervalo de confiança de 95%.   
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Composição química do óleo essencial das folhas do quimiotipo II de Lippia alba  

 

A análise cromatográfica (Figura 15) realizada para a caracterização do OELaII 

revelou a presença de 15 componentes, representando 96,03% de identificação (Tabela 2). Em 

três picos referidos ao tempo de retenção do cromatograma não foi possível identificar o 

componente químico, correspondendo um total de 3,82%. O OELaII apresentou-se como uma 

mistura complexa de terpenoides e terpenos, cujos os constituintes majoritários foram o citral, 

nome dado a mistura de dois monoterpenos aldeídos acíclicos isoméricos (Geranial + Neral) e 

o Limoneno, 57,67% e 9,27%, respectivamente (Figura 16). De acordo com Matos (1996), a 

presença majoritária de citral e limoneno neste óleo, permite classificá-lo como quimiotipo II 

de L. alba (OELaII). 

 

Figura 15 – Cromatograma do OELaII realizada através da cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 

massa (CG/EM).  

 

 
* NI – componente não identificado. 
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Figura 16 – Estrutura química dos compostos majoritários do OELaII: Geranial ou citral a (33,40%), Neral ou 

citral b (24,27%) e Limoneno (9,27%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: GOMES (2014). 

 

Tabela 2 – Componentes químicos do OELaII identificados através da cromatografia gasosa acoplada à 

espectrometria de massa (CG/EM). 

 

Pico Componente Químico Teor % 
a
TR (min) 

01 Sabineno 2,54 6,657 

02 Metilhept-5-em-2-ona 2,62 6,801 

03 p Cimeno 1,54 7,174 

04 Limoneno 9,27 7,228 

05 y Terpineno 3,72 7,506 

06 Linalol 2,68 7,830 

07 β Citronelal 2,62 8,300 

08 β Citronelol 1,43 8,892 

09 Nerol 3,37 8,930 

10 Neral 24,27 9,047 

11 Geranial 33,40 9,259 

12 NI* 1,30 9,940 

13 Naphthalene 2,06 10,253 

14 trans Cariofilene 1,37 10,749 

15 Germacrene D 2,49 10,923 

16 Elemol 2,65 11,295 

17 NI* 1,30 12,013 

18 NI* 1,22 13,508 

Total 18 componentes 99,85%  ------- 

a
TR: tempo de retenção (min). 

*NI: componente não identificado. 

 

 

 

 
 

 
Geranial ou Citral a Neral ou Citral b d Limoneno 
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6.2 Concentrações Inibitória (CIM) e Letal Mínimas (CLM) do OELaII 

 

Para a determinação de CIM e CLM de OELaII foram utilizados os métodos de 

microdiluição em caldo de cultura em microplacas de 96 poços (Figura 17) e de contagem de 

células viáveis, respectivamente (BARON; PETERSON; FINEGOLD, 1994; CLSI, 2003). O 

OELaII foi testado nas concentrações de 20 a 0,009mg/mL. Os resultados para CIM e CLM 

seguem na Tabela 3.  

 

Figura 17 – Ensaio de determinação da CIM de OLEaII para a cepa de S. aureus ATCC 6538P em microplacas 

de 96 poços. 

 

A linha horizontal corresponde as concentrações do OELaII testadas (20 a 0,009mg/mL) e a linha vertical os 

resultados em triplicata. A ausência de turvação visível pode ser observada para concentrações de OELaII 

variando de 5 a 0,312mg/mL e indica inibição de crescimento microbiano. Concentrações de OELaII menores ou 

iguais a 0,156mg/mL não inibem o crescimento microbiano, indicado pela presença de turvação visível. 

Concentrações mais elevadas de OELaII (20 e 10mg/mL) determinam a turvação das culturas, como pode ser 

observado. Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 3 – CIM e CLM de OELaII para cepas de referência e isoladas de espécimes clínicas de ambiente 

hospitalar de S. aureus. 

 OELaII (mg/mL) 

Cepas Microbianas CIM CLM 

Staphylococcus aureus ATCC 6538P* 0,312 0,625 

Staphylococcus aureus ATCC 33591** 0,625 1,25 

Staphylococcus aureus 1* 0,312 0,625 

Staphylococcus aureus 2** 0,625 1,25 

A CIM foi considerada a menor concentração de OELaII, capaz de inibir o crescimento das cepas de S. aureus, 

com ausência de turvação visível e a CLM foi considerada a menor concentração de OELaII capaz de eliminar 

em 99,9% das células de S. aurues do inóculo inicial. *OSSA; **ORSA. Controle negativo: Tween 80 a 1%. 
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6.3 Mecanismo de ação antimicrobiano do OELaII sobre cepas de S. aureus 

 

6.3.1 Alteração na permeabilidade da membrana celular 

 

6.3.1.1 Captação de Cristal Violeta 

 

A alteração na permeabilidade da membrana citoplasmática foi avaliada através 

da captação do cristal violeta segundo a metodologia de Vaara e Vaara (1981). O gráfico 1 

mostra que após 60 min, quando comparado ao grupo Sem tto, houve um aumento 

significativo (p<0,05) da captação de cristal violeta nos grupos EDTA, CIM e CLM de todas 

as cepas de S. aureus testadas. Para as amostras de origem clínica, a captação de cristal violeta 

foi maior quando comparada as cepas de referência testadas.  
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Gráfico 1 – Captação de cristal violeta por cepas de S. aureus após 60, 90 e 120 min de exposição às CIM e 

CLM do OELaII.  
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S. aureus ATCC 33591
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S. aureus 2
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ATB: tratado com amicacina; EDTA: tratado com agente quelante; CIM: tratado com concentração inibitória 

mínima do OELaII; CLM: tratado com a concentração letal mínima do OELaII; Sem tto: sem tratamento. A 

análise estatística realizada foi ANOVA, com pós-teste de Tukey (p<0,05). Resultados expressos em média ± 

erro padrão de três ensaios. *diferença significativa quando comparado ao grupo sem tto após 60 min; #: 

diferença significativa quando comparada ao grupo sem tto após 90 min; **: diferença significativa quando 

comparada ao grupo sem tto após 120 min. 
 

Em relação ao grupo ATB (amicacina), não houve diferença significativa 

comparada ao grupo sem tto, em nenhum dos tempos de exposição (60, 90 e 120 min), para 

nenhuma das cepas testadas, uma vez que o mecanismo de ação dos aminoglicosídeos ocorre 

por inibição da síntese proteica, pela ligação a subunidade 30S dos ribossomos (TAVARES, 

2002). 

A captação aumenta em aproximadamente 30% nas cepas de amostras clínicas em 

relação às cepas de referência. Nos tempos 90 e 120 min, a diferença significativa (p<0,05) 

em relação ao grupo Sem tto, continuou ocorrendo para as quatro cepas de S. aureus 
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analisadas, quando expostas às CIM e CLM, indicando se tratar de uma lesão de membrana 

irreversível. 

A tabela 4 mostra a média dos resultados da porcentagem da captação do cristal 

violeta mais o erro padrão de três ensaios de todos os grupos testados nos tempos 60, 90 e 120 

min de exposição ao OELaII, ATB e EDTA, e faz uma comparação entre os diferentes 

intervalos de tempo para cada microrganismo e grupos testados. Nos tempos 60, 90 e 120 min 

houve diferença significativa (p<0,05) comparada ao tempo zero para as quatro cepas de 

bactérias testadas e em todos os grupos testados. Observou-se que à captação de cristal violeta 

é tempo-dependente quando as cepas de S. aureus são tratadas com a CIM do OELaII, 

havendo um aumento de captação no decorrer do tempo de exposição (60, 90 e 120 min), com 

exceção da cepa S. aureus 2, em que foi observado uma diminuição. Em relação ao EDTA e 

CLM, a captação de cristal violeta pelas cepas tratadas é máxima aos 60 min, diminuindo com 

o prolongamento da exposição, até 120 minutos.  
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Tabela 4 – Captação do cristal violeta por cepas de S. aureus após 60, 90 e 120 min de exposição às CIM e CLM 

do OELaII. 

Captação de cristal violeta (%) 

S. aureus ATCC 6538P 

Tempo Sem tto ATB EDTA CIM CLM 

0 
0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 

60 
22,83±3,00 28,39±2,16 52,00±0,67 60,56±0,51 67,23±2,58 

90 
29,11±0,34 33,33±2,90 42,85±1,02

a
 65,37±2,10 66,68±1,36 

120 
21,63±1,02

c
 29,86±2,50  35,03±0,89

bc
 66,32±0,58

b
 57,48±0,34

bc
 

 S. aureus ATCC 33591 

Tempo Sem tto ATB EDTA CIM CLM 

0 
0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 

60 
40,27±1,41 44,13±1,20 74,84±1,51 57,09±0,67 70,37±2,18 

90 
43,53±0,89  41,83±0,58  43,19±1,89

a
 67,00±1,22

a
 69,38±2,12 

120 
36,66±3,51 32,99±1,22

bc
 38,77±1,55

b
 68,36±1,55

b
 64,62±0,89 

                                                                           S. aureus 1 

Tempo Sem tto ATB EDTA CIM CLM 

0 
0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 

60 
56,37±1,77 52,34±3,17 71,81±0,38 81,20±2,79 90,38±3,76 

90 
44,89±1,55

a
 51,36±1,79 45,57±0,89

a
 88,77±3,11 72,44±1,02

a
 

120 
45,23±0,89

b
 46,59±1,48 45,57±1,79

b
 81,20±2,79 72,44±1,76

b
 

                                                                          S. aureus 2 

Tempo Sem tto ATB EDTA CIM CLM 

0 
0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 

60 
57,29±3,84 60,95±0,21 98,21±1,78 95,30±3,44 98,21±1,78 

90 
55,44±1,89  48,63±0,68

a
 62,58±0,68

a
 71,76±2,06

a
 75,17±0,68

a
 

120 
40,81±0,58

bc
 46,59±1,22

b
 45,57±0,68

bc
 68,02±0,68

b
 73,46±1,17

b
 

ATB: tratado com amicacina; EDTA: tratado com agente quelante; CIM: tratado com concentração inibitória 

mínima do OELaII; CLM: tratado com a concentração letal mínima do OELaII; Sem tto: sem tratamento. A 

análise estatística realizada foi ANOVA, com pós-teste de Tukey (p<0,05). Resultados expressos em média ± 

erro padrão de três ensaios. †: diferença significativa quando comparado os tempos de exposição zero vs 60, 90 e 

120 min; a: diferença significativa quando comparado os tempos de exposição 60 vs 90 min; b: diferença 

significativa quando comparado os tempos de exposição 60 vs 120 min; c: diferença significativa quando 

comparado os tempos de exposição 90 vs 120 min. 

 

 

6.3.1.2 Liberação de ácidos nucleicos 

 

A ocorrência de extravasamento de material citoplasmático foi analisada pela 

metodologia de Zhou et al. (2008), pela medida de liberação de ácidos nucleicos. O gráfico 2 

mostra que não houve diferença significativa entre as absorbâncias das culturas dos grupos 
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Sem tto e ATB (amicacina 1,2mg/mL), após 60, 90 e 120 min, já que a amicacina não altera a 

permeabilidade da membrana citoplasmática. Para os grupos CIM e CLM, a exposição por 90 

e 120 min determinou um aumento significativo (p<0,05) na liberação de ácidos nucleicos 

para todas as cepas de S. aureus testadas, quando comparado ao grupo Sem tto. Após 60 min 

de exposição os grupos CIM e CLM apresentaram aumento significativo de absorbâncias para 

as cepas S. aureus ATCC 6538P e S. aureus 2, indicando a ocorrência de extravasamento de 

material citoplasmático. Já para a cepa S. aureus 1, foi constatada uma diferença significativa 

no aumento da liberação de ácidos nucleicos aos 60 min de exposição a CLM de OELaII.  

