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RESUMO
BERNARDES,C.T.V. Avaliação das atividades antimicrobiana, antisséptica e esterilizante
de extratos e metabólitos de Baccharis dracunculifolia DC e Pinus elliottii Engelm. 2014.
167p. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto –
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014.
Baccharis dracunculifolia, conhecida popularmente como “alecrim do campo” é um arbusto
lenhoso, nativo das regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, muito utilizada na medicina
popular como agente anti-inflamatório e no tratamento de doenças gastrointestinais e úlceras,
sendo relatadas ainda atividades antibacteriana, antifúngica e antiparasitária. Pinus elliottii é
uma espécie exótica, que foi introduzida no sudeste brasileiro como espécie de reflorestamento
e se espalhou rapidamente. As plantas desse gênero são ricas em componentes fenólicos e
terpenos, dos quais alguns diterpenos apresentam atividade antimicrobiana. Com a ressurgência
de micro-organismos resistentes à ação dos antimicrobianos, há interesse em se investigar novas
substâncias para o tratamento de infecções tópicas e sistêmicas, bem como o desenvolvimento
de produtos antissépticos ou esterilizantes, para serem empregados em ambientes domésticos,
industriais e hospitalares. No presente estudo foram obtidos os extrato das partes aéreas e raízes
de B. dracunculifolia (Extrato BD e BD-R) por meio de processo de maceração em solução
hidroalcoólica 96:4 e o extrato do lavado glandular das folhas de B. dracunculifolia (BD-L). Os
extratos foram submetidos a diferentes modalidades cromatográficas e avaliações
antimicrobianas. O Extrato BD foi submetido a fracionamento em HSCCC (cromatografia de
contracorrente em alta velocidade) associado a CLAE-PREP, fornecendo a flavona hispidulina,
o flavononol aromadendrina 4’-O-metil éter e o fenilpropanoide ácido p-cumárico. A Fração
BD-RH foi submetida a fracionamento por coluna clássica e duas das frações resultantes foram
submetidas a processo de recristalização fornecendo os triterpenos óxido de baccharis e o
friedelanol. Frações do extrato BD-L foram submetidas a fracionamento por cromatografia
líquida a vácuo (CLV) e coluna clássica, resultando em 30 frações que foram submetidas a
CLAE-PREP, fornecendo a flavanona isosakuranetina e o flavonol 3– O – metil - kaempferol.
Obteve-se também o extrato da resina de P. elliottii que foi submetido à hidrodestilação em
Clevenger para a retirada de sua fração volátil e o decocto restante foi particionado com AcOEt
o que possibilitou a obtenção do extrato da resina de P. elliottii (extrato PE). O extrato foi
submetido a CLAE-PREP fornecendo o ácido deidroabiético. Para os extratos BD e PE foram
determinadas as atividades frente as micobactérias M. avium, M. kansasii, M. smegmatis,
M. tuberculosis e M. bovis, utilizando-se a metodologia para determinação da concentração
inibitória mínima (CIM). Ambos os extratos apresentaram-se ativos frente as micobactérias
testadas, exceto o extrato de B. dracunculifolia frente a M. smegmatis. Avaliaram-se também
as atividades antibacteriana e antifúngica do extrato das folhas de B. dracunculifolia, suas
frações e substâncias isoladas, bem como de padrões comerciais de B. dracunculifolia. Foram
também avaliados o extrato BD-L e o extrato BD-R, bem como o extrato PE e a substância
majoritária isolada do mesmo. As atividades foram avaliadas para determinação da CIM frente
às bactérias S. aureus, P. aeruginosa, S. choleraesuis, E. coli, B. subtilis, H. pylori e aos fungos
T. mentagrophytes e C. albicans. Nenhum extrato, ou fração de B. dracunculifolia foi ativo
frente às bactérias Gram negativas e somente a substância isosakuranetina foi ativa frente a
S. choleraesuis, mas sem capacidade bactericida. O extrato PE foi ativo frente a todos os microorganismos avaliados, exceto E. coli. O ácido deidroabiético, isolado do mesmo, foi ativo frente
a todos os micro-organismos, exceto as bactérias Gram negativas. Avaliou-se também a
associação dos extratos de B. dracunculifolia, suas frações, bem como o extrato de P. elliottii,
em concentrações sub-inibitórias em associação aos antimicrobianos de uso comercial, frente
aos mesmos micro-organismos avaliados para a determinação da CIM. Observou-se uma
interação negativa dos extratos e frações de B. dracunculifolia com o antifúngico cetoconazol
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que apresentou valores de CIM mais elevados quando associado aos extratos e frações em
comparação ao observado sem a associação. Apenas o extrato da resina de PE reduziu os
valores de CIM quando associado ao cetoconazol. Já quando associados ao antifúngico
fluconazol observou-se uma interação benéfica entre todos os extratos e frações avaliados,
observando-se como melhor resultado a redução dos valores de CIM de 512 g/mL para
2 g/mL quando o fluconazol foi associado à fração F. AcOEt BD (50 g/mL), reduzindo
também os valores de CFM de 512 g/mL para 64 g/mL, o que indica a possibilidade de
associação entre o antifúngico comercial e os extratos BD e PE como uma nova abordagem
frente a crescente resistência aos antimicrobianos disponíveis no mercado. Avaliou-se também
o potencial desinfetante bactericida da solução hidroalcoólica de B. dracunculifolia a 0,2% em
álcool 40º GL, a qual foi efetiva frente às bactérias S. aureus, P. aeruginosa, S. choleraesuis e
E. coli. Avaliou-se também a atividade desinfetante fungicida frente a T. mentagrophytes, das
soluções hidroalcoólicas a 0,2% à 40ºGL de B. dracunculifolia e de P. elliotti, bem como da
solução hidroalcoólica 40ºGL, como controle. Ambas apresentaram-se ativas e o controle não
foi ativo contra os micro-organismos avaliados. Os extratos a 0,2% em álcool 40ºGL foram
melhores do que os observados na determinação da CIM. Portanto, sugere-se que o álcool
40ºGL esteja agindo como um adjuvante possibilitando melhor atividade ao extrato. As
soluções de B. dracunculifolia e de P. elliotti separadas e em associação foram avaliadas para
determinar a atividade desinfetante esporocida frente aos micro-organismos B. subtilis e
C. sporogenes, mas não foram ativas. Conclui-se que as duas plantas avaliadas apresentam
potencial para o desenvolvimento de produtos antimicrobianos, destacando-se o efeito sinérgico
dos extratos em associação com o fluconazol.
Palavras chave: B. dracunculifolia, P. elliottii, antimicrobiano, esterilizante
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INTRODUÇÃO
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Historicamente Pasteur e Joubert estão entre os primeiros pesquisadores que verificaram

