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RESUMO 

As infecções bacterianas matam cerca 25 milhões de pessoas por ano e tem sido 
tópico de estudos inclusive na área de patologia. O ambiente marinho oferece uma 
diversidade química promissora na identificação de novos agentes antibacterianos, 
assim como, a investigação de derivados sintéticos inéditos das classes das 
pirazolonas e naftoquinonas, já reconhecidos por apresentarem diferentes 
propriedades farmacológicas. Devido a esse potencial promissor, o objetivo deste 
estudo foi avaliar o perfil antibacteriano de produtos de origem natural marinha e de 
novos derivados sintéticos oriundos de diferentes classes químicas frente a 11 cepas 
bacterianas Gram-positivas (n=5) e Gram negativas (n=6) de importância clínica, 
selecionadas da American Type Culture Collection - ATCC, comparando-os com 
antibacterianos de uso clínico para determinação do potencial terapêutico. Para 
determinar a sensibilidade das cepas frente aos derivados, utilizou-se o Teste de 
Difusão em Disco e os derivados ativos tiveram a Concentração Inibitória Mínima -
MIC e a viabilidade celular determinadas por ensaios de microdiluição em 
microplacas de 96 poços. A partir das concentrações inibitórias mínimas foi possível 
determinar o perfil bactericida ou bacteriostático dos derivados ativos. A toxicidade 
foi avaliada empregando métodos in silico pelos programas Osiris® Property 
Explorer e QSAR Toolbox. A molécula que apresentou o melhor espectro de ação 
teve a avaliação de seu efeito sobre curva de crescimento bacteriano estudado. 
Dentre os 22 produtos testados de algas, dois exibiram atividade antibacteriana: o 
extrato em diclorometano da espécie Laurencia dendroidea (ativa contra Gram-
positiva e Gram-negativa) e o exapolissacarídeo sulfatado isolado da microalga 
Porphyridium purpureum ( ativos contra Gram-negativas) ambos com MIC entre 650-
2500 µg/mL. Dos 89 produtos sintéticos testados, 17 foram ativos, dos quais cinco 
são pirazolonas (ativo contra Gram-positivas), sete dibenzoxantenos e cinco 
naftoquinonas (ambos ativos contra Gram-positivas e Gram-negativas). Os 
derivados da pirazolonas e das naftoquinonas apresentaram uma Concentração 
Inibitória Mínima entre 4-64 µg/mL, dentro da faixa preconizada pelo Clinical and 
Laboratory Standards Institute - CLSI (0,05-256 µg/mL), enquanto os derivados dos 
dibenzoxantenos apresentaram valores superiores a 256 µg/mL. Tanto as moléculas 
ativas da classe das pirazolonas quanto as da naftoquinonas apresentaram um perfil 
bactericida. Na análise de toxicidade in silico comparativa pode ser observado 
diferenças entre os programas com relação aos alertas estruturais. O derivado de 
pirazolona, PVY-5, apresentou o melhor espectro de ação e o estudo sobre as 
Curvas de Crescimento Bacteriano em diferentes concentrações revelaram uma 
potente ação sobre a inibição do crescimento bacteriano evidenciado pela ausência 
das fases de crescimento Lag, Log, estacionária e declínio quando comparadas com 
o controle do crescimento bacteriano. Concluímos que dentre os produtos 
estudados, os de origem sintética pertencentes a classe das pirazolonas e das 
naftoquinonas apresentaram o melhor  potencial antibacteriano. O melhor perfil foi 
observado para as pirazolonas e a atividade das naftoquinonas para cepas Gram-
negativas a tornam moléculas interessantes para continuidade da caracterização 
destas moléculas. 
 
Palavras-chave: resistência bacteriana; antibacterianos; dibenzoxantenos; 
naftoquinonas; pirazolonas; Porphyridium purpureum, Laurencia dendroidea; 
oxoquinolinas; pirazois; bispirazois, Osmundaria obtusiloba, Prasiola crispa, Ulva 
rigida, Canistrocarpus cervicornis, Asparagopsis taxiformis; Dictyota caribaea, 
Kappaphycus alvarezii, Bryothamnion triquetrum. 



 

ABSTRACT 
 

Bacterial infections kill an estimated 25 million people per year and have been the 
subject of studies including the area of pathology. With the emergence of resistant 
bacteria the antibacterials in clinical use, is necessary to develop new drugs that 
affect the development of the infection process, and, thereby, capable of reducing the 
impact caused by these micro-organisms. The marine environment offers a promising 
chemical diversity in identifying new antibacterial agents as well as the investigation 
of the novel synthetic classes of pyrazolone derivatives and naphthoquinones, 
already recognized for presenting different pharmacological properties. Because of 
this  promising potential, the objective of this study was to evaluate the antibacterial 
profile of natural marine products and new synthetic derivatives from different 
chemical classes against 11 strains bacterial Gram-positive (n=5) and Gram-negative 
(n=6) clinical importance selected from the American Type Culture Collection - 
ATCC, comparing them with antibacterial clinical use for determining the therapeutic 
potential. To determine the sensitivity of strains to the derivatives, was used the disk 
diffusion test. The active derivatives had the Minimum Inhibitory concentration and 
the cell viability determined by micro dilution assays in 96 well plates. From the 
minimal inhibitory concentrations it was possible to determine the bactericidal or 
bacteriostatic profile of the active derivatives. Toxicity was evaluated using in silico 
methods by Osiris® Property Explorer and QSAR Toolbox programs. The molecule 
that showed the best action spectrum had the evaluation of its effect on bacterial 
growth curve studied. Of the 22 products tested algae, two exhibited antibacterial 
activity: the dichloromethane extract of the species Laurencia dendroidea (active 
against Gram-positive and Gram-negative) and sulfated exapolissacarídeo isolated 
from microalgae Porphyridium purpureum (active for Gram-negative) with MIC values 
between 650-2500 µg/mL Of the 89 synthetic products tested, 17 were active, of 
which five are pyrazolones (active against Gram-positive bacteria), seven 
dibenzoxanthenes and five naphthoquinones (active against Gram-positive and 
Gram-negative). The pyrazolones and naphthoquinones exhibited a minimum 
inhibitory concentration between 4-64 µg/mL, within the recommended range by the 
Clinical and Laboratory Standards Institute (0.05 to 256 µg/mL), while derivatives 
from dibenzoxanthenes yielded values above 256 µg/mL. The active molecules of the 
class of pyrazolones and naphthoquinones showed a bactericidal profile. In silico 
toxicity analysis, differences were observed between the programs with respect to 
structural alerts. The pyrazolone PVY-5 showed the best action spectrum among the 
molecules tested and study of the effects on the  growth curves in concentrations 
different showed a potent action on inhibition of the growth curve evidenced by the 
absence of the growth phase Lag, Log, stationary and decline when compared with 
control of bacterial growth. We concluded that among the studied molecules, 
synthetic origin belonging to the class of pyrazolones and naphthoquinones showed 
the best antimicrobial activity. The best profile was observed for pyrazolones and the 
activities of naphthoquinones for Gram-negative strains make it interesting molecules 
to continue the characterization of these molecules. 
 