 

Gráfico 2 – Liberação de ácidos nucleicos por cepas de S. aureus após 60, 90 e 120 min de exposição às CIM e 

CLM do OELaII. 
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ATB: tratado com amicacina; CIM: tratado com concentração inibitória mínima do OELaII; CLM: tratado com a 

concentração letal mínima do OELaII; Sem tto: sem tratamento. A análise estatística realizada foi ANOVA, com pós-teste de 

Tukey (p<0,05). Resultados expressos em média ± erro padrão de três ensaios. *diferença significativa quando comparado ao 

grupo Sem tto após 60 min; #: diferença significativa quando comparada ao grupo Sem tto após 90 min; **: diferença 

significativa quando comparada ao grupo Sem tto após 120 min. 
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A tabela 5 mostra a média dos resultados das absorbâncias mais o erro padrão de 

três ensaios de todos os grupos testados nos tempos 60, 90 e 120 min de exposição e faz uma 

comparação entre os diferentes intervalos de tempo para cada microrganismo e grupos 

testados. Nos tempos 60, 90 e 120 min houve diferença significativa (p<0,05) comparada ao 

tempo zero para as quatro cepas de bactérias testadas e em todos os grupos testados. A 

exposição da cepa S. aureus ATCC 6538P a CIM e CLM não determinou diferença 

significativa na liberação de ácidos nucleicos, entre os três tempos testados. Para as cepas S. 

aureus ATCC 33591, S. aureus 1 e S. aureus 2 não foi observada diferença significativa entre 

os tempos de exposição 90 vs 120min, para os grupos ATB, CIM e CLM. 
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Tabela 5 – Liberação de ácidos nucleicos por cepas de S. aureus após 60, 90 e 120 min de exposição às CIM e 

CLM do OELaII. 

Absorbância 260nm 

S. aureus ATCC 6538P 

Tempo Sem tto ATB CIM CLM 

0 0,00±0,00
†
 0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 

60 0,021±0,002 0,046±0,009 0,132±0,003 0,121±0,005 

90 0,048±0,004 0,076±0,008
 a

 0,141±0,013 0,158±0,005 

120 0,088±0,002
 bc

 0,090±0,002
 b

 0,138±0,009 0,141±0,009 

 S. aureus ATCC 33591 

Tempo Sem tto ATB CIM CLM 

0 0,00±0,00
†
 0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 

60 0,022±0,002 0,030±0,003 0,028±0,007 0,046±0,009 

90 0,040±0,009 0,062±0,006
a
 0,121±0,008

a
 0,152±0,009

a
 

120 0,079±0,006
bc

 0,073±0,008
b
 0,141±0,007

b
 0,158±0,015

b
 

                                                                           S. aureus 1 

Tempo Sem tto ATB CIM CLM 

0 0,00±0,00
†
 0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 

60 0,028±0,004 0,052±0,009 0,088±0,003 0,134±0,006 

90 0,081±0,007
a
 0,092±0,005

a
 0,148±0,007

a
 0,176±0,010

a
 

120 0,087±0,006
b
 0,102±0,001

b
 0,164±0,001

b
 0,177±0,011

b
 

                                                                          S. aureus 2 

Tempo Sem tto ATB CIM CLM 

0 0,00±0,00
†
 0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 0,00±0,00

†
 

60 0,043±0,003 0,061±0,004 0,112±0,003 0,124±0,006 

90 0,084±0,004
a
 0,105±0,001

a
 0,144±0,012

a
 0,158±0,008

a
 

120 0,090±0,004
b
 0,096±0,005

b
 0,167±0,002

b
 0,158±0,008

b
 

ATB: tratado com amicacina; CIM: tratado com concentração inibitória mínima do OELaII; CLM: tratado com 

a concentração letal mínima do OELaII; Sem tto: sem tratamento. A análise estatística realizada foi ANOVA, 

com pós-teste de Tukey (p<0,05). Resultados expressos em média ± erro padrão de três ensaios. †: diferença 

significativa quando comparado os tempos de exposição zero vs 60, 90 e 120 min; a: diferença significativa 

quando comparado os tempos de exposição 60 vs 90 min; b: diferença significativa quando comparado os 

tempos de exposição 60 vs 120 min; c: diferença significativa quando comparado os tempos de exposição 90 vs 

120 min. 
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6.3.1.3 Efluxo de íons potássio (K
+
) 

 

A metodologia usada para determinação de efluxo de potássio foi seguida 

conforme Cox et al. (2000). OELaII nas concentrações inibitória e letal mínimas é capaz de 

causar liberação de íons potássio pelas cepas de S. aureus testadas. O gráfico 3 mostra que 

houve aumento significativo (p<0,05) da liberação do íon potássio, comparando o efeito de 

exposição da CIM e CLM com o grupo Sem tto, nos tempos 60, 90 e 120 min, indicando se 

tratar de uma lesão de membrana irreversível. 

 

Gráfico 3 – Efluxo de íons potássio (K
+
) por cepas de S. aureus após 60, 90 e 120 min de exposição às CIM e 

CLM do OELaII.  
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Sem tto: sem tratamento; CIM: tratado com concentração inibitória mínima do OELaII; CLM: tratado com a 

concentração letal mínima do OELaII. A análise estatística realizada foi ANOVA, com pós-teste de Tukey 

(p<0,05). Resultados expressos em média ± erro padrão de três ensaios. *diferença significativa quando 

comparado ao grupo Sem tto após 60 min; #: diferença significativa quando comparada ao grupo Sem tto após 

90 min; **: diferença significativa quando comparada ao grupo Sem tto após 120 min. 
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As médias das concentrações do íon potássio e o erro padrão do ensaio realizado 

em triplicata estão expressos na tabela 6, que mostra a comparação entre os diferentes 

intervalos de tempo para cada microrganismo e grupos testados. Nos tempos 60, 90 e 120 min 

houve diferença significativa (p<0,05) comparada ao tempo zero para as quatro cepas de 

bactérias testadas, nos grupos CIM e CLM. Porém quando feita a comparação da liberação de 

íons potássio entre 60 vs 90 min, 60 vs 120 min e 90 vs 120 min, pode ser obsevada que 

apenas os grupos CIM e CLM da cepa de S. aureus ATCC 6538P apresentaram diferença 

significativa (p<0,05) na liberação de íons potássio quando comparamos os tempos 60 vs 120 

min. Para todas as outras cepas testadas não apresentaram diferença significativa entre os 

tempos. 

 

Tabela 6 – Efluxo de íons potássio (K
+
) por cepas de S. aureus após 60, 90 e 120 min de exposição às CIM e 

CLM do OELaII. 
K

+ 
Efluxo (mEq/L) 

 S. aureus ATCC 6538P S. aureus ATCC 33591 

Tempo Sem tto CIM CLM Sem tto CIM CLM 

0 0.30±0.10 0.30±0.00
†
 0.30±0.00

†
 0.35±0.05 0.20±0.00

†
 0.30±0.00

†
 

60 0.10±0.00 1.45±0.05 1.65±0.05 0.20±0.00 1.15±0.05 1.20±0.09 

90 0.25±0.05 1.30±0.00
 

1.45±0.05 0.10±0.00 1.20±0.00
 

1.15±0.05
 

120 0.30±0.00 1.20±0.09
b 

1.35±0.05
b 

0.25±0.05 1.15±0.05
 

1.10±0.00
 

 S. aureus 1 S. aureus 2 

Tempo Sem tto CIM CLM Sem tto CIM CLM 

0 0.30±0.00 0.20±0.00
†
 0.30±0.00

†
 0.35±0.05 0.30±0.00

†
 0.35±0.05

†
 

60 0.25±0.05 1.25±0.05 1.35±0.05 0.30±0.00 1.35±0.05 1.55±0.05 

90 0.20±0.00 1.20±0.00 1.30±0.00 0.35±0.05 1.35±0.05 1.50±0.10 

120 0.25±0.05 1.20±0.00 1.25±0.05 0.30±0.00 1.30±0.00 1.45±0.05 

Sem tto: sem tratamento; CIM: tratado com concentração inibitória mínima do OELaII; CLM: tratado com a 

concentração letal mínima do OELaII. A análise estatística realizada foi ANOVA, com pós-teste de Tukey 

(p<0,05). Resultados expressos em média ± erro padrão de três ensaios. †: diferença significativa quando 

comparado os tempos de exposição zero vs 60, 90 e 120 min; a: diferença significativa quando comparado os 

tempos de exposição 60 vs 90 min; b: diferença significativa quando comparado os tempos de exposição 60 vs 

120 min; c: diferença significativa quando comparado os tempos de exposição 90 vs 120 min. 
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6.3.1.4 Microscopia de Força Atômica 

 

Nas figuras 18A e 18B observa-se através da microscopia de força atômica que a 

cepa de S. aureus ATCC 6538P sem tratamento permaneceu com as características 

morfológicas própria da bactéria definida pelo seu formato esférico, na forma de coco, e com 

a membrana celular lisa e regular. Já nas células expostas a concentração inibitória mínima do 

OELaII (Figuras 18D e 18E), por 12 horas, pode ser evidenciado alterações morfológicas e 

irregularidade quanto ao tamanho e rugosidade da bactéria.  

As figuras 18C e 18F mostram as medidas da bactéria sem tratamento e com 

exposição à CIM do OELaII, respectivamente. Houve uma redução no comprimento 

horizontal, vertical e distância de superfície da cepa de S. aureus ATCC 6538P quando 

tratado com a CIM do OELaII em relação ao grupo controle. 
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Figura 18 – Imagem obtida por microscopia de força atômica de células de S. aureus ATCC 6538P. 

A 

 

D 

 
Escala de dados: 5µm 

Dados de imagem: deflexão  

 

Escala de dados: 10µm 

Dados de imagem: deflexão 

 

B 

 

E 

 
Escala de dados: 3.439µm 

Dados de imagem: altura 

 

Escala de dados: 1.000µm 

Dados de imagem: altura 

C 

 

F 

 
Horizontal: 1.445µm 

Vertical: 687.44nm 

Distância da superfície: 2.024µm 

Horizontal: 1.133µm 

Vertical: 124.54nm 

Distância da superfície: 1.589µm 

 

A, B e C – Cultura controle: sem tratamento. D, E e F – Cultura teste: exposição à CIM (0,312 mg/mL) do 

OELaII por 12 horas. Fonte: REBÊLO (2014). 
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6.4 Efeito de concentrações subinibitórias (CSI) do OELaII na ação dos fatores de 

virulência microbiana de cepas de S. aureus. 

 

As concentrações subinibitórias utilizadas foram determinadas a partir das CIM 

obtidas para cada cepa de S. aureus (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – CIM e CSI do OELaII para cepas de referência e isoladas de espécimes clínicas de ambiente 

hospitalar de S. aureus. 

                                          OELaII (mg/mL) 

 CSI 

Cepas CIM 1/2xCIM 1/4xCIM 1/8xCIM 1/16xCIM 

S. aureus ATCC 6538P
*
 0,312 0,156 0,078 0,039 0,019 

S. aureus ATCC 33591
**

 0,625 0,312 0,156 0,078 0,039 

S. aureus 
*
 0,312 0,156 0,078 0,039 0,019 

S. aureus 2
**

 0,625 0,312 0,156 0,078 0,039 

A CIM é a menor concentração de OELaII, capaz de inibir o crescimento das cepas de S. aureus, com ausência 

de turvação visível e as CSI são concentrações de OELaII menores que a CIM (1/2, 1/4, 1/8 e 1/16). *OSSA 

**ORSA. Controle negativo: Tween 80 a 1%. 
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6.4.1 Atividade catalase 

 

O OELaII foi capaz de inibir a  atividade da enzima catalase nas cepas de S. 

aureus ATCC 6538P e S. aureus 2, até a concentração de 0,019 e 0,039 mg/mL (1/16xCIM ), 

respectivamente, quando comparadas ao controle sem tratamento (Tabela 8).  

Tabela 8 – Efeito da CSI do OELaII na atividade catalase de cepas de referência e isoladas de espécimes clínicas 

de ambiente hospitalar de S. aureus. 