a potencial utilização de produtos microbianos como agentes terapêuticos, quando em 1877
observaram e publicaram que alguns micro-organismos eram capazes de inibir o crescimento
de bacilos antraz em urina.
O início da era moderna para o tratamento de infecções se dá com a introdução da
sulfonamida na terapia clinica antimicrobiana, o uso clínico em 1941 da penicilina após a
descoberta por Alexander Fleming em 1928 e o surgimento de novas classes de antimicrobianos
após a segunda guerra mundial, marcaram a arrancada pela busca de novas substâncias
antimicrobianas (GOODMAN & GILMAN, 2005).
Antibióticos estão entre os medicamentos mais prescritos no mundo inteiro, porém sua
eficácia clínica tem gerado sérias preocupações, especialmente devido ao aparecimento de
bactérias resistentes (TAKAHASHI et al., 2008). O uso abusivo e incorreto desse tipo de agente
quimioterápico acarreta em vários problemas tanto para a população que depende dos mesmos
para o tratamento de várias enfermidades, quanto para os profissionais de saúde, que se vêm
limitados frente ao desenfreado surgimento de micro-organismos resistentes.
Estudos recentes demonstram que já é possível encontrar em algumas regiões do mundo
infecções bacterianas que se apresentam resistentes a todos os antibióticos disponíveis no
mercado. Como exemplo comum pode-se destacar a resistência à vancomicina exibida
primariamente por Enterococcus em 1988 e a transmissão de genes de resistência para outras
espécies bacterianas, principalmente Staphylococcus aureus que já se apresenta resistente à
meticilina, vancomicina e outros glicopeptídeos, antimicrobianos esses classificados entre os
mais potentes e em muitos casos, últimas alternativas para o tratamento de processos
infecciosos (NOBLE et al., 1992; COURVALIN, 2006; APPELBAUM, 2007; ANTHONY et
al., 2009; HOWDEN et al., 2010; UDWADIA et al., 2011).
O contínuo surgimento de novas linhagens bacterianas resistentes acarreta na redução
dos medicamentos disponíveis e a resistência bacteriana tem se tornado além de problema de
saúde pública mundial, um grave problema econômico, visto que quando os antibióticos de
primeira linha são ineficazes, faz-se necessário disponibilizar medicamentos de maior potência
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e alto custo, além de poder ocasionar infecções prolongadas e aumento do risco de morte
(ECDC/EMEA, 2009; WHO, 2014).
Como fator agravante a esse processo destaca-se a alta incidência do vírus da
imunodeficiência adquirida (HIV) o que acarretou na reemergência de doenças infecciosas
consideradas controladas até a última década, como a tuberculose. De acordo com a
Organização Mundial de Saúde o bacilo causador da doença, Mycobaterium tuberculosis, tem
se tornado resistente a tratamentos com isoniazida e rifampicina requerendo assim tratamentos
longos e pouco efetivos, sendo que esse quadro piora a cada dia. Estima-se que só em 2012
surgiram 450.000 novos casos de pacientes contaminados por bacilos multirresistentes, no
mundo todo. A associação entre a infecção pelo vírus HIV e o desenvolvimento de tuberculose
por Mycobacterium tuberculosis multirresistente é responsável pelo aumento de 50 a 80% dos
índices de morte desses pacientes em um período relativamente curto de tempo, de quatro a
dezesseis semanas (WELLS et al., 2007; WHO, 2014).
Vários são os fatores que contribuem para esse quadro, tais como: a utilização
desenfreada de antimicrobianos; indicação errônea dos antibióticos e a disseminação, para o
meio comunitário, de bactérias e fungos outrora presentes somente em ambientes hospitalares.
A resistência a antimicrobianos não é mais um fato a ser enfrentado no futuro, pois o mundo
vive hoje a era pós-antibiótico (WHO, 2014). Nesses casos, além da influência de
antimicrobianos utilizados na prática clínica, temos também os desinfetantes e antissépticos
hospitalares influenciando no processo para o surgimento de linhagens multirresistentes.
Estudos comprovam que a utilização em doses subefetivas de desinfetantes hospitalares
está entre os importantes fatores para o desencadeamento de mutações em micro-organismos e
o surgimento de linhagens resistentes aos antimicrobianos de uso clínico. Outros fatores que
influenciam nesse processo são o manuseio incorreto dos desinfetantes em condições de
temperatura e pH inadequados, e a não observância dos procedimentos corretos que devem ser
executados previamente a exposição a esses produtos (HUET et al., 2008).
Desinfetantes são agentes comumente utilizados não somente em ambientes
hospitalares, mas também em indústrias alimentícias e por fazendas que lidam com trato e
coleta de material animal para o consumo humano, bem como em ambientes domésticos. Em
todos esses ambientes já é possível observar o surgimento de bactérias causadoras de infecções
alimentares graves, que se apresentam resistentes a concentrações usuais de hipoclorito de
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sódio, um desinfetante amplamente utilizado tanto em ambientes de saúde e produção
alimentícia como também pela população (MACHADO et al., 2010).
Outro fator alarmante é a disseminação para o ambiente comunitário de microorganismos presentes em ambiente hospitalar e que se apresentam resistentes a vários
desinfetantes de uso hospitalar. Esse tipo de disseminação se dá através dos efluentes
descartados desses estabelecimentos de saúde. A identificação desses micro-organismos
indicou se tratarem de Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp, e Bacillus spp, microorganismos esses, estreitamente relacionados a infecções oportunistas em ambientes
hospitalares. Estudos dessa natureza são de grande importância para o entendimento da
evolução do processo de resistência aos desinfetantes e a verificação do impacto direto sobre a
população, visto que esses micro-organismos são disseminados para o ambiente comunitário
sem nenhum controle (NUÑES & MORETTON, 2007).
Frente aos alarmantes índices de resistência que vem sendo apresentados pelos microorganismos, tanto ao uso dos antimicrobianos na prática clínica, quanto aos desinfetantes
disponíveis no mercado, são necessárias medidas emergenciais de conscientização junto à
população e profissionais de saúde, bem como novas abordagens de órgãos regulatórios,
indústrias e instituições de pesquisa na busca de soluções que possam desacelerar esse processo.
Além de toda pressão pelo desenvolvimento de novos produtos com ação antimicrobiana, não
se encontra hoje no mercado um desinfetante que atenda a todas as necessidades impostas pela
demanda. Assim, se faz necessário a busca de novas substâncias com atividade antimicrobiana
para possibilitar o desenvolvimento de novos fármacos e novos agentes de sanitização que
apresentem baixo custo, alta eficácia e baixa toxicidade (WHO, 2014; TEIXEIRA et al., 2012).