Keywords: Bacterial resistance; antibacterials; dibenzoxanthenos; naphthoquinones; 
pyrazolones; oxoquinolines; bispyrazoles; pyrazoles; Porphyridium purpureum; 
Laurencia dendroidea; Osmundaria obtusiloba; Prasiola crispa; Ulva rigida; 
Canistrocarpus cervicornis; Asparagopsis taxiformis; Dictyota caribaea; 
Kappaphycus alvarezii; Bryothamnion triquetrum.  



 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Comparação dos halos de inibição dos produtos marinhos ativos frente 

às cepas ATCC obtidos no Teste de Difusão em Disco ............................................ 69 

Tabela 2 – Comparação da Concentração Inibitória Mínima (MIC) dos produtos de 

origem natural marinha ativos frente as cepas ATCC ............................................... 69 

Tabela  3 – Comparação dos halos de inibição das pirazolonas ativas frente às 

cepas ATCC obtidos no Teste de Difusão em Disco ................................................. 72 

Tabela 4 – Comparação da Concentração Inibitória Mínima (MIC) das pirazolonas 

ativas frente às cepas ATCC ..................................................................................... 73 

Tabela 5 – Comparação das Concentrações de Viabilidade Celular e Concentração 

Bactericida Mínima (MBC) das pirazolonas ativas frente às cepas ATCC ................ 74 

Tabela 6 – Parâmetros obtidos no programa no Osiris® após desenhos das 

estruturas dos derivados da classe das pirazolonas e do antibacteriano utilizado 

como controle ............................................................................................................ 75 

Tabela 7 – Comparação dos halos de inibição dos Dibenzoxantenos ativos frente às 

cepas ATCC obtidos no Teste de Difusão em Disco ................................................. 81 

Tabela 8 – Comparação da Concentração Inibitória Mínima (MIC) dos 

dibenzoxantenos ativos frente às cepas ATCC ......................................................... 82 

Tabela 9 – Comparação das Concentrações de Viabilidade celular (VC) dos 

dibenzoxantenos ativos frente às cepas ATCC ......................................................... 83 

Tabela 10 – Comparação dos halos de inibição de cresscimento das naftoquinonas 

ativas frente às cepas ATCC ..................................................................................... 85 

Tabela 11 – Comparação da Concentração Inibitória Mínima (MIC) das 

Naftoquinonas ativas frente às cepas ATCC testadas .............................................. 86 

Tabela 12 – Valores de Viabilidade Celular e da Concentração Bactericida Mínima 

das Naftoquinonas ativas frente às cepas ATCC ...................................................... 87 

Tabela 13 - Parâmetros calculados no programa Osiris® para os derivados 

naftoquinônicos e antibacterianos utilizados como controles .................................... 88 

 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 – Dez principais causas de morte no mundo ............................................. 23 

Gráfico 2 – Curvas de crescimento da bactéria E. faecalis ATCC 29212 sob a ação 

do derivado PVY5 e da vancomicina em diferentes concentrações .......................... 77 

Gráfico 3 – Curvas de crescimento da bactéria S. aureus ATCC 25923 sob a ação 

do derivado PVY5 e da vancomicina em diferentes concentrações .......................... 78 

Gráfico 4 – Curvas de crescimento da bactéria S.epidermidis ATCC12228 sob a 

ação do derivado PVY5 e da vancomicina em diferentes concentrações ................. 79 

Gráfico 5 – Curva de crescimento da bactéria S.mutans ATCC 21175 sob a ação do 

derivado PVY5 e da vancomicina em diferentes concentrações ............................... 79 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Representação dos mecanismos de ação e de resistência as principais 

classes de antibacterianos ........................................................................................ 20 

Figura 2 – Principais mecanismos de ação com alguns fármacos antibacterianos 

como exemplo ........................................................................................................... 23 

Figura 3 – Estrutura química do salvarsan e protonsil .............................................. 27 

Figura 4 – Estrutura química da penicilina G............................................................. 28 

Figura 5 – Estrutura química do cloranfenicol ........................................................... 29 

Figura 6 – Linha do tempo da descoberta dos antimicrobianos ................................ 29 

Figura 7 – Principais classes de antibacterianos, seus alvos e mecanismo de ação 31 