Intensidade da atividade da catalase 

 Concentrações subinibitórias do OELaII 

(mg/mL) 

Controles 

 1/2xCIM 1/4xCIM 1/8xCIM 1/16XCIM Positivo Negativo 

S. aureus ATCC 6538P
*
 ++ ++ ++ ++ +++ - 

S. aureus ATCC 33591
**

 - - - - +++ - 
S. aureus 1

*
 - - - - +++ - 

S. aureus 2
**

 ++ ++ ++ ++ +++ - 
A intensidade de liberação de oxigênio foi avaliada por meio de escores: (+): Fraca, (++): Moderada, (+++): 

Intensa, (-): Sem atividade; Volume de cultura utilizado: 100uL; Volume de peróxido de hidrogênio 3% 

utilizado: 100µL; Controle positivo: Cultura sem tratamento prévio com CSI do OELaII; Controle negativo: 

Escherichia coli ATCC 10536. *OSSA **ORSA. 

 

 

A Figura 19 mostra a atividade catalase da cepa de S. aureus ATCC 6538P 

quando previamente exposta a CSI de OELaII, com ocorrência de diminuição na intensidade 

de liberação de oxigênio. 

 

Figura 19 – Efeito da CSI do OELaII na atividade catalase de cepas de S. aureus ATCC 6538P. 

 
A intensidade da liberação de oxigênio foi avaliada por meio de escores: (+): Fraca, (++): Moderada, (+++): 

Intensa, (-): Sem atividade; Volume de cultura utilizado: 100µL; Volume de peróxido de hidrogênio 3% 

utilizado: 100µL; Controle positivo: Cultura sem tratamento prévio com CSI do OELaII; Controle negativo: 

Escherichia coli ATCC 10536. Fonte: próprio autor. 
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6.4.2 Atividade coagulase 

 

A atividade da enzima coagulase de cepas de S. aureus testadas não foi alterada 

pela exposição às CSI de OELaII (Tabela 9).  

 

Tabela 9 – Efeito da CSI do OELaII na atividade coagulase de cepas de referência e isoladas de espécimes 

clínicas de ambiente hospitalar de S. aureus.  

Atividade da coagulase 

 Concentrações subinibitórias do OELaII 

(mg/mL) 

Controles 

 1/2xCIM 1/4xCIM 1/8xCIM 1/16xCIM Positivo Negativo 

S. aureus ATCC 6538P
*
 + + + + + - 

S. aureus ATCC 33591
**

 + + + + + - 
S. aureus 1

*
 + + + + + - 

S. aureus 2
**

 + + + + + - 
Reação da coagulase: (+): positiva, (-): negativa. Volume de cultura utilizado: 20uL; Controle positivo: Cultura 

sem tratamento prévio com CSI do OELaII; Controle negativo: Staphylococcus epidermidis ATCC 12228. 

*OSSA **ORSA. 

 

 

A Figura 20 mostra que a atividade da coagulase da cepa S. aureus ATCC 6538P, 

não foi inibida por sua exposição previa a CSI de 0,156 mg/mL de OELaII (1/2xCIM). O 

mesmo padrão de aglutinação foi observado para todas as cepas testadas, quando expostas as 

diferentes CSI de OELaII. 

 

Figura 20 – Efeito da CSI do OELaII na atividade coagulase de cepa de S. aureus ATCC 6538P. 

 

Reação negativa da enzima coagulase. Volume de cultura microbiana utilizado: 20µL Fonte: próprio autor. 
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6.4.3 Atividade lipase  

 

As culturas de S. aureus ATCC 6538P e S. aureus 2 quando tratadas com CSI de 

OELaII sofreram redução na atividade das enzimas lipases, o que pode ser constado pela 

diminuição do diâmetro do halo de lipólise. Essa redução ocorreu até a concentração de 

0,019mg/mL (1/16xCIM) e 0,039mg/mL (1/16xCIM), respectivamente, quando comparado 

ao controle positivo, de maneira concentração-dependente. Para as cepas S. aureus ATCC 

33591 e S. aureus 1, as CSI de OELaII utilizadas não foram capazes de inibir a atividade da 

enzima lipase (Tabela 10).  

Tabela 10 – Efeito da CIS do OELaII na atividade lipase de cepas de referência e isoladas de espécimes clínicas 

de ambiente hospitalar de S. aureus. 

Diâmetro do halo de lipólise (mm)
*
 

 Concentrações subinibitórias do OELaII (mg/mL) Controles 

 1/2xCIM 1/4xCIM 1/8xCIM 1/16xCIM Positivo 

S. aureus ATCC 6538P
*
 11,5±0,5 11,5±0,5 12,5±0,5 13±0,00 13,5±1,00 

S. aureus ATCC 33591
**

 9,5±0,5 10,0±0,00 10,0±0,5 10,0±0,00 9,0±0,00 

S. aureus 1
*
 26,0±0,00 26,5±0,05 26,5±0,5 26,5±0,5 25±0,00 

S. aureus 2
**

 7,0±0,00 8,0±0,00 8,5±0,00 9,0±0,5 11±0,00 

(
*
): Média ± EMP dos halos de lipólise (mm) de dois ensaios; Volume de cultura aplicado em cada poço: 25µL; 

Tamanho do poço: 6mm; Controle positivo: cultura sem tratamento prévio com CSI de OELaII. *OSSA; 

**ORSA. 

 

A Figura 21 mostra a atividade lipase de cepa de S. aureus ATCC 6538P quando 

exposta previamente a CSI de OELaII. Não houve redução dos halos de lipólise quando comparado 

ao controle positivo. 

 

Figura 21 – Efeito da CSI do OELaII na atividade lipase de cepa de S. aureus ATCC 6538P. 

 

Volume de cultura aplicado em cada poço: 25µL; Tamanho do poço: 6mm; Controle positivo: cultura sem 

tratamento prévio com CSI de OELaII. Fonte: próprio autor. 
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6.4.4 Atividade DNAse 

 

O OELaII até na concentração 0,019 mg/mL (1/16xCIM) foi capaz de inibir a 

atividade da enzima DNAse apenas na cepa de S. aureus 2. Para as demais cepas testadas 

nenhuma das concentrações utilizadas foi capaz de inibir essa atividade (Tabela 11).  

 

Tabela 11 – Efeito da CSI do OELaII na atividade DNAse de cepas de referência e isoladas de espécimes 

clínicas de ambiente hospitalar de S. aureus. 

Atividade da DNAse 

 Concentrações subinibitórias do OELaII 

(mg/mL) 

Controles 

 1/2xCIM 1/4xCIM 1/8xCIM 1/16xCIM Positivo Negativo 

S. aureus ATCC 6538P
*
 + + + + + - 

S. aureus ATCC 33591
**

 + + + + + - 
S. aureus 1

*
 + + + + + - 

S. aureus 2
**

 - - - - + - 

Volume de cultura utilizado: 20µL; (+): positivo para atividade da DNAse; (-): negativo para atividade da 

DNase; Controle positivo: Cultura sem tratamento prévio com CSI de OELaII; Controle negativo: Escherichia 

coli ATCC 10536. *OSSA; **ORSA. 

 

 

Na Figura 22 é mostrada a atividade DNAse de cepa de S. aureus ATCC 6538P 

quando previamente exposta a CSI de OELaII. Podem ser vistos halos claros, em torno do 

crescimento microbiano, onde o DNA foi degradado pela ação da DNAse, contrastando com o 

meio opaco pela precipitação do DNA íntegro na presença de HCl 1%. 

Figura 22 – Efeito da CSI do OELaII na atividade DNAse de cepa de S. aureus ATCC 6538P. 

 
Volume de cultura utilizado: 20µL; Controle positivo: Cultura sem tratamento prévio com CSI de OELaII. 

Fonte: próprio autor. 
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6.5 Influência dos diferentes valores de pH na atividade antimicrobiana do OELaII 

 

A atividade antimicrobiana do OELaII se mantém constante em pH ácido, neutro 

e levemente alcalino (pH ≤ 8,0). No entanto, pH alcalino, 8,5 e 9,0,  são capazes de 

potencializar o efeito antimicrobiano do OELaII, reduzindo em 50% a CIM de OELaII para as 

cepas testadas. 

 

Tabela 12 – Influência dos diferentes valores de pH na atividade antimicrobiana do OELaII de cepas de 

referência de S. aureus. 

 

Valores de pH 

Cepas 

S. aureus ATCC 6538P
*
 S. aureus ATCC 33591

**
 

OELaII (mg/mL) 

CIM CIM 

5,5 0,312 0,625 

6,0 0,312 0,625 

6,5 0,312 0,625 

7,0 0,312 0,625 

7,5 0,312 0,625 

8,0 0,312 0,625 

8,5 0,156 0,312 

9,0 0,156 0,312 

A CIM é a menor concentração de OELaII capaz de inibir o crescimento das cepas de S. aureus, com ausência 

de turvação visível. Volume de OELaII aplicado em cada poço: 25µL. *OSSA; **ORSA. Controle negativo: 

Tween 80 a 1%, sem atividade. 
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6.6 Atividade cicatrizante do OELaII  

 

6.6.1 Esterilidade das formulações  

 

O método usado consistiu em determinar o número total de microrganismos 

viáveis (bactérias e fungos) presente nas amostras segundo a metodologia descrita na 

Farmacopéia Brasileira V (BRASIL, 2010). Após a incubação a 35ºC por cinco dias e a 25ºC 

por sete dias para bactérias e fungos, respectivamente, não foi verificada a presença de 

microrganismos viáveis nas amostras das três formulações avaliadas: gel-base, Gal-OELaII-

2,5 e Gal-OELaII-0,6. As amostras encontram-se dentro dos padrões aceitáveis pela 

Farmacopeia Brasileira V, podendo ser utilizadas com segurança.  

 

6.6.2 Aspectos clínicos das feridas cutâneas 

  

A evolução dos aspectos clínicos na cicatrização das feridas foi acompanhada 

através da análise macroscópica, observando os sinais flogísticos edema, hiperemia, crosta e 

exsudato. Essas avaliações foram realizadas no 3º, 5º, 7º e 12º dia PO. No 3º dia PO, as 

feridas de todos os grupos experimentais apresentavam-se edemaciadas e hiperêmicas (Tabela 

13 e Figura 23). O edema foi evidenciado de forma leve a moderado nos grupos Sem tto, Gal 

e Controle, com frequência e intensidade de 75% (0-1), 83% (0-2) e 80% (0-1), 

respectivamente. Nos grupos Gal-OELaII-2,5, Gal-OELaII-0,6 e OELaII, foi observado 

edema de grau moderado a intenso com frequência e intensidade de 100% (2-3), 95% (1-2) e 

97% (2-3), respectivamente,  e significativamente diferente (p<0,05) em relação ao grupo 

Sem tto. Foi verificado que os grupos Gal-OELaII-2,5 e OELaII apresentaram edema por 

um período mais prolongado, persistindo até o 5º dia PO, porém sem diferença significativa 

em relação ao grupo Sem tto. 
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Tabela 13 – Frequência (%) e intensidade dos aspectos clínicos hiperemia e edema no 3º PO em feridas cutâneas.  

Aspectos 

Clínicos 

Grupos 

Sem tto Gal Controle Gal-OELaII-2,5 Gal-OELaII-0,6  OELaII 

Edema 75% (0-1) 83% (0-2) 80% (0-1) 100% (2-3)
*
 95% (1-2)

*
 97% (2-3)

*
 

Hiperemia 85% (0-1) 87% (0-1) 90% (0-2) 100% (2-3)
*
 90% (0-2) 100% (2-3)

*
 

Camundongos foram submetidos à cirurgia e tratados topicamente durante 12 dias. Sem tto: feridas sem nenhum 

tipo de tratamento; Gal: feridas tratadas com gel-base galactomanana 1,5%; Controle: feridas tratadas com 

fármaco de referência Kollagenase®; Gal-OELaII-2,5: feridas tratadas com gel 2,5 mg/g de OELaII; Gal-

OELaII-0,6: feridas tratadas com gel 0,6 mg/g de OELaII;  OELaII: feridas tratadas com OELaII. Os sinais 

flogísticos edema e hiperemia foram observados no 3º dia quanto à frequência (%) e intensidade (0-ausente; 1-

leve; 2-moderado e 3-intenso) e expressos como percentual e mediana, respectivamente. 
*
p<0,05 indica 

diferença significativa comparado com o grupo Sem tto (n= 15 animais/grupo; Kruskal Wallis seguido do teste 

de Dunn). 
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Figura 23 – Evolução temporal dos aspectos macroscópicos das feridas cutâneas. 