1.2

PRODUTOS NATURAIS
O relato da utilização de produtos naturais pela humanidade ocorre desde épocas bem

remotas. A busca por alívio de sintomas e cura de doenças pela ingestão de plantas apresentase como uma das primeiras formas de utilização de produtos naturais para fins medicinais
(VIEGAS Jr et al., 2006).
A investigação farmacológica de princípios ativos de plantas medicinais tem
proporcionado importantes avanços na abordagem terapêutica de várias patologias, sendo que
várias substâncias oriundas de plantas têm sido utilizadas como ferramentas úteis em estudos
farmacológicos, fisiológicos e bioquímicos (SOUZA BRITO, 1996; RATES, 2001).
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Newman (2008) e Newman e Cragg (2012) publicaram artigo de revisão sobre a
utilização de produtos naturais no desenvolvimento de novos fármacos para diversos tipos de
terapias. O estudo demonstrou que em mais de seis décadas de busca de substâncias para o
tratamento de câncer, nos depósitos de patentes de novos fármacos, 47% correspondiam a
compostos oriundos de produtos naturais ou derivados dos mesmos. Destaca-se, ainda, a
contribuição dos produtos naturais para o desenvolvimento de novos antimicrobianos, bem
como para outras áreas, nas quais os produtos naturais são utilizados como protótipos para o
desenvolvimento de novos fármacos, por meio da utilização de técnicas de recombinações e
rearranjos químicos (NEWMAN, 2008; CRAGG & NEWMAN, 2013).

1.3

GÊNERO Baccharis
O gênero Baccharis é considerado o maior gênero da família Asteraceae, apresentando

cerca de 500 espécies distribuídas pelo continente americano. Muitas espécies que compõem
esse gênero são utilizadas pela população, nas formas de chás e infusos, para o tratamento de
vários tipos de enfermidades, dentre elas males do estômago, fígado, anemias, inflamações,
diabetes e são descritas como espécies com ação desintoxicante sobre o organismo (ABAD &
BERMEJO, 2007).
Baseando-se nos relatos da utilização pela população de espécies do gênero Baccharis,
vários grupos de pesquisa vêm desenvolvendo estudos com plantas desse gênero na busca de
medicamentos com atividade antinflamatória, antiparasitária, inseticida, gastroprotetora e
antimicrobiana, entre outras. Quimicamente o gênero é caracterizado por possuir substâncias
das classes dos diterpenos, dos tipos clerodano e labdano, além de flavonóides e
fenilpropanoides. Quanto aos principais metabólitos, os diterpenos dos tipos clerodano e
labdano, encontrados principalmente nas raízes das espécies do gênero Baccharis apresentam
atividades biológicas variadas, tais como antitumoral e tripanocida. Já os flavonóides possuem
inúmeras atividades, como antioxidante, anti-inflamatória, antiprotozoária e antimicrobiana
(BOHLMANN et al., 1985; MOREIRA et al., 2003; VERDI et al., 2005; GRECCO et al.,
2014).
Várias espécies do gênero possuem tricomas tectores e glandulares na superfície de suas
folhas. Essas estruturas têm a função de atuarem como barreiras frente a ataques de herbívoros.
Os tricomas glandulares são de grande importância química, pois neles se acumulam
metabólitos secundários de interesse para estudos químicos e biológicos. Dentre os
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constituintes do conteúdo dos tricomas glandulares de plantas da tribo Astereae podemos
destacar os terpenoides, flavonoides e derivados do ácido cumárico (HELLWIG, 1992;
SPRING, 2000).
Dentre as várias atividades conferidas às espécies do gênero podem-se destacar vários
estudos realizados para determinar as atividades antibacterianas e antifúngicas dos extratos das
folhas e dos óleos essenciais extraídos das espécies desse gênero.
O óleo essencial extraído da espécie Baccharis grisebachii apresentou-se ativo frente
aos fungos Cryptococcus neoformans, Aspergillus spp. e principalmente frente aos dermatófitos
Tricophyton mentagrophytes e Tricophyton rubrum, bem como frente a Staphylococcus aureus
resistente e sensível a meticilina. Atividade antifúngica também foi conferida ao óleo essencial
extraído de Baccharis latifolia, o qual foi ativo frente a T. mentagrophytes e T. rubrum
(FERESIN et al., 2001; HADAD et al., 2007; VALAREZO et al., 2013).
Estudos utilizando extratos das folhas e óleos essenciais extraídos de Baccharis unicella
e Baccharis semiserrata demonstraram que o óleo essencial de B. unicella apresentou atividade
antifúngica frente a Microsporum grypseum, T. mentagrophytes, C. neoformans e
Microsporum canis. Já o óleo essencial de B. semiserrata apresentou atividade moderada frente
a S. aureus e o extrato das folhas apresentou atividade frente a S. aureus e Bacillus cereus, bem
como ambos foram ativos frente aos fungos M. gypseum, C. albicans, Epidermophyton
flocosum, T. mentagrophytes, C. neoformans e T. rubrum (VANNINI et al., 2012).