Figura 8 – Representação dos principais mecanismos de resistência aos 

antibacterianos .......................................................................................................... 32 

Figura 9 – Estrutura química dos representante da classe dos β-lactâmicos, com 

destaque para o anel β-lactâmico ............................................................................. 34 

Figura 10 – Estrutura química da estreptomicina, o primeiro representante dos 

aminoglicosídeos ....................................................................................................... 35 

Figura 11 – Estrutura química da eritromicina, um representante da classe dos 

macrolídeos ............................................................................................................... 36 

Figura 12 – Estrutura química da cetromicina ........................................................... 36 

Figura 13 – Estrutura química da bacitracina ............................................................ 37 

Figura 14 – Estrutura química da clortetraciclina, o primeiro representante das 

Tetraciclinas .............................................................................................................. 38 

Figura 15 – Estrutura química  da vancomicina, um glicopeptídeos de origem natural

 .................................................................................................................................. 39 

Figura 16 – Estrutura química  da sulfametoxazol, uma sulfonamida ....................... 40 

Figura 17 – Estrutura química  do ciprofloxacino ...................................................... 41 

Figura 18 – Estrutura química da daptomicina .......................................................... 41 

Figura 19 – Estrutura química da rifampicina, o principal representante da classe das 

rifamicinas ................................................................................................................. 42 

Figura 20 – Estrutura química da linezolida .............................................................. 42 

Figura 21 – Estrutura química  dos núcleos-base dos pirazoles e seus derivados ... 45 

Figura 22 – Estrutura química  do núcleo base das oxoquinolonas .......................... 45 

Figura 23 – Estrrutura química do núcleo base dos xantenos .................................. 46 



 

 

Figura 24 – Estrutura química dos núcleos base dos representantes da família das 

Quinonas ................................................................................................................... 47 

Figura 25 – Descrição dos extratos de macroalgas utilizadas no estudo e respectivos 

locais de coleta .......................................................................................................... 49 

Figura 26 – Núcleo base dos bispirazóis e seus derivados ....................................... 50 

Figura 27 - Representação da rota de síntese dos derivados ácidos de bispirazois . 51 

Figura 28 – Representação da rota de síntese dos derivados carboidrazidas de 

bispirazóis ................................................................................................................. 51 

Figura 29 – Núcleo base das oxoquinolonas e seus respectivos substituintes ......... 52 

Figura 30 – Representação da rota de síntese das oxoquinolonas.......................... 52 

Figura 31 – Núcleo base dos pirazóis e pirazolonas: séries e seus respectivos 

substituintes .............................................................................................................. 53 

Figura 32 – Representação das rotas de síntese dos derivados dos pirazóis (A) e 

das pirazolonas (B) ................................................................................................... 54 

Figura 33 – Núcleo base dos dibenzoxantenos e seus respectivos substituintes ..... 54 

Figura 34 – Representação da rota de síntese dos dibenzoxantenos triazólicos da 

série CX..................................................................................................................... 55 

Figura 35 – Representação da rota de síntese dos dibenzoxantenos da série RV ... 55 

Figura 36 – Núcleo base das naftoquinonas da série A e seus respectivos 

substituintes .............................................................................................................. 56 

Figura 37 – Núcleo base das naftoquinonas da série B e seus respectivos 

substituintes .............................................................................................................. 56 

Figura 38 – Cepas de referência ATCC utilizadas no estudo e sua origem clínica ... 57 

Figura 39 – Placa contendo Staphylococcus aureus em meio BHI crescidas após 

repique pela técnica do esgotamento em estrias ...................................................... 58 

Figura 40 – Estruturas químicas da resazurina e da resorfurina ............................... 62 

Figura 41 – Ensaio de viabilidade celular realizado em microplaca de 96 poços 

mostrando os poços de cor azul que indicam ausência de células bacterianas viáveis 

e os de cor rosa que indicam a presença de células bacterianas viáveis ................. 63 

Figura 42 – Representação da tela do programa Osiris® Property Explorer, utilizando 

como exemplo a Vancomicina ................................................................................... 64 

Figura 43 – Apresentação dos valores ideais para os parâmetros farmacocinéticos 

estabelecidos pelo programa Osiris® Property Explorer ........................................... 64 

Figura 44 – Representação da tela do programa Toolbox ........................................ 65 



 

 

Figura 45 – Imagem dos halos de inibição de crescimento dos produtos de origem 

marinha ativos, formados no Teste de Difusão em Disco ......................................... 68 

Figura 46 – Halos de inibição de crescimento formados no Teste de Difusão em 

Disco dos derivados ativos da classe das pirazolonas .............................................. 71 

Figura 47 – Apresentação dos dados de toxicidade in silico calculados pelo 

programa Toolbox ..................................................................................................... 76 

Figura 48 – Halos de inibição de crescimento formados no Teste de Difusão em 

Disco dos derivados ativos da classe dos dibenzoxantenos ..................................... 80 

Figura 49 – Halos de inibição de crescimento formados no Teste de Difusão em 

Disco dos derivados ativos da classe das naftoquinonas da série A ........................ 84 

Figura 50 – Comparação dos parâmetros de toxicidade in silico calculados pelo 

programa Toolbox ..................................................................................................... 89 

 



 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

AcOEt   Acetato de etila - C4H8O2 
ALGAMAR Laboratório de Produtos Naturais de Algas Marinhas 
ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
ATCC American Type Culture Collection 
BH Benzeno Halogenado 
BHI Brain Heart Infusion - Infusão cérebro-coração 
CCSAR Centro Aquático de Investigação Sustentável 
CDC  Centers for Disease Control and Prevention – Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças 
CIPRO Cloridrato de Ciprofloxacina - C17H18FN3O3.HCl.H2O 
CLSI 
 