 Dias de pós-operatório 

Grupos 3º 5º 7º 12º 

Sem tto 

    
Gal 

    
Controle  

    
Gal-

OELaII-

2,5 

    
Gal-

OELaII-

0,6 

    
OELaII 

    

Camundongos foram submetidos à cirurgia e tratados topicamente durante 12 dias. Sem tto: feridas sem nenhum 

tipo de tratamento; Gal: feridas tratadas com gel-base galactomanana 1,5%; Controle: feridas tratadas com 

fármaco de referência Kollagenase®; Gal-OELaII-2,5: feridas tratadas com gel 2,5 mg/g de OELaII; Gal-

OELaII-0,6: feridas tratadas com gel 0,6 mg/g de OELaII;  OELaII: feridas tratadas com OELaII. Os aspectos 

macroscópicos foram analisados nos 3°, 5°, 7° e 12° dia PO. Fonte: próprio autor.  
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Hiperemia foi outro sinal inflamatório observado nas feridas desse modelo 

experimental. Foi observado que no 3ºdia PO, apenas nos grupos Gal-OELaII-2,5 e OELaII, 

tiveram diferença significativa (p<0,05) em relação ao grupo Sem tto, ambos com frequência 

e intensidade de 100% (2-3) (Tabela 13 e Figura 23). Para todos os outros grupos não houve 

nenhuma diferença significativa em relação à hiperemia quando comparado ao grupo Sem tto, 

uma vez que a hiperemia foi evidenciado de forma leve a moderada. 

Exsudato foi evidenciado nas feridas de todos os grupos nos 1º e 2º dia PO. No 

grupo Gal foi observada uma discreta presença de exsudato até o 5º dia PO. Nos outros 

grupos (Sem tto, Controle, Gal-OELaII-2,5, Gal-OELaII-0,6 e OELaII) a partir do 3º dia, 

não se observou mais esse sinal clínico. 

Já em relação à presença ou ausência de crosta, as avaliações clínicas mostraram 

que a partir do 3º dia PO, houve a formação de crosta nas feridas de todos os grupos, sendo 

esta observada até o 12º dia para os grupos Sem tto, Gal e Controle. Nos outros grupos (Gal-

OELaII-2,5, Gal-OELaII-0,6 e OELaII), na maioria dos animais, a formação de crosta 

ocorreu até o 10º dia pós-operatório.  

 

6.6.3 Aspectos morfométricos das feridas cutâneas 

 

Com o objetivo de investigar o efeito do gel a base de óleo essencial de L. alba 

nas extensão das feridas, a área das feridas e a porcentagem de contração foram mensuradas 

nos dias 3º, 5º, 7º e 12º após a cirurgia (Gráfico 4 e Tabela 14). As diferenças foram 

significativamente diferentes a partir do 3º dia para os grupos Gal, Gal-OELaII-2,5, Gal-

OELaII-0,6 e OELaII quando comparado ao grupo Sem tto. Neste dia, nenhuma diferença 

significativa foi observada entre os grupos Sem tto (37,74 ± 2,36 mm
2
) e Controle (36,35 ± 

1,77 mm
2
) enquanto os grupos Gal (25,81 ± 1,65 mm

2
), Gal-OELaII-2,5 (24,66 ± 1,83 

mm
2
), Gal-OELaII-0,6 (20,15 ± 1,68 mm

2
) e OELaII (20,9 ± 1,44 mm

2
), a redução na área 

das feridas e a porcentagem de contração foram favorecidas de forma significativa (p<0,05). 
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Gráfico 4 – Evolução temporal da área das feridas cutâneas. 
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Camundongos foram submetidos à cirurgia e tratados topicamente durante 12 dias. Sem tto: feridas sem nenhum 

tipo de tratamento; Gal: feridas tratadas com gel-base galactomanana 1,5%; Controle: feridas tratadas com 

fármaco de referência Kollagenase®; Gal-OELaII-2,5: feridas tratadas com gel 2,5 mg/g de OELaII; Gal-

OELaII-0,6: feridas tratadas com gel 0,6 mg/g de OELaII;  OELaII: feridas tratadas com OELaII. A área das 

feridas foi determinada planimetricamente após a cirurgia (dia zero) e nos 3°, 5°, 7° e 12° dia PO. Resultados 

expressos com média ± E.P.M da área das feridas. *p<0,05 indica diferença significativa comparada ao grupo 

Sem tto; 
#
p< 0,05 indica diferença significativa comparada ao grupo Controle (n= 15 animais/grupo; ANOVA 

seguido do teste de Tukey). 

 

 
Tabela 14 – Evolução temporal da contração das feridas cutâneas. 

 

Grupos 

Contração da ferida (%) ± EPM 

Dias de pós-operatório 

0 3º 5º 7º 12º 

Sem tto  0 0 0 53,17±2,73 93,22±0,74 

Gal  0 16,74±1,65
*# 

49,90±1,97
*#

 60,64±1,20 97,67±0,12
*
 

Controle  0 0 25,36±2,18 44,75±3,53 100±0,00
*
 

Gal-OELaII-2,5  0 22,10±1,83
*#

 58,05±1,41
*#

 76,05±1,47
*#

 98,67±0,42
*
 

Gal-OELaII-0,6  0 33,30±1,68
*#

 54,48±1,88
*#

 76,66±1,74
*#

 98,94±0,06
*
 

OELaII  0 24,87±1,44
*#

 34,57±0,69
*
 43,06±1,83 100±0,00

*
 

Camundongos foram submetidos à cirurgia e tratados topicamente durante 12 dias. Sem tto: feridas sem nenhum 

tipo de tratamento; Gal: feridas tratadas com gel-base galactomanana 1,5%; Controle: feridas tratadas com 

fármaco de referência Kollagenase®; Gal-OELaII-2,5: feridas tratadas com gel 2,5 mg/g de OELaII; Gal-

OELaII-0,6: feridas tratadas com gel 0,6 mg/g de OELaII;  OELaII: feridas tratadas com OELaII. A área das 

feridas foi determinada planimetricamente após a cirurgia (dia zero) e nos 3°, 5°, 7° e 12° dia PO. Resultados 

expressos com média ± E.P.M da área das feridas. *p<0,05 indica diferença significativa comparada ao grupo 

Sem tto; 
#
p< 0,05 indica diferença significativa comparada ao grupo Controle (n= 15 animais/grupo; ANOVA 

seguido do teste de Tukey). 
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Também foi verificada diferença significativa no 3º dia para os grupos tratados 

com OELaII (Gal-OELaII-2,5, Gal-OELaII-0,6 e OELaII) e Gal quando comparado ao 

grupo Controle. 

As diferenças significativas em relação ao grupo Sem tto (30,73±2,14 mm
2
) 

mantiveram-se até o 5º dia após a cirurgia [Gal (15,53±1,97 mm
2
); Gal-OELaII-2,5 

(13,28±1,41 mm
2
); Gal-OELaII-0,6 (13,75±1,88 mm

2
) e OELaII (18,20±0,69 mm

2
)]. Para o 

grupo Controle (24,33±2,18 mm
2
), foi verificada diferença significativa em relação aos 

grupos tratados (Gal-OELaII-2,5 e Gal-OELaII-0,6) e grupo Gal. 

No dia 7º PO houve diferença significativa apenas nos grupos tratados Gal-

OELaII-2,5 (7,58±1,47 mm
2
) e Gal-OELaII-0,6 (7,05±1,74 mm

2
) quando comparado aos 

grupos Sem tto (14,09±2,73 mm
2
) e Controle (18,01±3,53 mm

2
). Já em relação aos outros 

grupos Gal (12,20±1,20 mm
2
) e OELaII (15,84±1,83 mm

2
), não foram constatadas 

diferenças significativas quando comparado aos grupos Sem tto e Controle. No 12º PO 

houve diferença significativa para os grupos Gal (0,72±0,12 mm
2
), Controle (0,42±0,42 

mm
2
), Gal-OELaII-2,5 (0,00±0,00 mm

2
), Gal-OELaII-0,6 (0,31±0,06 mm

2
) e OELaII 

(0,00±0,00 mm
2
) apenas quando comparado ao grupo Sem tto (2,04±0,74 mm

2
).  

A evolução do ferimento para a cicatrização também foi acompanhada pelo 

surgimento do tecido cicatricial em substituição à área lesionada. As feridas que 

macroscopicamente não apresentavam crosta aderida ao tecido cicatricial foram consideradas 

reepitelizadas (Gráfico 5). No 12º dia PO, o percentual de reepitelização foi baixo para o 

grupo Sem tto (33%) e Gal (66%). Nos grupos Controle e Gal-OELaII-0,6 a porcentagem 

de reepitelização foi de 94% e 98%, respectivamente, e de forma significativamente diferente 

em relação ao grupo Sem tto. No mesmo período 100% das feridas estavam reepitelizadas 

nos grupos Gal-OELaII-2,5 e OELaII. 
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Gráfico 5 – Efeito do OELaII sobre a reepitelização no 12º PO de feridas cutâneas.  
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Camundongos foram submetidos à cirurgia e tratados topicamente durante 12 dias. Sem tto: feridas sem nenhum 

tipo de tratamento; Gal: feridas tratadas com gel-base galactomanana 1,5%; Controle: feridas tratadas com 

fármaco de referência Kollagenase®; Gal-OELaII-2,5: feridas tratadas com gel 2,5 mg/g de OELaII; Gal-

OELaII-0,6: feridas tratadas com gel 0,6 mg/g de OELaII;  OELaII: feridas tratadas com OELaII. A análise 

macroscópica da reepitelização foi avaliada no 12º PO. Resultados expressos como percentual de feridas 

reepitelizadas. *p<0,05 indica diferença significativa comparada ao grupo Sem tto; 
#
p<0,05 indica diferença 

significativa comparada ao grupo Controle; 
α
p<0,05 diferença significativa comparada ao grupo Gal (n= 

15animais/grupo; Kruskal Wallis seguido do teste de Dunn). 
 

 

6.6.4 Aspectos histológicos das feridas cutâneas 

 

A avaliação microscópica do processo cicatricial foi fundamentada nos seguintes 

parâmetros, característicos de cada fase do processo: A) fase inflamatória, presença de crosta 

e do infiltrado inflamatório; B) fase proliferativa ou de fibroplasia, neo-angiogênese e 

formação do tecido de granulação; e C) fase de remodelação, reepitelização da área da ferida 

e presença de fibras colágenas. 