O óleo essencial de Baccharis articulate oriunda do Rio Grande do Sul, foi avaliado
frente a sete diferentes micro-organismos, sendo ativo frente a bactérias Gram positivas e Gram
negativas. Atividade antibacteriana também foi observada para os óleos essenciais e extratos
metanólicos das folhas de Baccharis magellanica e Baccharis oleoides frente a bactéria
S. aureus (SIMONSEN et al., 2009; SIMIONATTO et al., 2008).
Em análises realizadas pelo método de difusão em ágar observou-se que o óleo essencial
extraído de Baccharis trinervis possui atividade antimicrobiana frente a S. aureus, E. coli,
S. choleraesuis, P. aeruginosa e C. albicans. O óleo essencial da espécie Baccharis unicella
também foi ativo frente às bactérias S. aureus, P. aeruginosa e E. coli, bem como o óleo
essencial extraído das partes aéreas de Baccharis notosergila foi ativo frente às bactérias Gram
positivas e Gram negativas (COBOS et al., 2001; ALBUQUERQUE et al., 2004;
FERRONATTO et at., 2007).
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Rahalison e colaboradores (1995) verificaram a atividade do extrato de Baccharis
pedunculata frente a fungos patogênicos e fitopatogênicos, determinando ainda que as
substâncias responsáveis por tal atividade foram um derivado prenilado do ácido cumárico, uma
lactona acetilênica e uma flavona, todos isolados a partir do extrato diclorometanólico das
folhas da espécie.
O extrato em éter de petróleo das folhas de Baccharis darwinii apresentou atividades
frente a C. neoformans e fungos dermatófitos, bem como as substâncias anisocoumarin H,
aurapten e diversinin, todas isoladas a partir do extrato da espécie (KURDELAS et al., 2010).
Zampini e colaboradores (2009a) verificaram a atividade antimicrobiana de plantas
utilizadas na alimentação da população do altiplano argentino. Dentre as espécies utilizadas
pela população verificou-se a utilização de Baccharis boliviensis na forma de decocto e tintura,
e o estudo comprovou sua atividade frente a várias linhagens bacterianas sensíveis e
multirresistentes isoladas de pacientes que apresentaram infecções oportunistas.
Extratos polares de Baccharis incarum foram avaliados frente a S. aureus e E. faecalis,
tendo apresentado atividade antimicrobiana frente as duas espécies. Além do estudo realizado
com os extratos, foram avaliadas substâncias isoladas da fração polar dos mesmos e os
resultados demonstraram que sete flavonas isoladas foram capazes de inibir o crescimento dos
micro-organismos testados (ZAMPINI et al., 2009b). A tintura obtida a partir de Baccharis
incarum também foi ativa frente a S. aureus resistente a meticilina e a E. faecalis quando
associada a preparação de uso tópico no tratamento de infecções de pele por estes microorganismos (NUÑO et al., 2012).
A partir de estudo biodirecionado utilizando-se o extrato dos ramos de Baccharis retusa
foi possível isolar a flavanona 5,4’-diidroxi-7-metoxiflavanona, a qual foi conferido alto
potencial antifúngico frente aos fungos patogênicos dos gêneros Candida, Cryptococcus e
Saccharomyces (GRECCO et al., 2014).
Baccharis microphylla, Baccharis petiolata e Baccharis santelicis também foram
avaliadas para determinação da atividade antibacteriana e antifúngica de seus extratos
hidroalcoólico e clorofórmico, os quais apresentaram atividade frente as bactérias avaliadas,
principalmente as Gram positivas (MORALES et al., 2008).
O extrato metanólico da espécie Baccharis glutinosa apresentou-se capaz de inibir a
germinação de esporos e o crescimento de hifas de fungos dos gêneros Fusarium e Aspergillus,
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desencadeando grandes modificações morfológicas nas células fúngicas (ROSAS-BURGOS et
al., 2011).
Foi conferido ao extrato de Baccharis trimera atividade bacteriostática frente a bactérias
Gram positivas de grande importância médica (ALEIXO, 2013). Outro estudo relata ainda a
atividade dos extratos etanólicos de B. trimera e B. articulata frente a Helicobacter pylori,
bactéria Gram negativa, microaerófila, estreitamente associada ás úlceras pépticas e duodenais
ou gástricas e um fator de risco para o desenvolvimento de adenocarcinomas gástricos
(TASCHETTO, 2010). Avancini e colaboradores (2000) determinaram a atividade
antimicrobiana do decocto de Baccharis trimera e demonstraram que o mesmo possui potencial
para ser utilizado como desinfetante e antisséptico em algumas situações que envolvem
infecções recorrentes por micro-organismos patogênicos na produção animal.
Com base em todos os resultados relatados verifica-se a relevância em se estudar as
atividades antimicrobianas de espécies do gênero Baccharis. Uma espécie muito estudada no
Brasil é Baccharis dracunculifolia, que além de ser a fonte botânica da própolis verde, a qual
já foram conferidas várias atividades terapêuticas, apresenta grande potencial gastroprotetor e
antimicrobiano.