Clinical and Laboratory Standards Institute - Instituto de padrões 
Clínicos e Laboratoriais 

CMRVS Coleção de Microrganismos de Referência em Vigilância Sanitária 
C Concentração 
C+ Controle positivo 
C- Controle negativo 
CET Cetona  
cLogP Lipofilicidade 
cLogS Solubilidade 
D-Ala-D-Ala D-Alanina-D-Alanina 
DCM Diclorometano  - CH2Cl2 
DL Druglikeness - Semelhança de fármacos 
DMSO Dimetilsulfóxido - (CH3)2OS 
DNA Ácido Desoxirribonucleico 
DS Drug Score - Pontuação de fármacos 
EtOH Etanol - C2H6O 
EPS Exapolissacarídeo sulfatado 
FDA 
 

Food and Drug Administration - Adminstração de Alimentos e 
Medicamentos 

FEN Fenol - C6H6O 
GPOP Grupo de Pesquisa em Organofosforados 
HCL Ácido clorídrico  
H2Od Água destilada 
Hex Hexano - CH₃(CH₂)₄CH₃ 
HOMD Human Oral Microbiome Database - Banco de dados de depósito 

das sequências dos genomas de bactérias orais humanas 
H3PO4 Ácido fosfórico 
Hz Hidrazina - N2H4 
INCQS Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 
IRRI Irritante 
KMnO4 Permanganato de Potássio 
KOH Hidróxido de potássio 

LaCBio Laboratório de Síntese de Carboidratos de Compostos Bioativos 
LNHC Laboratório de Nucleosídeos, Heterociclos e Carboidratos 
LASINTHET Laboratório de Síntese de Heterociclos 
MBC Minimal Bactericidal Concentration - Concentração Mínima 



 

 

 

 

Bactericida 
MeOH Metanol - CH3OH 
MIC Minimal Inhibitory Concetration - Concentração Inibitória Mínima 
MHA Mueller Hinton Agar - Agar Mueller Hinton 
MHB Mueller Hinton Broth - Caldo para crescimento Mueller Hinton 
MRSA Staphylococcus aureus Methicilin Resistant – Staphylococcus 

aureus Resistente a Meticilina 
MUT Mutagênico 
OECD 
 

Organisation for Economic Co-operation and Development - 
Organização para Co-operação e Desenvolvimento Econômico 

o-P Ortofenilfenol - C12H10O 
PAS Ácido p-aminosalicílico 
PBP  Proteínas ligadoras de penicilina 
PM Peso Molecular 
pH Potencial de hidrogênio iônico 
PTSA Ácido p-toluenosulfônico 
QUI Quinona - C₆H₄O₂ 
ReLAVRA Latin American Antimicrobial Resistance Surveillance Network 

 
REP Reprodutivo 
RMN de 1H Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio 1 
RMN de 13C Ressonância Magnética Nuclear de Carbono 13 
RNAr 23S RNA ribossômico 23S 
RTECS 
 

Registry of Toxic Effects of Chemical Substances - Registro dos 
Efeitos Tóxicos de Substâncias Químicas 

RNA Ácido ribonucléico 
SA Sem alertas 
SOL Solubilidade 
TSB Caldo de soja Tripticaseína 
TUM Tumorigênico 
UFC Unidade formadora de colônias 
VANCO Cloridrato de Vancomicina - C66H75Cl2N9O24 
WHO World Heath Organization - Organização Mundial de Saúde 



 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................. 19 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ......................................................................... 22 

2.1 DOENÇAS INFECCIOSAS ........................................................................... 22 
2.2 BACTÉRIAS: AGENTES PATOGÊNICOS IMPORTANTES ........................ 24 
2.2.1 Infecções que acometem a cavidade oral .................................................... 25 
2.3 ANTIBACTERIANOS .................................................................................... 26 
2.3.1 Breve histórico .............................................................................................. 26 

2.4 MECANISMOS DE AÇÃO E DE RESISTÊNCIA .......................................... 30 
2.5 PRINCIPAIS ANTIBACTERIANOS EM USO CLÍNICO ................................ 33 
2.5.1 Os β-lactâmicos ............................................................................................ 33 

2.5.2 Aminoglicosídeos.......................................................................................... 35 
2.5.3 Macrolídeos .................................................................................................. 35 
2.5.4 Cloranfenicol ................................................................................................. 37 
2.5.5 Bacitracina .................................................................................................... 37 

2.5.6 Tetraciclinas ................................................................................................. 38 
2.5.7 Glicopeptídeos .............................................................................................. 38 
2.5.8 Sulfonamidas ................................................................................................ 39 
2.5.9 Quinolonas ................................................................................................... 40 

2.5.10 Lipodepsipeptídeos ....................................................................................... 41 
2.5.11 Rifamicinas ................................................................................................... 42 

2.5.12 Oxazolidonas ................................................................................................ 42 
2.6 NOVAS ALTERNATIVAS A ANTIBIOTICOTERAPIA ................................... 43 
2.6.1 Origem Natural ............................................................................................. 43 

2.6.1.1 Algas Marinhas ............................................................................... 43 
2.6.2 Origem Sintética ........................................................................................... 44 

2.6.2.1 Pirazoles e seus derivados ............................................................. 44 
2.6.2.2 Oxoquinolonas ................................................................................ 45 

2.6.2.3 Xantenos ......................................................................................... 46 
2.6.2.4 Quinonas ......................................................................................... 46 
3. OBJETIVOS ................................................................................................. 48 
3.1 OBJETIVO GERAL ....................................................................................... 48 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................ 48 
4. MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................. 49 
4.1 PRODUTOS TESTADOS ............................................................................. 49 
4.1.1 Produtos de Origem Natural ...................................................................... 49 