No 3º dia da avaliação, observou-se a presença de crosta espessa, intensa 

proliferação de fibroblastos e intenso infiltrado inflamatório em todos os grupos (Figura 

24/A3º, B3º, C3º, D3º, E3º e F3º). Nos grupos Sem tto, Gal e Controle essas características 

apresentaram-se de forma menos intensa (leve a moderado) quando comparado aos grupos 

tratados com OELaII (Gal-OELaII-2,5; Gal-OELaII-0,6 e OELaII), em que as 

características histológicas foram de moderado a intenso.  
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Figura 24 – Evolução temporal dos aspectos histológicos das feridas cutâneas. 
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Grupos 3º 5º 7º 12º 
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Camundongos foram submetidos à cirurgia e tratados topicamente durante 12 dias. Sem tto: feridas sem nenhum 

tipo de tratamento; Gal: feridas tratadas com gel-base galactomanana 1,5%; Controle: feridas tratadas com 

fármaco de referência Kollagenase®; Gal-OELaII-2,5: feridas tratadas com gel 2,5 mg/g de OELaII; Gal-

OELaII-0,6: feridas tratadas com gel 0,6 mg/g de OELaII;  OELaII : feridas tratadas OELaII. Os aspectos 

histológicos foram analisados nos 3°, 5°, 7° e 12° dia PO. a: intenso infiltrado inflamatório; b: crosta espessa; c: 

proliferação de fibroblastos; d: neo-angiosêneses; e: fibra de colágeno, f: folículo piloso; g: papilas dérmicas; h: 

congestão vascular; i: tecido de granulação fibrovascular; j: tecido cicatricial.  Fonte: TOMÉ (2014). 
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No 5º dia de evolução da ferida, nos grupos Sem tto (Fig 24/A5º) e Gal (Fig 

24/B5º) ainda persistiam a presença de infiltrado inflamatório, porém menos intenso quando 

comparado ao 3º dia e a presença de crostas espessas totalmente aderidas à ferida. No grupo 

Gal também foi observada a presença da congestão vascular. Já no grupo Controle (Fig 

24/C5º) foi obervado um início de neoformação tecidual, sugerindo o surgimento de um 

tecido de granulação vascular, e presença de infiltrado inflamatório moderado e proliferação 

de fibroblastos. Os grupos Gal-OELaII-2,5 (Fig 24/D5º), Gal-OELaII-0,6 (Fig 24/E5º) e 

OELaII (Fig 24/F5º) apresentaram uma diminuição do infiltrado inflamatório, rede vascular 

mais organizada com visíveis fibras de colágenos delimitando os vasos neoformados, o que 

sugere neoformação de um tecido de granulação fibrovascular. 

No 7º dia PO, observou-se no grupo Sem tto (Fig 24/A7º), mesmo com a presença 

de um discreto processo inflamatório, a formação inicial de um tecido de granulação 

fibrovascular, de características pouco organizadas e com indícios da presença de fibras de 

colágenos. No grupo Controle (Fig 24/C7º) foi evidenciada a presença de tecido de 

granulação fibrovascular, além de hiperplasia do epitélio. Nos grupos Gal-OELaII-2,5, Gal-

OELaII-0,6 e OELaII (Fig 24/D, E e F7º) foram constatados a presença de crosta delgada, 

com pouco infiltrado inflamatório e tecido de granulação mais organizado, quando comparado 

ao controle. 

No 12º dia, nos grupos Gal-OELaII-2,5 e OELaII (Fig 24/D e F12º) verificou-se 

um fechamento total da ferida, não sendo possível diferenciar área de transcrição e injúria, 

além de uma reepitelização completa da epiderme, com formação de papilas dérmicas, 

recoberta com uma fina camada de queratina e um tecido cicatricial bem organizado, já com a 

presença de folículo piloso. Os grupos Sem tto (Fig 24/A12º) e Controle (Fig 24/C12º) uma 

vez que ainda apresentam regiões na área da injúria com tecido de granulação, foi observada 

presença de discreto infiltrado inflamatório e intensa angiogêneses, e presença de tecido de 

granulação com aspecto fibrovascular, respectivamente.  

 

6.6.5 Aspectos microbiológicos das feridas cutâneas 

 

A atividade antimicrobiana das formulações de OELaII (Gal-OELaII-2,5, Gal-

OELaII-0,6 e OELaII) em feridas cutâneas foram realizadas por contagem de células viáveis 

(bactérias) em ágar plate-count e por intensidade de crescimento em meio líquido, e os 

resultados expressos em UFC/área da ferida cutânea e padrão de escores, respectivamente. As 

amostras foram coletadas das superfícies das feridas cutâneas imediatamente após a cirurgia 
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(dia zero) e nos 3°, 5°, 7° e 12° dia PO antes do tratamento. Para isso, swab estéreis foram 

deslizados, suavemente, na área superficial total de cada ferida. 

 Essa avaliação mostrou que ao longo do tratamento, ocorreu uma diminuição 

significativa (p<0,05) da população bacteriana, principalmente nos grupos Controle, Gal-

OELaII-2,5, Gal-OELaII-0,6 e OELaII (Gráfico 6) a partir do 5º dia PO e que o grupo 

OELaII foi o único que manteve uma carga bacteriana menor do que 50UFC/área da ferida 

cutânea durante toda a evolução do processo cicatricial. 

  

Gráfico 6 – Evolução temporal da carga bacteriana presente em feridas cutâneas (UFC/área da ferida cutânea). 
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Camundongos foram submetidos à cirurgia e tratados topicamente durante 12 dias. Sem tto: feridas sem nenhum 

tipo de tratamento; Gal: feridas tratadas com gel-base galactomanana 1,5%; Controle: feridas tratadas com 

fármaco de referência Kollagenase®; Gal-OELaII-2,5: feridas tratadas com gel 2,5 mg/g de OELaII; Gal-

OELaII-0,6: feridas tratadas com gel 0,6 mg/g de OELaII;  OELaII: feridas tratadas com OELaII. As análises 

microbiológicas foram realizadas após a cirurgia (dia zero) e nos 3°, 5°, 7° e 12° dia PO. Resultados expressos 

em UFC/área da ferida cutânea, média ± desvio padrão de três experimentos. *p<0,05 indica diferença 

significativa comparada ao grupo Sem tto; 
#
p<0,05 indica diferença significativa comparada ao grupo Controle 

(n= 15 animais/grupo; ANOVA seguido do teste de Tukey). 

No tempo zero a carga microbiana foi inferior a 60 UFC/área da ferida cutânea, 

em todos os grupos experimentais (Sem tto, Gal, Controle, Gal-OELaII-2,5, Gal-OELaII-

0,6 e OELaII) certificando que o procedimento cirúrgico foi realizado em condições 

assépticas. 

No 3º dia PO foi verificado um aumento no crescimento microbiano, 

principalmente nos grupos Sem tto, Gal e Controle. Neste dia, houve diferença significativa 
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(p<0,05) entre os grupos Controle, Gal-OELaII-2,5, Gal-OELaII-0,6 e OELaII quando 

comparados ao grupo Sem tto. Também houve diferença significativa entre os grupos tratados 

com OELaII (Gal-OELaII-2,5, Gal-OELaII-0,6 e OELaII) quando comparados ao grupo 

Controle. 

A avaliação do 5º dia PO revelou uma redução na população bacteriana de todos 

os grupos experimentais testados, principalmente para os grupos Controle, Gal-OELaII-2,5 

e OELaII. Nos 7º e 12º dia PO, apenas o grupo Sem tto apresentou uma carga bacteriana 

superior a 100UFC/área da ferida cutânea, significativamente diferente quando comparado a 

todos outros grupos. 

A tabela 15 mostra a média dos valores obtidos para contagens de células viáveis, 

expressas UFC/área da ferida cutânea, mais o erro padrão para os grupos experimentais 

testados, após a cirurgia (tempo zero) e no 3º, 5º, 7º e 12º dia PO. A análise estatística faz uma 

comparação temporal para cada grupo testado isolado.  

  

Tabela 15 – Evolução temporal da carga bacteriana presente em feridas cutâneas (UFC/área da feridas cutâneas). 

Dias 

   Grupos   

Sem tto Gal Controle Gal-OELaII-2,5 Gal-OELaII-0,6  OELaII 

0 58±5 55±5 25±5 21±1 20±0 10±1 

3º 11966±34
†
 11650±650

†
 4250±450

†
 235±25

†
 380±20

†
 25±5 

5º 676±56
†a

 562±37
†a

 52±11
a
 3±1

a
 70±10

a
 3±1

†a
 

7º 176±6
ab

 8±2
ab

 8±1
a
 4±2

a
 6±3

ab
 3±1

†a
 

12º 130±10
ab

 7±1
ab

 8±1
a
 3±1

a
 3±1

ab
 4±1

†a
 

Camundongos foram submetidos à cirurgia e tratados topicamente durante 12 dias. Sem tto: feridas sem nenhum 

tipo de tratamento; Gal: feridas tratadas com gel-base galactomanana 1,5%; Controle: feridas tratadas com 

fármaco de referência Kollagenase®; Gal-OELaII-2,5: feridas tratadas com gel 2,5 mg/g de OELaII; Gal-

OELaII-0,6: feridas tratadas com gel 0,6 mg/g de OELaII;  OELaII: feridas tratadas OELaII. As análises 

microbiológicas foram realizadas após a cirurgia (dia zero) e nos 3°, 5°, 7° e 12° dia PO. Resultados expressos 

em UFC/área da ferida cutânea, média ± desvio padrão de três experimentos. p<0,05 indica diferença 

significativa. †: diferença significativa quando comparado o dia zero vs 3º, 5º, 7º e 12º PO; a: diferença 

significativa quando comparado o dia 3º vs 5º, 7º e 12º PO; b: diferença significativa quando comparado o dia 5º 

vs 7º e 12º PO; c: diferença significativa quando comparado o dia 7º vs 12º PO. (n= 15 animais/grupo; ANOVA 

seguido do teste de Tukey). 

 

 

Em todos os grupos experimentais pode-se observar um aumento significativo da 

carga microbiana ao 3º dia PO, quando comparado com o dia do procedimento cirúrgico, com 

exceção do grupo OELaII, em que foi mantida constante a população bacteriana do dia do 

procedimento cirúrgico. Os maiores aumentos foram evidenciados para os grupos Sem tto, 

Gal e Controle.  

No 5º dia PO ocorreu uma redução da população microbiana em todos os grupos 

testados, com diferença significativa em relação ao 3º dia PO. As maiores reduções, 98%, 
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foram observadas para os grupos Controle e Gal-OELaII-2,5. A partir do 7º dia PO, a carga 

bacteriana presente no leito das feridas dos grupos experimentais Controle, Gal, Gal-

OELaII-2,5, OELaII-06 e OELaII foi inferior a 10 UFC, o que podemos considerar como 

ausência de células viáveis. Essa condição também foi evidenciada ao final do tratamento, 12º 

dia PO. 

No gráfico 7 é representado a intensidade do crescimento microbiano em caldo 

BHI, em escores atribuídos a turvação visual do meio de cultura. O padrão de escores 

utilizados para estimar a carga microbiana total (bactérias) contida nas feridas cutâneas foi: 

escore 0: ausência de turvação visível; escore 1: pouco turvo; escore 2: turvo; e, escore 3: 

muito turvo. A inspeção da turvação visual e atribuição de escores foi realizada após 

incubação a 35°C, durante 24 horas, das amostras coletas das áreas das feridas, por meio de 

swab imersos em 1mL de caldo BHI.  

 

Gráfico 7 – Evolução temporal da carga bacteriana presente em feridas cutâneas (escores). 
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Camundongos foram submetidos à cirurgia e tratados topicamente durante 12 dias. Sem tto: feridas sem nenhum 

tipo de tratamento; Gal: feridas tratadas com gel-base galactomanana 1,5%; Controle: feridas tratadas com 

fármaco de referência Kollagenase®; Gal-OELaII-2,5: feridas tratadas com gel 2,5 mg/g de OELaII; Gal-

OELaII-0,6: feridas tratadas com gel 0,6 mg/g de OELaII;  OELaII: feridas tratadas com OELaII. As análises 

de crescimento microbiano em caldo BHI foram realizadas imediatamente após a cirurgia (dia zero). As análises 

do crescimento microbiano em caldo BHI foram realizadas imediatamente após a chegada das amostras ao 

LabMicro/UFC, no dia dos procedimentos cirúrgicos (dia zero) e nos 3°, 5°, 7° e 12° dia PO, classificando em 

escores conforme a intensidade de turvação do meio: (0): ausência; (1): pouco turvo; (2): turvo e (3): muito 

turvo. 

 

No tempo zero (dia do procedimento cirúrgico), não foi constatado crescimento 

microbiano visível para nenhum dos grupos experimentais analisados, e as culturas receberam 

escore 0. Para grupo OELaII  não foi observado crescimento microbiano visível (escore 0) 

durante todo o processo de cicatrização, mostrando seu potencial antimicrobiano in vivo.  
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As culturas de amostras coletadas dos grupos Controle e Gal-OELaII-2,5 

receberam escores 3 (muito turvo) e escore 2 (turvo), respectivamente, devido a presença de 

elevada carga microbiana, ao 3º dia PO. Para esses grupos não foi constatada turvação visível 

ao 5º, 7º e 12º dia PO, indicando que o tratamento aplicado por três dia é eficaz em inibir o 

crescimento microbiano e manter a área da ferida livre de microrganismos. 