1.4

Baccharis dracunculifolia
Baccharis dracunculifolia DC (Asteraceae) (Figura 1), conhecida popularmente como

“alecrim do campo”, “vassourinha” ou “vassoura” é um arbusto lenhoso, nativo das regiões sul,
sudeste e centro-oeste do Brasil, principalmente nas áreas de cerrado, pastagens abandonadas e
áreas em processo de sucessão (FERRACINI et al., 1995 BASTOS, 2001).
A epiderme foliar de B. dracunculifolia possui tricomas agrupados e distribuídos
regularmente pelo limbo, sendo que seus ápices foliares apresentam grande quantidade de
tricomas glandulares (BARROSO, 1976). O grande número desses tricomas proporciona
grande quantidade de secreção do tipo resinoso, de composição variada (CASTRO, 1987).
Dentre os principais metabólitos secundários já identificados na espécie podem-se
destacar terpenoides, flavonoides e compostos fenólicos prenilados derivados de ácido
cumárico (VERDI et al., 2005).
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Figura 1. Fotos da coleta e secagem das partes aéreas de Baccharis dracunculifolia.

B. dracunculifolia é uma espécie muito utilizada na medicina popular como agente antiinflamatório e no tratamento de doenças gastrointestinais. Estudos avaliaram a atividade antiulcerogênica do óleo essencial de B. dracunculifolia e os resultados demonstraram que o mesmo
foi capaz de reduzir a área total das lesões ulcerativas estomacais, bem como a quantidade de
lesões, quando comparado aos controles tanto do grupo positivo quanto negativo, além de
reduzir o volume de suco gástrico secretado promovendo o aumento do pH gástrico
(MASSIGNANI et al., 2009).
O óleo essencial de B. dracunculifolia é composto principalmente por mono e
sesquiterpenos dentre eles destaca-se como componente majoritário o nerolidol, que também
apresentou resultados positivos frente a vários modelos de úlcera induzida em ratos,
corroborando assim na indicação da utilização do óleo essencial de B. dracunculifolia frente
aos processos ulcerativos estomacais (KLOPELL et al., 2007; QUEIROGA et al., 1990).
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Outro estudo relacionando a utilização de B. dracunculifolia para tratamento de
disfunções gástricas foi realizado por Lemos e colaboradores (2007), o qual demonstrou
atividade gastroprotetora do extrato hidroalcoólico de B. dracunculifolia sobre a mucosa
gástrica de animais que sofreram a indução de formação de úlceras estomacais. Estudos
realizados com outras espécies do gênero Baccharis para avaliação da atividade antiulcerogênica indicam que seu potencial anti-inflamatório está estreitamente relacionado a
atividade anti-ulcerogênica apresentada (VIDARI et al., 2003).
Na literatura também encontramos relatos de atividades antibacterianas e antifúngicas
conferidas à espécie. Johann e colaboradores (2012) demonstraram a atividade da fração
hexânica e de substâncias isoladas de B. dracunculifolia frente a quatro linhagens de
Paracoccidioides brasiliensis isoladas. Os compostos, metil linolenato, óxido de cariofileno e
trans nerolidol isolados a partir de B. dracunculifolia apresentaram-se ativos frente a quatro
linhagens de P. brasiliensis. Avaliou-se também a interferência da adição de ergosterol aos
meios de cultura o que levou a alterações nos valores da concentração inibitória mínima (CIM)
indicando que as substâncias interagem com esse componente da membrana celular fúngica,
afetando assim o crescimento do micro-organismo. O extrato metanólico das folhas de B.
dracunculifolia também apresentou atividade antibacteriana frente a P. aeruginosa, B. cereus e
C. neoformans (FABRI et al., 2011).
Gelinski e colaboradores (2007) também avaliaram a ação antimicrobiana do óleo
essencial de B. dracunculifolia, bem como de seu composto majoritário, o nerolidol. O estudo
demonstrou que o óleo essencial de B. dracunculifolia apresentou-se ativo frente às bactérias
patogênicas Proteus sp, Staphylococcus sp, E. coli e L monocytogenes. O nerolidol também
apresentou atividade antibacteriana frente à Staphylococcus sp e L. monocytogenes.
O óleo essencial de B. dracunculifolia apresentou atividade antifúngica frente a
linhagens de C. albicans isoladas da cavidade bucal de crianças em amamentação e de suas
mães, com resultados melhores do que os antibióticos anfotericina B e fluconazol inclusive
frente as linhagens que se apresentaram resistentes aos antimicrobianos padrões. O óleo
apresentou-se ativo também frente as bactérias patogênicas S. aureus, P. aeruginosa e E. coli
(PEREIRA et al., 2011; FERRONATTO et al., 2007).
Duarte e colaboradores (2004) realizaram estudo com extratos hidroalcoólicos de várias
espécies, dentre elas B. dracunculifolia, demonstrando que o extrato da espécie em questão
apresentou-se ativo frente à Enterococcus faecium.
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B. dracunculifolia é reconhecidamente a principal fonte botânica da própolis verde
brasileira e vários estudos conferem a própolis várias atividades, dentre elas a ação
antimicrobiana. Estudos determinaram inclusive uma estreita correlação entre as substâncias
majoritárias encontradas na própolis e nos extratos de B. dracunculifolia tendo como principal
marcador dessa semelhança a substância artepelin C. Assim, alguns estudos foram conduzidos
para verificar se as atividades apresentadas pela própolis verde também são apresentadas pela
espécie vegetal (PARK et al., 2004; KUMAZAWA et al., 2003).
Leitão e colaboradores (2004) demonstraram que os extratos de B. dracunculifolia e de
própolis verde se apresentaram ativos frente a bactérias cariogênicas, inclusive com os mesmos
valores de CIM. Outro estudo comparativo foi conduzido por Silva Filho e colaboradores
(2008), os quais verificaram que tanto o extrato de B. dracunculifolia quanto o extrato de
própolis verde se apresentaram ativos frente a fungos patogênicos, porém com melhores
resultados observados para o extrato de própolis.
De forma semelhante foram relatadas atividades antimicrobianas dos extratos
hidroalcoólicos de B. dracunculifolia e própolis verde, comprovando que ambos apresentaramse ativos frente às bactérias encontradas no rúmen de bovinos, com melhores resultados para os
extratos de própolis, demonstrando ainda que quanto maior a quantidade de compostos
fenólicos presentes no extrato maior foi a atividade antimicrobiana observada (AGUIAR et al.,
2013).
Banskota e colaboradores (2001) demonstraram ainda, que a própolis verde apresentou
atividade antibacteriana frente a H. pilory, bem como um diterpeno labdano e alguns compostos
fenólicos prenilados isolados a partir da mesma.
Assim, todas as atividades relacionadas tanto a B. dracunculifolia quanto à própolis
verde evidenciam o potencial de B. dracunculifolia para utilização em produtos com atividade
antimicrobiana.
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O GÊNERO Pinus E A ESPÉCIE Pinus elliottii
As plantas do gênero Pinus são originárias do hemisfério norte e muito conhecidas por

sua capacidade invasora e proliferativa. Vários são os relatos de espalhamento dessa espécie
por países do mundo todo, inclusive no hemisfério sul. O cultivo de espécies de Pinus spp foi
introduzido no Brasil como tentativa de reflorestamento e, por serem espécies exóticas com
crescimento rápido, foram implantadas para suprir a necessidade de produção de madeira e
energia (REJMANEK & RICHARDSON, 1996; RICHARDSON & HIGGINS, 1998; MAJER
& RECHER, 1999).
As pinhas, folhas, casca e resina de espécies do gênero são historicamente utilizadas na
medicina tradicional para o tratamento de reumatismo, problemas respiratórios e como
antissépticos de uso geral (LEUNG & FOSTER, 1996).
Dentre os compostos majoritários presentes nas espécies do gênero podem-se destacar
os compostos fenólicos e terpenoides. Alguns insetos utilizam resinas de plantas desse gênero
em sua alimentação para se protegerem de infecções bacterianas e fúngicas, conseguindo assim
aumentar

a

viabilidade

de

suas

larvas

e

a

sobrevivência

de

insetos

adultos

(CHAPUISAT et al., 2007).
Pinus elliottii Engelm (Figura 2) é uma espécie da família Pinaceae nativa do sudeste
dos Estados Unidos e se tornou uma espécie amplamente cultivada em plantações subtropicais
do Brasil, Índia e China, muito utilizada na produção de resina e indústria moveleira
(LANGENHEIM, 2003).
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Figura 2. Fotos da coleta de resina da espécie Pinus elliottii.