4.1.1.1 Extratos de Macroalgas Marinhas Bentônicas ................................ 49 
4.1.1.2 Microalga Marinha ........................................................................... 50 
4.1.2 Produtos de Origem Sintética ................................................................... 50 

4.1.2.1 Bispirazóis ....................................................................................... 50 
4.1.2.2 Oxoquinolonas ................................................................................ 52 
4.1.2.3 Pirazolonas e Pirazóis ..................................................................... 53 
4.1.2.4 Dibenzoxantenos ............................................................................ 54 
4.1.2.5 Naftoquinonas ................................................................................. 55 

4.2 AMOSTRAS BACTERIANAS E CONDIÇÕES DE CRESCIMENTO ............ 56 
4.2.1 Cepas Bacterianas ...................................................................................... 56 
4.2.2 Reativação das cepas liofilizadas ............................................................. 57 
4.3 TESTES DE DIFUSÃO EM DISCO .............................................................. 58 

4.3.1 Crescimento Bacteriano ............................................................................ 58 
4.3.2 Preparo das Soluções-estoque ................................................................. 59 



 

 

4.3.3 Controles experimentais ............................................................................ 59 

4.3.4 Protocolo do Teste de Difusão em Disco ................................................. 59 
4.4 DEterminação da CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA – MIC .............. 60 
4.4.1 Protocolo do ensaio da MIC em Microdiluição ........................................ 60 
4.5 CONCENTRAÇÃO MÍNIMA BACTERICIDA – MBC .................................... 61 
4.5.1 Protocolo para a determinação da Concentração Mínima Bactericida 
(MBC) em placas de ágar ........................................................................................ 61 
4.6 DETERMINAÇÃO DA VIABILIDADE CELULAR .......................................... 62 
4.6.1 Protocolo do ensaio da determinação da viabilidade celular ................. 62 
4.7 ANÁLISE DA TOXICIDADE IN SILICO ........................................................ 63 

4.7.1 Osiris® Property Explorer .......................................................................... 63 

4.7.2 Toolbox ........................................................................................................ 65 

4.8 DETERMINAÇÃO DA CURVA DO CRESCIMENTO BACTERIANO ........... 66 

4.8.1 Protocolo da curva de crescimento bacteriano ....................................... 66 
5. RESULTADOS ............................................................................................. 68 
5.1 PRODUTOS DE ORIGEM NATURAL .......................................................... 68 
5.1.1 Teste de Difusão em Disco ........................................................................ 68 

5.1.1.1 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (MIC) ................ 69 
5.2 PRODUTOS DE ORIGEM SINTÉTICA ........................................................ 70 

5.2.1 Derivados de Bispirazóis ........................................................................... 70 
5.2.1.1 Teste de Difusão em Disco ............................................................. 70 
5.2.2 Derivados de Oxoquinolonas .................................................................... 70 

5.2.2.1 Teste de Difusão em Disco ............................................................. 70 
5.2.3 Derivados dos pirazóis e das pirazolonas ............................................... 70 

5.2.3.1 Teste de Difusão em Disco ........................................................... 770 
5.2.4 Derivados dos pirazois e das pirazolonas ............................................... 71 
5.2.4.1 Teste de Difusão em Discosão ...........................................................  
5.2.4.2 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (MIC) ................ 72 
5.2.4.3 Determinação da Viabilidade Celular e da Concentração Mínima 
Bactericida (MBC) ..................................................................................................... 74 
5.2.4.4 Toxicidade in silico .......................................................................... 75 

5.2.4.4.1 Osiris® Property Explorer .......................................................... 75 
5.2.4.4.2 ToolBox ...................................................................................... 76 
5.2.4.5 Curva de Crescimento bacteriano ................................................... 77 

5.2.5 Derivados da classe dos dibenzoxantenos .............................................. 80 
5.2.5.1 Teste de Difusão em Disco ............................................................. 80 

5.2.5.2 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (MIC) ................ 81 

5.2.5.3 Determinação da Viabilidade Celular e da Concentração Mínima 
Bactericida (MBC) ..................................................................................................... 82 
5.2.6 Derivados da classe das Naftoquinonas .................................................. 83 
5.2.6.1 Teste de Difusão em Disco ............................................................. 83 
5.2.6.2 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (MIC) ................ 85 
5.2.6.3 Determinação da Viabilidade Celular e da Concentração Mínima 
Bactericida (MBC) ..................................................................................................... 86 
5.2.6.4 Toxicidade in silico .......................................................................... 88 

5.2.6.4.1 Osiris Property Explorer ............................................................. 88 
5.2.6.4.2 Tollbox ....................................................................................... 89 
6.           DISCUSSÃO ............................................................................................... 90 
7. CONCLUSÃO............................................................................................... 99 

REFERENCIAS BIBLIOGRÀFICAS........................................................................101 



 

 

Obras citadas...........................................................................................................101 
Obras consultadas....................................................................................................104 
APÊNDICE...............................................................................................................124 
ANEXO ....................................................................................................................125 
 