O crescimento microbiano nas feridas cutâneas dos grupos Gal e Gal-OELaII-

0,6 foi inibido após o 5º dias PO, quando suas culturas ainda apresentavam-se turva (escore 2) 

e pouco turva (escore 1), respectivamente. Ao 7º e 12º dias PO, as feridas nos animais dos 

grupos Gal e Gal-OELaII-0,6 estavam livres da presença microbiana. 

As feridas do grupo experimental Sem tto apresentaram-se contaminadas durante 

todo o processo de cicatrização, no entanto a carga microbiana presente foi gradativamente 

reduzida, chegando ao 12º com uma pequena população microbiana (escore 1). 
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7 DISCUSSÃO 

 

O Brasil é o principal país entre os considerados países megadiversos, detendo em 

seu território um número estimado em 13% do total de espécies do planeta. Mais de 20% da 

flora mundial, no total de aproximadamente 55 mil espécies descritas, são encontradas no 

território brasileiro. Apesar de deter a maior biodiversidade do planeta, com enorme riqueza 

em termos de espécies nativas, o Brasil conhece muito pouco acerca da sua flora e, em 

especial, das propriedades medicinais que essas plantas possam apresentar, e é altamente 

dependente de espécies exóticas, originárias de outros países (REIFSCHNEIDE et al., 2014). 

A Organização Mundial de Saúde estima que 85% das pessoas do mundo utilizam 

plantas medicinais para tratar doenças e que simbolizam muitas vezes o único recurso 

terapêutico de comunidades e grupos étnicos (MACIEL; PINTO; VEIGA JR., 2002; 

TEIXEIRA et al., 2014). Este tipo de cultura medicinal e a grande biodiversidade do país 

despertam o interesse de pesquisadores na realização de estudos envolvendo áreas 

multidisciplinares que enriquecem os conhecimentos sobre a inesgotável fonte medicinal 

natural, a flora mundial (MACIEL; PINTO; VEIGA JR., 2002), e conduzem a um caminho 

promissor e eficaz para a descoberta de novos medicamentos.  

Alguns trabalhos comprovam que a L. alba possui um rico potencial 

farmacológico, o qual está relacionada com a ampla variação dessa espécie em quimiotipos 

com base na composição química do óleo essencial (OE), o que  deve ser levado como um 

fator importante para se determinar que influência esta variabilidade exerça sobre as 

diferentes atividades farmacológicas (HELDWEIN et al., 2014; PARODI et al., 2012; 

VEECK et al., 2012). 

No presente trabalho, o óleo essencial das folhas do quimiotipo II de L. alba 

(OELaII) extraído pela técnica de destilação com arraste de vapor d’água e sua composição 

analisada através da cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (CG/EM), 

revelou a presença de 15 componentes sendo os constituintes majoritários o citral e o 

limoneno, 57,67% e 9,27%, respectivamente, o que permite classificar esse OE em quimiotipo 

II, conforme Matos (1996). Outros constituintes também foram encontrados no OELaII, 

porém em menores porcentagens.  

Essa variação da L. alba em quimiotipos com base na composição química de seu 

OE pode acontecer por fatores como clima, solo, região geográfica, duração do dia e noite, 

órgão onde se localiza (TAVARES; MOMENTÉ; NASCIMENTO, 2011) e é observada nos 

estudos envolvendo o OE dessa espécie. Mesmo que essa variação seja constatada em 
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diferentes estudos, o OE sempre é uma mistura complexa de compostos terpenóides e 

terpenos.  

Hennebelle et al. (2008) citaram a ocorrência de sete quimiotipos de erva-cidreira, 

baseado nos componentes químicos majoritários do OE: quimiotipo 1 - citral, linalol, β-

cariofileno; quimiotipo 2 - tagetenone; quimiotipo 3 - limoneno com quantidades variáveis de 

carvona; quimiotipo 4 - mirceno; quimiotipo 5 - γ-terpineno; quimiotipo 6 - camphor-1,8-

cineol; quimiotipo 7 - estragole.  

Estudo realizado por Veeck et al. (2012), que teve como objetivo avaliar o efeito 

sedativo do OE de L. alba sobre a estabilidade lipídica de algumas espécies de peixe, mostrou 

através da CG/EM a identificação de 62 compostos, sendo principalmente mono e 

sesquiterpenos. Os principais constituintes químicos presentes foram o linalol, eulapitol, 

germacreno, cariofileno, β-elemeno, δ-elemeno e L-cânfora.  

Hatano et al. (2012), avaliando o efeito ansiolítico do OE de L. alba, classificaram 

o óleo rico em carvona (54,57%) e limoneno (23,13%), em quimiotipo II, uma classificação 

diferente da proposta por Matos (1996) e utilizada no presente trabalho. Observa-se que além 

da variação dos componentes químicos majoritários, a classificação dos quimiotipos não 

segue uma regra, sendo muitas vezes determinada de acordo com o autor ou região que 

envolve estudos com esses OE.  

Da mesma forma, Toni et al. (2014) avaliando o efeito anestésico dos OE de L. 

alba e Hesperozygis ringens sobre peixe, constataram a presença de 25 componentes 

químicos (94,65%), sendo o linalol (54,38%) e 1,8-cinelol (5,92%) seus constituintes 

majoritários. Nessa análise realizada por CG/EM, também foi relatada um percentual de 

6,35% de componentes que não foram identificados. Esses dados corroboram com o presente 

trabalho, no qual não foi possível identificar os componentes químicos em três picos do 

cromatograma, correspondendo um total de 3,82%. 

A composição do OE utilizado nesse estudo é semelhante à relatada por Matos 

(1996), para o quimiotipo II, o que permite classificá-lo como OELaII. Embora apresentem os 

mesmos componentes majoritários, existem diferenças nas porcentagens de seus constituintes, 

o que pode ser justificado pelo fato da composição dos OE ser influenciada por fatores 

climáticos e ambientais, assim como pela época do ano e hora de coleta das folhas (MORAIS, 

2009). 

Mundialmente tem havido um interesse crescente em plantas medicinais como 

alternativa às drogas sintéticas, particularmente contra agentes microbianos, devido ao 

aumento da resistência a antibióticos, decorrente, sobretudo, do uso indiscriminado de 
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antimicrobianos (TAVARES et al., 2008). Os OE e extratos de plantas há muito tempo tem 

sido usado em diversas aplicações na medicina popular, entre elas, podemos citar o uso de 

antissépticos tópicos (FERESIN et al., 2001). 

 Os OE e outros produtos de plantas vêm sendo considerados uma alternativa 

importante no controle microbiano tanto na área médica como na indústria de alimentos, 

bebidas, etc. Estes compostos são de um modo geral, considerados GRAS (Generally 

Regarded as Safe) e com baixa probabilidade de geração ou seleção de cepas microbianas 

resistentes devido a sua complexidade química e diferentes mecanismos de ação 

(FORMOLO, 2009).  

Alguns estudos realizados com a espécie L. alba fornecem importantes evidencias 

de seu efeito antimicrobiano, incentivando a realização de pesquisas que esclareçam novos 

aspectos (DE OLIVEIRA et al., 2014; FABRI et al., 2011; ROCHA, 2012; SHUKLA, 2009). 

Nosso grupo de pesquisa, em estudos realizados anteriormente, avaliando a atividade 

antimicrobiana da L. alba, mostrou que seu OE, rico em citral e limoneno, o OELaII, 

apresentou um excelente potencial antimicrobiano in vitro sobre cepas de bactérias Gram-

positivo, principalmente S. aureus e levedura (TEIXEIRA, 2009).  

Componentes de OE, derivados de terpenos e seus compostos oxigenados, 

terpenóides, têm sido extensamente avaliados. Estudos in vitro mostram inibição do 

crescimento bacteriano com resultados variados (ROCHA, 2012; SOLÓRZANO-SANTOS; 

MIRANDA-NOVALES, 2012). Pérez-Vásquez et al. (2011) avaliando atividade 

antimicrobiana e a composição química do OE da espécie Hofmeisteria schaffneri, mostraram 

que o OE rico em monoterpenos oxigenados apresentaram uma excelente atividade 

antimicrobiana sobre S. aureus ATCC 25932. De acordo com esses autores, a destruição da 

integridade microbiana pelos OE é determinada por diferentes mecanismos de ação, o que 

está relacionada à sua variada composição química. 

Zomorodian et al. (2011) também comprovaram a atividade de monoterpenos 

fenólicos sobre bactérias Gram-positivo, incluindo cepas de S. aureus resistentes e sensíveis a 

meticilina (MRSA e MSSA), e que os grupos hidroxilas desses compostos exibem atividade 

antimicrobiana através da destruição da membrana citoplasmática, determinando a liberação 

de íons e ATP. Esses autores mostraram que o OE da espécie Zataria multiflora apresentou 

variação na composição química, sendo classificado em três quimiotipo, carvacol, timol-

carvacol e linalol, o que determina uma variação na susceptibilidade das cepas avaliadas 

(MRSA e MSSA). Os resultados também mostraram que as maiores CIM e CLM foram 

observadas para cepas MRSA quando comparada as MSSA.  
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No presente trabalho, o OELaII apresentou atividade antimicrobiana sobre cepas-

padrão de S. aureus (S. aureus ATCC 6538P e S. aureus ATCC 33591) e cepas isoladas de 

espécimes clínicas de ambiente hospitalar (S. aureus 1 e S. aureus 2). As cepas OSSA 

apresentaram maior sensibilidade ao OELaII que as cepas ORSA, independente de sua 

origem. Esses resultados corroboram com os estudos de Fernandes et al. (2014), em que 

foram encontrados para OE da Turnera subulata valores de CIM e CLM quatro vezes 

maiores, para as cincos cepas testadas de S. aureus resistentes a meticilina e aos 

aminoglicosídeos, quando comparados as cepas sensíveis.  

 Diversos mecanismos têm sido propostos para explicar a atividade 

antimicrobiana dos OE. De modo geral, entende-se que a inibição do crescimento microbiano 

pelos OE seja devida ao dano causado à integridade da membrana celular pelos componentes 

lipofílicos do OE, resultando na expansão, maior fluidez e permeabilidade da membrana, 

perturbação e incorporação de proteínas a membrana, inibição da respiração e alteração do 

transporte iônico (DA SILVEIRA, 2012).  

Cox et al. (2000) avaliaram o mecanismo de atividade antimicrobiana do OE 

de Melaleuca alternifolia, constituído em sua maior parte por monoterpenos cíclicos, sobre E. 

coli, S. aureus e Candida albicans. Os autores constataram que os efeitos inibitórios do OE 

são determinados pela partição dos constituintes monoterpênicos na membrana celular e que o 

dano causado à membrana, é responsável por diferentes efeitos, em diferentes 

microrganismos. Oyedemi et al. (2009) reportam a perda de conteúdo celular, como lipídios e 

proteínas, como efeito de alguns componentes de OE sobre bactérias Gram-positivo e Gram-

negativo. 

O presente trabalho mostrou que o mecanismo de ação do OELaII, sobre cepas de 

S. aureus, ocorre por ação direta sobre o envoltório celular, o que foi comprovado pela 

ocorrência de alteração irreversível na permeabilidade da membrana citoplasmática, com 

consequente aumento na captação de cristal violeta, liberação de ácidos nucleicos e efluxo de 

íons potássio, bem como por danos na parede bacteriana, como visualizado por Microscópica 

de Força Atômica, e inibição da atividade de fatores de virulência. No entanto, outros 

mecanismos de ação, não avaliados nesse estudo, podem também contribuir para a atividade 

antibacteriana do OELaII.  