A espécie Pinus elliotti foi introduzida no sudeste brasileiro, em meados da década de
50, como espécie de reflorestamento e para produção de celulose. Por ser uma espécie de alta
capacidade invasiva ocupou áreas de preservação ambiental (BECHARA, 2003).
O Brasil é o país que possui a maior área cultivada da espécie Pinus elliottii, e encontrase hoje em segundo lugar na produção de resina mundial ao lado da Indonésia, abaixo somente
da China. Estima-se que a safra referente aos anos de 2013/2014 será de cerca de 94 toneladas
de resina, que serão totalmente consumidas pelo mercado mundial. A óleo-resina produzida
pelos pinheiros é essencialmente uma resposta de defesa da árvore, uma das primeiras formas
de se defender de insetos e fungos fitopatogênicos (ARESB, 2014; TRAPP & CROTEAU,
2001; PHILLIPS & CROTEAU, 1999).
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A resina produzida por pinheiros é composta de terebintina, que é a fração volátil
composta por mono e sesquiterpenos e pela colofônia ou breu que é a fração não volátil,
composta principalmente por diterpenos. Para a espécie P. elliottii a fração volátil é composta
principalmente por e  pinenos e a colofônia tem como componentes majoritários diterpenos
derivados dos ácidos abiético e pimárico (PHILLIPS & CROTEAU, 1999; MARTIN et al.,
2002; MARTIN et al., 2003; LANGENHEIM, 2003).
A partir da fração volátil da resina de pinheiros é sintetizado o óleo de pinho,
reconhecido por suas atividades antimicrobianas e suas características olfativas, o qual é muito
empregado em formulações desinfetantes com ação biocida. O óleo de pinho é composto por
uma grande variedade de terpenos sendo o -terpineol, produto originário da reação de
hidratação do - pineno, o componente responsável por sua ação biocida (CASTANHEIRO et
al., 2003; LIU et al., 2008).
Vários estudos conferem atividade antimicrobiana tanto à fração volátil quanto à fração
fixa da resina de espécies de Pinus sp., bem como as frações voláteis e extratos de várias partes
das plantas desse gênero.
Os óleos essenciais de P. densiflora apresentaram grande atividade antimicrobiana
frente a bactérias Gram negativas e Gram positivas, enquanto o óleo de P. koraiensis apresentou
atividade antifúngica (BOLISHACOVA et al., 1988; EUI-JU et al., 2004).
Estudos realizados com Pinus nigra possibilitaram o isolamento de um ácido
diterpênico, o ácido isopimárico, que apresentou grande atividade antibacteriana frente a
linhagens de S. aureus multirresistentes e resistentes a meticilina (SMITH et al. 2005). Nagnom
& Clement (1990) identificaram componentes terpênicos da espécie P. pinaster, os quais
apresentaram grande toxicidade frente ectoparasitas de plantas. O óleo volátil e extratos obtidos
a partir de várias partes da espécie Pinus pinaster, demonstraram que o óleo extraído a partir
das agulhas foi efetivo contra a bactéria Streptococcus sp. (BERNARDI et.al., 2009).
Extratos obtidos a partir das folhas, resina e cones de P. brutia, preparados utilizandose metanol, acetona e clorofórmio foram ativos frente várias bactérias relacionadas a patologias
humanas, bactérias do gênero Bacillus sp., e linhagens de E. coli, K. pneumoniae,
Enterobacter aerogenes, S. aureus, Mycobaterium smegmatis, Proteus vulgaris, Listeria
monocytogenes e Pseudomonas aeruginosa (DIGRAK et al., 1999).
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Às várias espécies de Pinus também foram conferidas atividade antifúngica de seus
óleos e extratos. O óleo essencial extraído de P. densiflora apresentou atividade antifúngica
frente à C. neoformans e C. glabrata, os quais estão relacionados a infecções humanas. A partir
do extrato metanólico dos cones dessa mesma espécie foi isolado um diterpeno labdano muito
ativo frente a uma das bactérias causadores da acne, a Propionibacterium acnes (LEE et al.,
2009; SULTAN et al., 2008).
Algumas atividades já foram conferidas às partes aéreas, resina e substâncias isoladas a
partir de P. elliottii. Dentre elas pode-se citar o estudo realizado por Tóro e colaboradores
(2003) que conferiu atividade anti-helmíntica a resina de P. elliottii sobre uma espécie de
parasita encontrado em peixes. Além da resina total avaliou-se também a fração volátil da
mesma, sua fração fixa e a atividade dos componentes majoritários da fração volátil da resina,
os monoterpenos  e  pineno, os quais foram ativos, porém menos efetivos que a resina bruta
e suas frações. A óleo-resina extraída de P. elliottii apresentou ótimo resultado na inibição do
crescimento das bactérias anaeróbias estritamente relacionadas a problemas periodontais,
endodônticos, infecções bucais e desenvolvimento de cáries. Outros estudos conferiram ainda
atividade antibacteriana a espécie frente a bactérias Gram positivas e Gram negativas
multirresistentes (CARDOSO et al., 2011; SILVA et al., 2011; INÁCIO et al., 2011).
Aos ácidos abietanos encontrados na resina de P. elliottii e outras espécies de Pinus sp.,
bem como derivados obtidos dos mesmos através de reações de semi-síntese, foram conferidas
atividades antimicrobianas, gastroprotetoras, cardiovasculares, antialérgicas e surfactantes
(SAN FELICIANO et al., 1993; SEPÚLVEDA et al., 2005).
Diterpenos derivados de esqueleto abietano, isolados a partir da espécie Chamaecyparis
pisifera apresentaram atividade antimicrobiana frente as bactérias Gram positivas S. aureus e
Bacillus subtilis (XIAO et al.; 2001).
Os diterpenos ácidos abiético, deidroabiético e neoabiético são destacados como os
responsáveis pela atividade antibacteriana da mistura de diterpenos ácidos presentes na resina
de Pinus. Outros estudos conferem ao ácido deidroabiético, ácido pisiférico e outro ácido
derivado abietano as atividades antifúngicas conferidas à resina (SÖDERBERG et al., 1990;
SÖDERBERG et al., 1991).
González e colaboradores (2010) realizaram várias alterações químicas em diterpenos
derivados do ácido abiético e avaliaram suas atividades antifúngica e antiviral. Comprovaram
que a introdução de grupamento aldeído na posição 18 levou a melhora das atividades
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observadas para o ácido abiético, enquanto a presença de grupamentos ácido ou hidroxílico
ocasionaram a redução da atividade observada.
Devido as várias atividades observadas tanto para a resina total de P. elliottii quanto para
a fração fixa da resina, onde se encontram os diterpenos ácidos derivados de esqueleto pimarano
e abietano, a resina dessa espécie é um alvo para estudos que possibilitem sua utilização em
produtos com atividade antimicrobiana, bem como sua associação em produtos com atividade
desinfetante.

1.6

NOVAS ABORDAGENS FRENTE A RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA
A partir da década de 70 houve grande redução na investigação por novos produtos