19 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O tratamento das doenças infecciosas ainda é um desafio para a medicina 

mesmo após a introdução dos antibacterianos no século XX.1 Os antibacterianos são 

substâncias capazes de atuar em alvos específicos da bactéria inibindo o 

crescimento (bacteriostáticos) ou causando danos as células bacterianas que 

culminam em morte celular (bactericidas). Quanto a sua origem, podem ser 

classificados em naturais quando isolados da natureza; sintéticos, se produzidos em 

laboratório ou semissintéticos quando são de origem natural, mas modificados em 

laboratório.2,3  

Os antibacterianos permitiram inúmeras conquistas e avanços tecnológicos na 

medicina moderna, incluindo: a) redução das altas taxas de morbidade e mortalidade 

e b) sucesso nas intervenções cirúrgicas de grande porte (transplantes), 

quimioterapias, no tratamento de infecções graves e no suporte terapêutico a 

pacientes imunossuprimidos e imunocomprometidos. Assim, o tratamento de 

doenças nas quais as infecções eram comorbidades resultou no aumento da 

expectativa de vida da população.4,5  

Os quase cem anos de investimentos em antibacterianos permitiram o 

desenvolvimento de várias classes de antibacterianos, distintas na sua estrutura e 

em mecanismos de ação. Os principais mecanismos de ação (FIG.1) envolvem a 

inibição da síntese de algum componente ou metabólito celular: a) parede celular; b) 

proteínas; c) DNA (ácido desoxiribonucleico) ou RNA (ácido ribonucleico); d) ácido 

fólico, ou ainda pela desorganização dos componentes da membrana celular.1, 6, 7  

Mesmo com um amplo arsenal terapêutico, diverso em seus mecanismos de 

ação, disponíveis para o tratamento das infecções bacterianas, a eficácia desses 

fármacos está em constante ameaça devido à resistência, que embora seja um 

evento evolutivo antigo e de ocorrência natural8-10, vêm sendo amplificado nas 

últimas décadas em função do uso excessivo e inadequado de antibacterianos, que 

exercem uma pressão seletiva artificial sobre as cepas bacterianas as tornando 

resistentes.4,11-13  

A propagação de cepas bacterianas resistentes pelo mundo é consequência de 

diversas situações incluindo o uso inadequado de antibacterianos para promoção do 

crescimento de animais na indústria alimentícia 11,14, redução dos investimentos em 

antibacterianos, aumento da mobilidade das pessoas e animais por todo o mundo 7, 

a ausência ou precariedade de condutas higiênicas em hospitais e comunidades1,13, 
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e, principalmente, anos de prescrições inadequadas para o tratamento de infecções 

não bacterianas 15,16, além do uso indiscriminado destes medicamentos17.  

 Os principais mecanismos de resistência bacteriana (FIG.1) são: a) bombas de 

efluxo que transportem ativamente o fármaco para fora da célula bacteriana18; b) 

modificações na permeabilidade da membrana externa ao fármaco19; c) alteração do 

alvo que cause impedimento na interação do antibacteriano 20 e d) inativação do 

antibacteriano por ação de enzimas 21 produzidas pela própria célula bacteriana.9 

Figura 1 – Representação dos mecanismos de ação e de resistência as principais classes de 
antibacterianos 

 
Fonte: Adaptado de LIMA, D. C et al. 2005. 
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O cenário mundial da antibioticoterapia é alarmante e as infecções bacterianas 

continuam a matar milhões de pessoas por ano. Com o surgimento de cepas 

bacterianas resistentes. Apesar disso, a redução significativa dos investimentos para 

o desenvolvimento de novos antibacterianos desde o final do século passado 

persiste até os dias de hoje, e é um dos fatores que contribuem para esse nível de 

resistência alarmante.  22-26 

A introdução de novos fármacos antibacterianos nos útimos anos(23), 

representa uma discreta retomada no desenvolvimento de fármacos antibacterianos, 

a saber, quinupristina/dalfopristina (1999), linezolida (2000), telitromicina (2001), 

daptomicina (2003), tigeciclina e doripenem (2005), telavancina (2009), ceftaroline 

(2010) fidaxomicina (2011), bedaquilina (2012), tedizolina (2013), dalbavancin 

(2014), ceftolozane/tazobactam (2015). Entretanto ainda está longe do ideal para 

conter as novas cepas resitentes aos mecanismos de ação dos antibacterianos 

atuais. 27-32  

A demanda por novas moléculas que apresentem propriedades antibacterianas 

mais eficazes que as opções existentes vêm aumentando. A busca dessas novas 

alternativas pode ocorrer explorando-se os recursos de origem natural existentes, 

como o ambiente marinho, capaz de oferece uma ampla e ainda desconhecida 

diversidade química que precisa ser melhor explorada33,34, ou através da síntese de 

moléculas orgânicas modificadas, inspiradas nas classes com potencial biológico já 

descrito.35  

Uma vez instaurada a crise na terapia antimicrobiana, todos os esforços na 

busca de novas drogas são necessários. A literatura relata a intensa busca de novas 

moléculas com potencial antibacteriano, que vão desde moléculas de origem natural, 

como as algas marinha33, 36, 37 até as de origem sintética como das classes das 

oxoquinolonas38,39, bispirazóis40, pirazóis41, pirazolonas42, xantenos43 e 

naftoquinonas44,45.  

Sendo assim, a nossa hipótese científica é que o estudo de produtos de 

origens marinha e sintética permitirá a identificação de novas moléclas bioativas com 

atividade antibacteriana. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 DOENÇAS INFECCIOSAS 

Desde a antiguidade, as doenças infecciosas acometem o mundo sendo seus 

agentes patogênicos e associação descritos século XIX por Louis Pasteur e Robert 

Koch, os pioneiros da microbiologia. O conhecimento da patogênese das doenças 

infecciosas e de seus agentes patogênicos permitiu avanços nos estudos e o 

desenvolvimento de medicamentos eficazes para redução das taxas de mortalidade 

e morbidade causadas por essas doenças.1,6,20,46,47  

Os principais agentes etiológicos das doenças infecciosas são as bactérias e o 

tratamento só foi possível após a descoberta dos antibacterianos, e a sua introdução 

na clínica, em meados do século XXI 1,20 e ainda inúmeras conquistas e avanços 

tecnológicos na medicina moderna foram alcançados, incluindo: a) redução das altas 

taxas de morbidade e mortalidade; b) sucesso nas intervenções cirúrgicas de grande 