Geralmente, o cristal violeta apresenta baixo poder de penetração na membrana 

citoplasmática, porém quando essa membrana está defeituosa, facilmente ocorre sua captação 

pela célula (DEVI et al., 2010). O OELaII, em CIM e CLM, promoveu aumento acima de 
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50% na captação de cristal violeta por todas as cepas de S. aureus testadas, indicando a 

ocorrência de danos no envoltório celular microbiano.  

Essa alteração na permeabilidade está relacionada com a capacidade de interação 

dos componentes de OE com a membrana citoplasmática, podendo se dissolver na bicamada 

lipídica, alinhando-se entre as cadeias de ácidos graxos, desestabilizando assim a membrana e 

aumentando sua fluidez, resultando no incremento danoso de sua permeabilidade passiva 

(ULTEE; BENNIK; MOEZELAAR, 2002).  

Devi et al. (2010) evidenciaram o efeito do eugenol sobre a permeabilidade da 

membrana externa pela captação do corante cristal violeta.  As cepas de Salmonella typhi sem 

tratamento com eugenol apresentaram uma captação de 43% e essa captação aumentou para 

95% e 99%, após o tratamento com 1% (v/v) e 5% (v/v), respectivamente. Esses autores 

afirmaram que o eugenol altera a permeabilidade da membrana, tornando as células mais 

permeáveis a determinados solutos. 

A permeabilidade das membranas das células é dependente da hidrofobicidade 

dos solutos que têm de atravessar a membrana e da composição da membrana, de forma que o 

coeficiente de partição de OE nas membranas celulares é um determinante fundamental para a 

sua eficácia. Assim, variações quantitativas na atividade de OE são esperadas sobre diferentes 

bactérias, que respondem de forma diferente a coloração de Gram, sendo classificadas em 

Gram-positivo e Gram-negativo, assim como naquelas que não se coram ao Gram 

(JOHNSTON et al., 2003). 

O citoplasma e membrana de bactérias é, sem dúvida, o alvo para muitos agentes 

antimicrobianos. Os constituintes majoritários do OELaII, por serem hidrofóbicos, podem 

aderir aos lipídeos da membrana celular, destruindo estruturas e tornando-a mais permeável, 

levando a perda de componentes celulares, o que pode determinar danos graves e irreversíveis 

a célula.  

Quando as membranas bacterianas se tornam comprometida pela interação com 

agentes de inibição bacteriana, em primeiro lugar, as espécies de baixo peso molecular, tais 

como K
+
 e PO4

3-
, tendem a ser liberadas, seguidos por DNA, RNA e outros materiais (CHEN; 

COOPER, 2002).  

Os resultados mostraram a ocorrência de um aumento estatisticamente 

significativo na liberação de ácidos nucleicos, quando comparado ao grupo controle, 

determinado pela exposição de cepas de S. aureus testadas as CIM e CLM de OELaII, 

previamente determinadas.  
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Liu (2004) verificou que a liberação de ácidos nucleicos, estimada por medida de 

absorbância a 260nm, por cepas de S. aureus ATCC 25923 tratadas com solução de acetato de 

quitosana, aumentou com o tempo de exposição e de concentração, revelando sua ação na 

membrana citoplasmática e seu efeito dose-dependente. Li et al. (2010) verificou que a 

quantidade de DNA e RNA libertada por células de E. coli, tratados com um composto 

derivado de quitina, aumentou com o tempo de exposição, confirmando sua capacidade em 

danificar a membrana celular.  

Estes dados também corroboram com os de Devi et al. (2010), que consideram a 

liberação de constituintes intracelulares a 260nm um índice de lise celular e formação de 

poros não seletivo. Nesse estudo, os autores sugerem que o vazamento de componentes 

intracelulares, pela ação do eugenol na membrana citoplasmática de Salmonella typhi, ocorre 

pela formação de poros na membrana, com consequente desestabilização e perda de 

integridade.  

Lv (2011), através da microscopia eletrônica de varredura e medida de 

extravasamento de componentes intracelulares por absorbância a 260nm, comprovaram que 

os OE de quatro espécies de plantas (Origanum vulgare, Ocimum basilicum, Citrus bergamia 

e Perilla arguta), em sinergismo, destruíram a integridade da membrana citoplasmática de 

cepas de S. aureus ATCC 6538P, Bacillus subtilis ATCC 6633, E. coli ATCC 8739 e 

Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763, resultando na morte microbiana.  

Outro marcador de alteração na membrana citoplasmática é a liberação de íons 

potássio (K
+
), considerada por Johnston et al. (2003) a indicação principal de danos na 

membrana. Quando comparado às células não tratadas, observamos um aumento significativo, 

com 60, 90 e 120 minutos de exposição à CIM e CLM de OELaII, no efluxo de íons potássios 

pelas cepas testadas. Os valores de liberação de potássio foram mantidos constantes para o 

grupo controle, durante todos os intervalos de tempo do experimento. Esses achados além de 

comprovarem a ocorrência de danos no envoltório celular bacteriano, indicam a possibilidade 

de alterações nas proteínas de membrana responsáveis pela manutenção da homeostase 

bacteriana, o que por sua vez podem estar associada à expressão gênica. Além do que, 

indicam que a lesão na membrana causada pelo OELaII é de caráter irreversível.  

Sob a barreira de permeabilidade da membrana citoplasmática, vários agentes 

antimicrobianos incluindo OE, fenóis e bacteriocinas, causam liberação de diversas 

substâncias, tais como íons, ATP, ácidos nucleicos e aminoácidos. Nosso estudo corrobora 

com os de Lambert et al. (2001), que mostraram um aumento nas concentrações de íons 

potássio e fosfatos após adição do OE de orégano e seus compostos majoritários, timol e 
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carvacol, em culturas de S. aureus e  P. aeruginosa, e confirmam que a liberação desses íons é 

um indicador precoce de dando na membrana. 

Johnston et al. (2003) constataram o efeito de compostos fenólicos sobre cepa S. 

aureus ATCC 6538P e afirmaram que agentes antibacterianos membrana-ativo, geralmente 

causam uma rápida perda inicial de compostos de baixo peso molecular (íons potássio e 

fosfato) de dentro da célula, como consequência da lesão da membrana citoplasmática e 

ruptura da barreira de permeabilidade.  

A análise da morfologia bacteriana, por microscopia de força atômica, de células 

de S. aureus ATCC 6538P tratadas com CIM do OELaII, também é um resultado de 

comprovação do dano que esse óleo causa no envoltório celular, visualizado pela ocorrência 

de alterações morfológicas, com consequente aumento da perda da integridade da membrana, 

e variação significativa na forma, tamanho e rugosidade das células quando comparado ao 

controle sem tratamento, determinando a perda de material citoplasmático.  

Os efeitos prejudiciais na estrutura de membranas celulares de S. aureus ATCC 

6538P também foram mostrados por Lv (2011), quando esta cepa foi tratada com a associação 

de CIM dos OE de O. basilicum e C. bergamia, sendo possível observar danos 

microestruturais, que causaram o aumento na permeabilidade das células e perda da 

integridade da membrana.  

Células de S. typhi tratadas pelo eugenol apresentaram perda na integridade da 

membrana celular, danos na superfície e aparência rugosa e encolhida, apoiando a evidência 

de que o modo de ação do eugenol é através da ruptura da membrana, impedindo o 

crescimento celular (Devi et al., 2010) 

Quanto ao efeito do tempo de exposição na ação do OELaII sobre a membrana 

celular de S. aureus, foi observada uma boa captação de cristal violeta, liberação de ácidos 

nucleicos e aumento no efluxo de íons potássio, com 60 minutos, corroborando com 

resultados de muitos autores, que verificaram que a maior ação de substâncias 

antimicrobianas acontece entre 60 e 120 min de exposição (HELANDER et al., 2001; 

LAMBERT et al., 2001; Li et al., 2010; LIU, 2004). Já para outros autores, o potencial de 

ação antimicrobiana sobre cepas de bactérias é verificado com apenas 30 min de exposição 

(DEVI et al., 2010; SALES, 2014).  

A eficácia clínica de um antimicrobiano é reconhecida não apenas pela atividade 

bactericida/bacteriostática e farmacocinética, mas também por sua ação sobre fatores 

relacionados à virulência microbiana, especialmente quando em concentrações abaixo da 
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CIM, consideradas terapêuticas. Alguns antimicrobianos podem modular adesinas específicas 

ou fatores de virulência secretados (AOKI, 2008).  

O alto potencial infeccioso de S. aureus não está restrito apenas à sua facilidade 

de multiplicação e disseminação nos tecidos, mas também as estratégias complexas e efetivas 

para exercer sua patogenicidade, determinadas por seus fatores de virulência (moléculas de 

adesão, peptideoglicano, enzimas e toxinas extracelulares), os quais estão associados a 

diferentes funções (AOKI 2008; KONEMAN et al., 2008). 

Na detecção do efeito de concentrações subinibitórias (CSI) do OELaII na ação de 

fatores de virulência de S. aureus, foi constatada sua capacidade em inibir a atividade da 

enzima catalase, até a concentração de 0,019mg/mL (1/16xCIM) e 0,039mg/mL (1/16xCIM), 

nas cepas S. aureus ATCC 6538P e S. aureus 2, respectivamente. O extrato hidroalcoólico de 

Hymenaea stigonocarpa utilizado em 1/2x e 1/4xCIM, não foi capaz de bloquear totalmente a 

atividade catalase, embora para todas as cepas S. aureus tenham sido observada uma redução 

na sua intensidade (LINHARES; XIMENES, 2011). 

A atividade da enzima coagulase nas cepas de S. aureus não foi inibida por CSI 

(1/2x - 1/16xCIM) do OELaII. Em CSI, extratos hidroalcoólicos de H. stigonocarpa não 

foram capazes de inibir a atividade coagulase de S. aureus, quando comparado às culturas não 

expostas aos extratos (LINHARES; XIMENES, 2011), o que está em concordância com os 

resultados encontrados no presente estudo. Da mesma forma, Sales (2014) evidenciou que 

CSI do OE extraído da casca do fruto de H. courbail não forma capazes de inibir a atividade 

coagulase de cepas de S. aureus ATCC 6538P e S. aureus ATCC 14458. Já no estudo 

realizado por Gemmell e Ford (2002), foi verificada que a linezolida inibiu a ação da 

coagulase de cepas de S. aureus em concentrações subinibitórias (1/2, 1/4 e 1/8xCIM).  

A exposição de cepas S. aureus ATCC 6538P e S. aureus 2 a CSI, determinou 

uma redução do tamanho do halo de lipólise, até a concentração de 0,019mg/mL (1/16xCIM) 

e 0,039mg/mL (1/16xCIM), respectivamente, mostrando que esse óleo inibe a atividade da 

enzima lipase. Linhares e Ximenes (2011) constataram uma redução da atividade lipase 

estafilocócica em 80% de cepas de S. aureus expostas a CSI do extrato hidroalcoólico da 

Hymenaea stigonocarpa. Efeito semelhante também foi mostrado por Bernardo et al. (2004), 

ao observarem que a CSI da linezolida inibiu o fator de virulência lipase expresso por S. 

aureus. 

CSI (até 1/16xCIM, 0,039mg/mL) do OELaII foram capazes de inibir a atividade 

DNAse, apenas para a cepa S. aureus 2. Nossos resultados corroboram com os de Gemmell e 
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Ford (2002), que observaram uma diminuição da ação da enzima DNAse em cepas de 

Streptococcus pyogenes expostas ao antibiótico linezolida.  

Assim, oberva que o efeito de CSI do OELaII na atividade de fatores de 

virulência, pelas cepas de S. aureus utilizadas, ocorreu de maneira diferente, não podendo ser 

relacionado com sua resistência a oxacilina. Enquanto S. aureus 2, ORSA, sofreu inibição na 

atividade de suas enzimas catalase, lipase e DNAse, S. aureus ATCC 6538P, OSSA, teve 

inibida sua atividade catalase e lipase. Para as demais cepas, a exposição à CSI de OELaII não 

determinou qualquer inibição das atividades enzimáticas testadas. 