antibióticos. Isso ocorreu a partir da mudança de foco dentro das instituições de pesquisa e
indústrias, nas quais passou-se a priorizar a modificação de classe de medicamentos já
existentes em detrimento ao desenvolvimento de novos produtos, principalmente por razões
financeiras, o que veio a acarretar em uma defasagem frente ao tratamento de processos
infecciosos (ECDC / EMEA, 2009; NORDBERG et al., 2005).
Frente a todas as dificuldades nos tratamentos de infecções, em 2011, estudos
acadêmicos e da indústria possibilitaram a elaboração de uma lista de possíveis abordagens para
solucionar essa crise de resistência aos antimicrobianos. Dentre as potenciais estratégias a
serem empregadas podemos destacar o desenvolvimento de substâncias alternativas aos
antibióticos e a descoberta ou desenvolvimento de novos adjuvantes terapêuticos (BUSH et al.,
2011).
Estudos fitoquímicos em busca de princípios bioativos apresentam-se como uma
promessa de novos adjuvantes no tratamento de infecções. Levantamento realizado por
Hemaiswarya et al. (2008) descreveu com detalhes o efeito sinérgico da associação de
metabólitos secundários vegetais, entre si e com fármacos sintéticos, no combate a infecções
bacterianas, fúngicas e por micobactérias, demonstrando inclusive que o mecanismo de ação da
combinação difere significativamente do que se observa quando se utiliza os mesmos princípios
individualmente.
Sobre a utilização de adjuvantes, uma possibilidade é a associação de antibióticos com
substâncias que não apresentam essa atividade. Alguns estudos in vitro comprovaram que a
associação com anti-psicóticos e anti-inflamatórios promoveu melhora na eficácia de
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antibiótico. Outra possibilidade é a associação de antibióticos disponíveis no mercado com
compostos naturais bioativos. Produtos fitoquímicos podem representar adjuvantes promissores
tanto associados entre si, na forma de extratos ou como óleos essenciais extraídos de espécies
vegetais quando associados com antibióticos de alta potência disponíveis no mercado (BUSH
et al., 2011; EJIM et al., 2011; MAZUMDAR, 2009; AL-BAYATI, 2008; LEHTINEN, 2007;
SAKAGAMI, 2005).
Além de vários estudos utilizando óleos essências, avaliações de extratos vegetais de
espécies de vários gêneros em associação a antimicrobianos no tratamento de infecções também
são relatados na literatura, como é o caso do estudo realizado por Betoni e colaboradores (2006)
que avaliou a utilização de extratos de Mikania glomerata, Psidium guajava, Syzygium
aromaticum, Allium sativu, Cymbopogon citratus,, Zingiber officinale, Baccharis trimera e
Mentha piperita associados a vários antimicrobianos utilizados para o tratamento de infecções
causadas por S. aureus, comprovando eficácia antimicrobiana para todas as associações.
A associação do extrato de Mangifera indica L com os antimicrobianos tetraciclina e
eritromicina levou a redução em quatro vezes dos valores de MIC para esses antimicrobianos
frente a linhagens de S. aureus, quando comparado aos valores de MIC sem a associação
(SOUTO de OLIVEIRA et al., 2011). A associação de extratos das espécies Rosmarinus
officinales, Coriandrum sativum, Micromeria fruticos L., Cumium cyminum e Mentha piperita,
com os antimicrobianos gentamicina, cefalotina e ceftriaxona demonstraram uma redução da
resistência a esses antimicrobianos frente a 13 diferentes linhagens de micro-organismos
(TOROGLU, 2011).
Como outro exemplo da utilização de produtos naturais associados a antimicrobianos
de uso clínico podemos citar o estudo realizado utilizando-se frações polares e apolares do
extrato das folhas de Baccharis coridifolia que demonstrou interação positiva de ambas frações
quando associadas aos antimicrobianos avaliados, frente a S. aureus e E. coli, ressaltando-se
que em nenhum caso observou-se interação negativa entre os mesmos (ONOFRE et al., 2013).
Estudo realizado por Rodriguez e colaboradores (2013) analisou os extratos de nove
espécies do gênero Baccharis originárias da Argentina, em associação a terbinafina frente ao
fungo dermatófito T. mentagrophytes. Os resultados demonstraram que 10 dos 44 extratos
avaliados apresentaram atividade sinérgica ou aditiva à ação da terbinafina frente ao fungo
dermatófito. Analisando-se ainda substâncias isoladas a partir dos extratos demonstrou-se que
as substâncias bacchotricuneatina A e a bacrispina apresentaram atividade sinérgica e o ácido
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hawtrivaico apresentou efeito aditivo. Estudos comprovaram também que a associação de
triterpenos pentacíclicos com os antimicrobianos de uso clínico vancomicina e meticilina
potencializou a ação dos mesmos, frente às linhagens de S. aureus sensíveis e resistentes
(CHUNG et al., 2011).
A combinação de produtos naturais entre si se apresenta como mais uma promissora
vertente nessa nova abordagem. Alguns relatos já apresentam associações positivas entre vários
derivados de produtos naturais com bons resultados frente a micro-organismos.
A combinação entre carvacol e cinamaldeido apresentou-se como uma promessa para o
desenvolvimento de um produto com atividade conservante alimentícia, bem como a
combinação de mel com cúrcuma, que quando combinados apresentaram efeito antimicrobiano
sinérgico frente a bactérias patogênicas (YE et al., 2013; AHMED et al., 2013).
Outro exemplo da associação positiva é o estudo realizado por Probst e colaboradores
(2011) que determinou a atividade antimicrobiana da própolis produzida por Apis mellífera e
óleos essenciais de plantas aromáticas utilizadas na culinária popular, individualmente e
associadas entre si. Os resultados demonstraram que a combinação de extratos etanólicos de
própolis com óleos essências de gengibre e menta, bem como a associação de óleos de canela
com gengibre ou alho, apresentaram efeito sinérgico quando avaliados frente as linhagens de
S. aureus e E. coli, isoladas de pacientes.
Al-Bayati (2008) avaliou a atividade dos óleos e extratos metanólicos das partes aéreas
de Thymus vulgaris e sementes de Pimpinella anisum frente a várias linhagens bacterianas com
resultados positivos para os extratos e óleos frente a algumas bactérias, e demonstrou ainda que
quando se associaram os óleos e os extratos metanólicos das duas espécies foi possível observar
uma ação aditiva para os mesmos, principalmente frente a bactéria P. aeruginosa.
Dentre os estudos citados, em alguns casos, as atividades observadas para os produtos
naturais isoladamente não eram promissoras, porém quando associados aos antimicrobianos ou
entre si verificou-se uma melhora significativa dos efeitos antimicrobianos.
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SANITIZANTES, DESINFETANTES, ANTISSÉPTICOS E ESTERILIZANTES
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), define-se que