porte (transplantes), quimioterapias, no tratamento de infecções graves e no suporte 

terapêutico a pacientes imunossuprimidos e imunocomprometidos. Assim, o 

tratamento de doenças nas quais as infecções eram comorbidades resultou no 

aumento da expectativa de vida da população. 4,5 

Os quase cem anos de investimentos em antibacterianos, permitiram o 

desenvolvimento de várias classes distintas na sua estrutura e no seu mecanismo 

de ação. Atualmente temos disponíveis mais de 20 classes de antibacterianos para 

uso na clínica 8 e seus principais mecanismos de ação envolvem a inibição da 

síntese de algum componente ou metabólito celular: a) parede celular; b) proteínas; 

c) DNA ou RNA; d) ácido fólico, ou ainda pela desorganização dos componentes de 

membrana celular.1,6 (FIG.2) 

Mesmo mediante a esse amplo arsenal terapêutico, a eficácia desses fármacos 

está em constante ameaça devido ao fenômeno da resistência. O uso e prescrição 

indiscriminados, tratamento inadequado ou inconclusivo, a utilização de 

antibacterianos para promoção do crescimento na indústria alimentícia, assim como 

o uso veterinário para profilaxia pelo homem associados a uma alta capacidade 

evolutiva bacteriana de desenvolver e disseminar fatores de resistência, contribuiram 

para um processo evolutivo artificial dos microorganismos, selecionando cepas 

resistentes e multirresistentes a diversas classes de antibacterianos em uso, 

reduzindo assim a eficácia desses medicamentos.2,4,47,48 
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Figura 2 – Principais mecanismos de ação com alguns fármacos antibacterianos como exemplo 

 
Fonte: Adaptado de De Lima et al. (2005). 

Desta forma, as doenças infecciosas permanecem entre as principais causas 

de mortalidade no mundo, e os números aumentam progressivamente a cada ano. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (World Healthy Organization, WHO), 

dentre as dez principais causas de morte no mundo entre 2000 e 2012, as doenças 

infecciosas foram responsáveis por 6,1 milhões de mortes e destas, a maioria foi 

causada por bactérias.(GRAF.1) Os grupos mais susceptíveis a óbitos são os 

imunocomprometidos, as crianças, os idosos e a população que vive em países 

cujas condições sanitárias são insuficientes ou inexistentes.49
 

Gráfico 1 – Dez principais causas de morte no mundo 

 
Fonte: Adaptado de WHO (2014). 
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2.2 BACTÉRIAS: AGENTES PATOGÊNICOS IMPORTANTES 

As bactérias são micro-organismos procariotos com mais de 3,5 bilhões de 

anos que possuem seu material genético disperso no citoplasma, ribossomos como 

organelas celulares e são envoltas por uma membrana plasmática. Com base em 

diferenças estruturais a classificação pode ser dada como Gram-positivas, se 

possuírem uma parede celular fina (1 nm) e apenas uma membrana celular externa  

ou em Gram-negativas, se a parede estiver disposta entre duas membranas 

celulares uma interna e outra externa rica em peptideoglicanos e espessa (20 nm a 

80 nm), que lhes confere uma resistência intrínseca a ação dos antibacterianos.3,50  

O genoma bacteriano é formado pelos cromossomos e por elementos extra 

cromossômicos, também chamados de elementos genéticos acessórios: 

plasmídeos, elementos conjugativos, transposons e sequências de inserção, nestes 

residem informações genéticas não essenciais a bactéria, mas que garantem a sua 

sobrevivência em determinados ambientes, como por exemplo, genes que codificam 

fatores de virulência, toxinas e resistência a antibacterianos.9,51 

De acordo com a sua relação com seres humanos e animais as bactérias 

podem ser denominadas bactérias comensais, oportunistas ou patogênicas. As 

comensais são capazes de colonizar o hospedeiro sem incitar respostas 

inflamatórias e danos a célula do hospedeiro. As patogênicas causam doença e 

independem da condição imunológica do hospedeiro. As oportunistas causam 

doença em indivíduos cujo sistema imunológico encontra-se comprometido.6,9 

A capacidade de um micro-organismo causar doença é denominada 

patogenicidade e pode ser expressa através de mecanismos que permitam a evasão 

das defesas naturais do hospedeiro (barreiras epiteliais e sistema imune) ou  

conferem habilidade para colonizar e estabelecer a infecção.52,53 Já a agressividade 

de uma infecção é determinada pela expressão de fatores de virulência, tais quais 

produção de toxinas, habilidade de produzir biofilme, quorum-sensing (sensor de 

densidades celular) e moléculas de adesão biológica.2,54 

As infecções adquiridas no ambiente hospitalar, também conhecidas como 

infecções nosocomiais, oferecem um risco potencialmente fatal para os pacientes 

hospitalizados, uma vez que se estes possuem a imunidade comprometida por 

diversos fatores, tais quais a) a doença que o acomete, b) pelas barreiras 
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imunológicas reduzidas na presença de dispositivos invasivos, c) a administração de 

várias drogas e d) pelo uso de antibacterianos de largo espectro na profilaxia 

antibiótica cirúrgica pode contribuir para aquisição de infecções bacterianas 

secundárias.55 Os pricipais patógenos responsáveis por infecçes hospitalares são 

Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, 

Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp., conhecidas 

como patógenos “ESKAPE”56  

Cerca de 300 milhões de infecções bacterianas graves são registradas por ano. 