A inibição na atividade de fatores de virulência de S. aureus pelo OELaII, 

evidenciada nesse estudo, pode estar associada a alterações na expressão gênica, assim como 

no nível de secreção das enzimas avaliadas. O fato de o OELaII determinar aumento na 

captação do cristal violeta, na liberação de ácidos nucleicos e no efluxo de íons potássio, por 

alteração da membrana celular, favorece a hipótese de que esse OE modifique o padrão de 

secreção enzimática.  

O pH é um dos fatores mais importantes relativos à atividade de compostos 

antimicrobianos (JAY; LOESSNER; GOLDEN, 2000). Burt (2004), ao investigar as 

propriedades antibacterianas de OE, destacou o fato de que determinadas condições físicas, 

tais como variação no pH, temperaturas e níveis de oxigênio causavam um aumento da 

atividade antimicrobiana.  

No ensaio de estabilidade da ação bacteriostática do OELaII, em diferentes pH, 

foi constatada uma melhor atividade antimicrobiana em faixas de pH alcalinos, 8,5 e 9,0, com 

redução nos valores da CIM em 50%, para as duas cepas testadas, S. aureus ATCC 6538P e S. 

aureus ATCC 33591. Esses dados são semelhantes ao de Lu et al. (2004), ao observarem um 

efeito bacteriostático no crescimento de S. aureus na presença de extrato etanólico de própolis 

em meio alcalino (pH 8,0 e 9,0), confirmando que o pH afeta claramente na atividade 

antibacteriana. 

 Da mesma forma, Wu et al. (2009) mostraram que a atividade antimicrobiana de 

peptídeos sobre cepas de E. coli e Bacilus subtilis, apresentou variações na faixa de pH entre 

5,0 a 8,0, com uma atividade ligeiramente mais elevada em meios neutros ou ligeiramente 

básicas do que sob condições ácidas. Sales (2014) observou uma melhor atividade 

antimicrobiana para o OE da casca de frutos da H. courbail, em CSI, sobre as cepas de S. 

aureus ATCC 6538P e S. aureus ATCC 14458, em pH alcalino. 

Muitas cepas de S. aureus são notáveis pela sua capacidade de causar infecções 

em feridas cutâneas, o que constitui um importante problema de saúde publica e afeta milhões 
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de pacientes em todo o mundo (RANZATO; MARTINOTTI; BURLANDO, 2011). Na 

tentativa de reduzir essa problemática, muitos esforços são dispensados para a compreensão 

da fisiologia e tratamento de feridas com ênfase em novas abordagens terapêuticas e no 

continuo desenvolvimento de tecnologias para os cuidados de feridas cutâneas (VELNAR; 

BAILEY; SMRKOLJ, 2009). 

O presente estudo mostra que a aplicação tópica diária do OELaII puro e de 

formulações a base desse OE (Gal-OELaII-2,5 e Gal-OELaII-0,6) acelera o processo de 

cicatrização em modelo experimental de ferida cutânea excisional em camundongos, 

promovendo um significativo aumento na porcentagem de contração das feridas e 

reepitelização. Neste tipo de modelo, foi induzida uma ferida experimental do tipo lacerante, 

cujo mecanismo da lesão é através da tração (GOMEZ-BELOZ et al., 2003; OLIVEIRA et 

al., 2000; TAZIMA; VICENTE; MORYIA, 2008). 

Nos últimos anos, o efeito cicatrizante de OE obtidos de plantas medicinais e seus 

constituintes majoritários têm sido relatados (CAVALCANTI et al., 2012; DE OLIVEIRA et 

al., 2014; RIELLA et al., 2012; TUMEN et al., 2013). Estudo realizado por Tumen et al. 

(2011) mostrou que os OE de Cedrus libani e Abies cicilica induzem notável cicatrização de 

feridas e apresentam atividade antiinflamatória em modelos de incisão e excisão de feridas 

experimentais em ratos. Da mesma forma, Riella et al. (2012) demonstraram que o timol 

apresentou efeito anti-inflamatório e que a incorporação desse monoterpeno em filmes de 

curativos, melhorou a cicatrização de feridas. 

O restabelecimento da arquitetura e a integridade funcional do tecido lesionado 

envolvem processos complexos e que se sobrepõem, incluindo a inflamação, a contração da 

ferida, a angiogêneses, a deposição de matriz extracelular e remodelação do tecido. Todos 

estes processos são integrados e ocorrem em tempo hábil durante as fases inflamatória, 

proliferativa e remodelação da cicatrização (VELNAR; BAILEY; SMRKOLJ, 2009). 

O tratamento com OELaII puro e com formulações a base desse OE (Gal-OELaII-

2,5 e Gal-OELaII-0,6) tem um importante papel nas fases individuais inflamatória e 

proliferativa da cicatrização de ferida, contribuindo, dessa forma, para o resultado global e 

menor tempo do processo de reparação da ferida. Nos grupos tratados com OELaII (Gal-

OELaII-2,5; Gal-OELaII-0,6 e OELaII) foi evidenciada uma intensa proliferação de 

fibroblastos, neo-angiogênese, indicando o surgimento de um tecido de granulação vascular, 

fibras de colágenos e reorganização do tecido conjuntivo, quando comparado ao grupo sem 

tratamento, resultando uma antecipação do fechamento das feridas, com completa 
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cicatrização, aos doze dias de tratamento, quando é observada uma estrutura bem organizada 

de tecido conjuntivo e a presença de folículo piloso. 

Pesquisas tem revelado que agentes com atividade anti-inflamatória, antioxidante 

e antimicrobiana, podem contribuir para o processo de cicatrização de feridas. A terapêutica 

de feridas desafia os avanços científico-tecnológicos mobilizando a atenção de pesquisadores 

na tentativa de implementar medidas que favoreçam a cicatrização, dificultem a colonização 

microbiana e a ocorrência de infecção. É consenso entre os profissionais a dificuldade do 

controle da proliferação microbiana em feridas, incluindo a adesão, colonização, formação de 

biofilme, entre outros (DEL POZO; PATEL, 2007; DIEHR; HAMP; JAMIESON, 2007). 

Nosso estudo tornou evidente a excelente atividade antimicrobiana do OELaII. 

Experimentos in vitro mostra o elevado potencial antimicrobiano do OELaII sobre cepas de 

referência e isolados clínicos multirresistentes de S. aureus, e a aplicação tópica, por 12 dias, 

do OELaII puro e nas formulações Gal-OELaII-2,5 e Gal-OELaII-0,6, apresenta além da 

atividade cicatrizante, uma excelente atividade antimicrobiana em feridas cutâneas. A carga 

microbiana foi significativamente reduzida após o 3º dia PO nos grupos tratados com OELaII 

(OELaII, Gal-OELaII-2,5 e Gal-OELaII-0,6), fornecendo, assim condições locais favoráveis a 

um menor tempo do processo de cicatrização.   

Em um estudo realizado por Mphande et al. (2007) que comparou a eficácia entre 

o mel e o açúcar em curativos de feridas colonizadas, mostrou a melhora na cicatrização, 

diminuindo a área da ferida e a redução da dor durante a troca de curativos com uso de mel. 

Esses autores comprovaram que o mel foi mais efetivo que o açúcar, pois reduziu a 

contaminação bacteriana e a dor na troca de curativos, bem como, favoreceu o processo de 

cicatrização.  

Shi et al. (2007) e Ramírez e Tuero (2011) conduzindo estudos experimentais em 

modelo animal com pasta contendo açúcar e iodopovidona, evidenciaram uma ação 

cicatrizante em úlceras cutâneas colonizadas com S. aureus, bem como sua eficácia anti-

inflamatória (redução de edema, exsudato e dor local) e antimicrobiana.  

Alguns investigadores acreditam que o efeito anti-inflamatório seja a primeira 

etapa na cicatrização de feridas e que esse efeito pode desempenhar um papel direto na 

facilitação da rápida cura dessas feridas (DE OLIVEIRA et al., 2014; OLIVEIRA; DIAS, 

2012; RIELLA et al., 2012). No entanto, uma resposta inflamatória prolongada pode ser 

benéfica quando não causa dano tecidual e quando existe a necessidade de eliminar 

microrganismos potencialmente patogênicos (WIDGEROW, 2011). Assim, a notável resposta 

inflamatória e o fechamento acelerado das feridas promovido pelo OELaII puro e suas 



124 

 

formulações Gal-OELaII-2,5 e Gal-OELaII-0,6 evidenciados nesse estudo, associados ao 

elevado efeito antimicrobiano, pode ser responsável pela inibição de infecções superficiais da 

pele danificada. Além disso, considerando que a infecção local é provável ser a causa mais 

comum na deficiência da cura de feridas, o efeito do OELaII na erradicação de 

microrganismos pode desempenhar um importante papel no controle da morbidade em 

pacientes que sofrem de feridas cutâneas (DE OLIVEIRA et al., 2014). 

As análises cromatográficas do OELaII mostram um alto teor de citral, uma 

mistura de dois monoterpenos, neral e geranial. Os monoterpenos pertencem a um grupo 

grande e diverso de compostos químicos chamados de terpenos, constituem cerca de 90% dos 

compostos presentes nos OE e apresentam uma ampla variedade de estruturas químicas e 

propriedades biológicas relevantes, tais como antimicrobiana, anti-inflamatória, antioxidante e 

atividades analgésicas (CARSON; MARTELO; RILEY, 2006).  

No processo de cicatrização de feridas, o mais provável mecanismo de ação dos 

monoterpenos parece estar relacionado à suas atividades antimicrobiana (alteração na 

permeabilidade da membrana citoplasmática e inibição da síntese de RNA e da biossíntese de 

proteína microbiana), anti-inflamatória (diminuição da produção de IL-6 e TNF-α em 

mastócitos, inibição da liberação de LTC4 e efeito sobre a liberação de TXB2) e antioxidante 

(efeitos fotoprotetores e estresse oxidativo, inibindo a produção de radicais livres) 

(BARRETO et al., 2014). 

Teixeira (2009) mostrou que o OELaII também apresentou atividade antioxidante, 

reduzindo significativamente a concentração de TBARS, medida indireta do malondialdeído, 

tanto no córtex quanto no hipotálamo, o que pode contribuir para o processo de cicatrização 

das feridas. A superprodução de espécies reativas de oxigênio (ROS) resulta em estresse 

oxidativo, causando, assim, citotoxicidade e retardo na cicatrização de feridas. Portanto, a 

eliminação de ROS poderia ser uma estratégia importante na cicatrização de feridas 

(DISSEMOND; GOOS; WAGNER, 2002). A alteração significativa do perfil antioxidante 

acompanhado por níveis elevados de malondialdeído, um marcador de danos provocados por 

radicais livres, pode ser atribuída à deficiência da cicatrização de feridas em ratos 

imunocomprometidos (GUPTA; SINGH; RAGHUBIR, 2002).  

Embora sejam encontrados relatos na literatura sobre a utilização de L. alba para o 

tratamento de feridas locais (DI STASI et al., 2002), esse é o primeiro estudo científico 

experimental para determinação do potencial cicatrizante e antimicrobiano, in vivo, do 

OELaII puro e de formulações em gel de galactomanama no tratamento tópico de feridas 

cutâneas em camundongos. Como produto desse estudo, temos o pedido de depósito de 
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patente, sob o número BR 10 2014 033126 3 (Anexo B), no qual a invenção refere-se à 

preparação de formulações a base de hemicelulose e óleo essencial de uma espécie nativa do 

gênero Lippia, com atividades cicatrizante e antimicrobiana.  



126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Conclusão 

 



127 

 

8 CONCLUSÃO 

 

O OELaII é um agente cicatrizante de feridas cutâneas, com elevada atividade 

antimicrobiana. Seu mecanismo de ação sobre S. aureus ocorre por mudanças no envoltório 

celular bacteriano, levando a perda de compostos intracelulares, e por inibição da atividade de 

fatores de virulência. Essas atividades biológicas destacam o grande potencial do OELaII 

como candidato ao desenvolvimento de um fármaco de uso tópico, eficaz no tratamento de 

feridas cutâneas, em diversas situações clínicas. 
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