sanitizantes são produtos que promovem a redução da contaminação bacteriana a níveis seguros
de acordo com as normas de saúde e desinfetantes, como produtos que matam todos os microorganismos patogênicos, mas não necessariamente todas as formas microbianas esporuladas em
objetos e superfícies inanimadas. Os antissépticos são produtos para utilização em tecidos vivos
e os esterilizantes são produtos que apresentam efeito letal sobre micro-organismos esporulados
(ANVISA, RDC 14/2007; ANVISA, portaria 15/1988).
No Brasil, a portaria da Divisão Nacional de Saneantes Domissanitários (DISAD) nº15,
de 23 de agosto de 1988 foi a primeira a definir a descrição do procedimento para o registro de
agentes químicos como desinfetantes hospitalares junto a ANVISA, definindo ainda quais eram
as exigências para o registro de produtos de acordo com o uso para o qual se destinavam, através
da comprovação da eficácia frente a vários micro-organismos, inclusive micobactérias.
Dentre a classificação dos desinfetantes, esses são divididos em desinfetantes de uso
geral, os quais são destinados ao uso doméstico, bem como ambientes públicos e privados. O
segundo grupo são os desinfetantes de uso hospitalar, os quais foram divididos em:
A) Desinfetantes para superfícies fixas e artigos não críticos, destinados a utilização em
paredes, pisos e mobiliários, vetando-se o uso de compostos derivados fenólicos para tal fim.
Para o registro desses produtos se faz necessária a comprovação da eliminação da contaminação
pelos micro-organismos Staphylococcus aureus, Pseudomas aeruginosa e Salmonella
choleraesuis. B) Desinfetantes hospitalares para uso em artigos semi-críticos, se tratam de
produtos para uso hospitalar e em estabelecimentos relacionados a atendimento à saúde e, para
que pudessem ser registrados como tais, devem eliminar as contaminações já citadas para os
artigos não críticos e eliminar ainda a contaminação por Tricophyton mentagrophytes,
Mycobacterium smegmatis e Mycobaterium bovis. C) Os esterilizantes, sã determinados como
produtos capazes de eliminar contaminações por micro-organismos esporulados e de uso
exclusivo em hospitais e estabelecimentos relacionados a atendimento à saúde, como
alternativas em casos de materiais que não possam ser esterilizados com a utilização de luz e
calor. Para seu registo esses produtos devem eliminar também a contaminação por esporos das
bactérias Bacillus subtilis e Clostridium sporogenes. (ANVISA, portaria 15/1988)
A partir de 2007 devido a vários surtos de infecções por bactérias antes não preconizadas
nos testes para registo de produtos desinfetantes determinou-se uma divisão entre os artigos de
uso em saúde definindo-se como artigos não críticos os objetos e equipamentos odontológicos,
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médicos e hospitalares que entram em contato superficial com a pele intacta dos pacientes;
artigos semi-críticos os objetos que entram em contato com a pele não íntegra e a mucosa de
pacientes e artigos críticos como objetos utilizados em procedimentos invasivos e de alto risco
que penetram tecidos ou órgãos. (ANVISA, RDC 14/2007)
A partir de 16 de agosto de 2010, por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada
nº 33 e nº 35, a ANVISA promoveu modificação nos termos destinados a cada tipo de
desinfetante e a abrangência de cada um deles, bem como os micro-organismos os quais devem
ser efetivos. Proibiu-se, ainda, o registro de novos produtos saneantes na classe de esterilizantes
para a aplicação sob forma de imersão, permitindo-se somente a utilização de calor seco, calor
úmido e radiações.
De acordo com a nova classificação, os desinfetantes de uso hospitalar passaram a ser
divididos em:
A) Desinfetantes de nível intermediário, para a utilização em superfícies fixas e em
artigos não críticos, sendo que esses produtos devem ser ativos frente aos micro-organismos
S. aureus, P. aeruginosa, S. choleraesuis, E. coli, C. albicans, T. mentagrophytes,
M. smegmatis e M. bovis. B) Desinfetantes de alto nível para serem utilizados sobre artigos
semi-críticos. Para o registro esses devem também ser capazes de eliminar a contaminação por
Mycobaterium massiliense, B. subtilis e C. sporogenes (ANVISA, RDC 35/2010)
Mesmo com o frequente acompanhamento pela agência reguladora e pelas comissões
residentes em ambientes hospitalares, a velocidade de adaptação dos micro-organismos ainda é
superior ao desenvolvimento e regulamentação de novos produtos saneantes. Aliado a isso não
existe hoje no mercado nenhum produto com ação desinfetante que consiga abranger de forma
eficaz todos os micro-organismos responsáveis pelos surtos infecciosos, fazendo-se necessário
rodízio e associações de produtos na tentativa de conter as disseminações. (RDC 210/ANVISA
2003).
Além dos desinfetantes, outros produtos são utilizados durante o processo de limpeza e
desinfecção. Encontram-se no mercado produtos detergentes os quais têm a função de exercer
a remoção de gorduras e sujidades e assim auxiliar no processo de desinfecção, tanto em
ambientes comunitários como de saúde. Mas estudos verificaram que em alguns casos os
agentes utilizados no processo inicial de limpeza apresentaram crescimento microbiano,
possivelmente por não respeitarem as normas corretas de boas práticas de fabricação
(BUGNO et al., 2003).
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Já foi relatado na literatura a utilização de espécie do gênero Baccharis como agente
desinfetante e aliado a isso verificam-se as atividades antimicrobianas e antifúngicas conferidas
a várias espécies do gênero, inclusive a espécie B. trimera, abrindo-se a possibilidade do
desenvolvimento de um produto com atividade desinfetante baseado em um produto natural
(AVANCINI et al., 2000).
A necessidade de produtos saneantes que apresentem maior eficácia, baixo custo e maior
segurança de uso são focos de pesquisas por novas substâncias biocidas. A utilização de
derivados ativos de origem vegetal, como o óleo de pinho, se apresenta como alternativas aos
produtos químicos tóxicos e abrasivos, demostrando potencial utilização de produtos de origem
natural para o desenvolvimento de produtos com ação desinfetante e sanitizante. Visto todos os
dados relatados na literatura sobre as atividades conferidas às espécies B. dracunculifolia e P.
elliottii, ambas apresentam-se como possíveis focos de pesquisas na área.
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CONCLUSÕES
O estudo fitoquímico de Baccharis dracunculifolia e Pinus elliottii propiciou o isolamento

de alguns metabólitos com atividade antimicrobiana, permitindo a identificação de alguns dos
metabólitos presentes nos extratos destas espécies responsáveis pelas atividades contra os
micro-organismos estudados.
A partir dos resultados obtidos no presente estudo pode-se concluir que tanto o extrato de
B. dracunculifolia, as frações e substâncias isoladas a partir do mesmo e os padrões adquiridos
que comprovadamente se encontram como metabólitos da espécie, bem como o extrato de P.
elliotti e o ácido deidroabiético isolado do mesmo, apresentaram atividade antimicrobiana
frente às bactérias e fungos avaliados. Porém, foram mais ativos frente às bactérias Gram
positivas, visto que resultados positivos foram observados frente ao bacilo Gram negativa H.
pylori.
A associação dos extratos e frações de B. dracunculifolia e P. elliotti com
antimicrobianos de uso clínico, frente às bactérias avaliadas trouxe resultados interessantes,
principalmente quando se avalia a interação dos mesmos com antifúngicos. Destacando-se os
excelentes resultados apresentados para todos os extratos e frações avaliados quando associados
ao fluconazol, frente a C. albicans, demonstrando que os extratos e frações avaliados possuem
potencial para serem utilizados como adjuvantes para o tratamento de infecções por esse
patógeno.
Verificou-se também que a espécie B. dracunculifolia possui potencial para ser utilizada
em solução como agente desinfetante sobre bactérias e fungos patogênicos. Porém, não foi
efetiva frente às micobactérias e esporos bacterianos.
O extrato de P. elliottii também apresentou potencial para ser utilizado em solução
como desinfetante de ação fungicida.
Conclui-se que as duas espécies possuem potencial a ser explorado em sua utilização
em produtos com ação antimicrobiana, visto que tanto os extratos quanto substâncias isoladas
das mesmas apresentaram ativas, seja para utilização em produtos de uso tópico ou sistêmico e
em produtos sanitizantes.
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