57 Em uma escala global, segundo a WHO, no período de 2000 a 2012, as doenças 

infecciosas foram responsáveis por 16% do total de mortes no mundo.49 (GRAF.1) 

Nos Estados Unidos cerca de 2 milhões de infecções causadas por bactérias 

resistentes são registradas por ano e, destas 23 mil pessoas morrem.23 Na Europa, 

os números também são elevados, chegando a ter 25 mil vítimas fatais por ano.24 

Na América Latina, a coleta de dados de resistência é recente e não abrange todos 

os hospitais, não sendo ainda posível computar o real número dos isolados 

resistentes.23 

 

2.2.1  Infecções que acometem a cavidade oral 

A cavidade oral é composta por diferentes tecidos e estruturas, que 

possibilitam a presença de nichos ecológicos. De acordo com as suas 

particularidades, cada uma abriga espécies bacterianas diferentes. Fatores tais 

como, dieta, presença de placa e biofilme, técnica de escovação, traumatismo, 

utilização de soluções antissépticas locais e quimioterápicas, capacidade 

imunológica e a genética do hospedeiro permitem variações na composição da 

microbiota oral.58 

De acordo com o Banco de dados de depósito das sequências dos genomas 

de bactérias orais humanas (Human Oral Microbiome Database, HOMD), cerca de 

700 espécies bacterianas foram identificadas como presentes na cavidade oral 59,60 

A divisão de saúde oral do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (Centers for 

Disease Control and Prevention, CDC)  estima, que nos Estados Unidos, cerca de 

47% dos adultos acima de 30 anos podem sofrer de alguma doença periodontal e o 

quadro da doença evolui com a idade, atingindo nesses 
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 casos cerca de 70% da população de idosos envolvendo a participação de 

bactérias.61 

A identificação quantitativa de cada agente etiológico responsável pelas 

patologias que acometem na cavidade oral é um desafio constante para a 

odontologia. Ademais, boa parte dos micro-organismos presentes na microbiota oral, 

em indivíduos considerados saudáveis, pode estar presentes em nichos específicos 

de indivíduos portadores de patologias orais. As doenças que acometem a cavidade 

oral têm como principal agente etiológico as bactérias e estão presentes em 

patologias relacionadas ao periodonto, ao endodonto, e as estruturas dentárias. No 

primeiro caso, acometerem os tecidos moles e o osso subjacente; no segundo caso, 

acometem as estruturas internas do elemento dentário e periápice, e no terceiro 

caso atingem as estruturas dentárias provocando desmineralização dos mesmos e 

participam de processos cariogênicos. 62 

Dentre as espécies residentes associadas a patologias orais, é de relevante 

importância citar a bactéria Enterococcus faecalis, pois nessas infecções o 

insucesso terapêutico é de alta incidência. Outras bactérias comuns a infecções 

nosocomiais e multirresistentes, também estão sendo associadas a patologias orais 

e são consideradas bactérias patogênicas transientes.60  

Dentre as espécies mais comuns de bactérias patogênicas transientes 

podemos citar a Gram-positiva Staphylococcus aureus e as Gram-negativas 

Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli.62,63 Embora não estejam 

intrinsecamente associadas ao início da doença, são grandes responsáveis pelo 

insucesso do tratamento odontológico de doenças periodontais.64 

2.3 ANTIBACTERIANOS 

2.3.1  Breve histórico 

Após a deslumbrante associação das doenças infecciosas com micro-

organismos no início do século XX, foi possível intensificar as pesquisas na busca 

de substâncias com ação antibiótica para a redução da mortalidade e morbidade 

causadas por essas doenças3,50. Os antibacterianos são substâncias capazes de 

atuar na célula bacteriana em alvos específicos, seja inibindo o crescimento 

(bacteriostáticos) ou causando danos que culminem em morte celular (bactericidas). 

Quanto a sua origem, podem ser classificados em naturais quando isolados da  
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natureza; sintética, se produzidas em laboratório ou semissintética quando naturais 

modificadas em laboratório.2 

A partir de um composto sintetizado por Paul Erlich, o Atoxyl, com propriedades 

ativas apenas in vivo contra tripanossomíase africana (doença do sono), outros 

compostos foram sintetizados a partir de mudanças na estrutura do Atoxyl, e em 

1910, o salvarsan (FIG.3) foi desenvolvido para uso contra tripanossomíase e sífilis, 

com efeitos tóxicos toleráveis. A penicilina foi descoberta por Alexander Fleming em 

1928 e em 1935, os químicos Josef Can e Fritz Mietzsch sintetizaram o protonsil 

(FIG.3), um pró-farmaco ativo contra estreptococos e o protótipo da classe das 

sulfonamidas, introduzidas em 1940, mas com espectro de ação limitado.47,65 

Figura 3 – Estrutura química do salvarsan e protonsil 

 
Fonte: Adaptado de Guimarães et al. (2010). 

O maior sucesso história dos antibióticos foi descoberto acidentalmente por 

Alexander Fleming em 1928: após a contaminação acidental de uma cultura de 

bactérias pelo fungo Penicillium notatum em seu laboratório, observou-se uma área 

de ausência de crescimento bacteriano próximo a colônia invasora, e então, ele 

concluiu que a colônia era a responsável pela inibição do crescimento. Vários 

estudos foram realizados e a substância identificada foi chamada de Penicilina. (FIG. 

4)66,67 

Embora Fleming tenha encontrado atividade para várias cepas bacterianas, os 

seus estudos com a penicilina foram deixados de lado pouco tempo depois após a 

descoberta, ocasionando um retardo considerável na comercialização desse 

antibiótico.66 A retomada dos estudos com a penicilina se deu em 1938 por Florey,  
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Heatley e Cadeia na universidade de Oxford. O principal problema encontrado 

na obtenção da penicilina foi o seu baixo rendimento.68 

Para solucioná-lo, foram realizados diversos estudos em cooperação entre 

comunidades cientificas de várias partes do mundo: o Conselho Nacional de 

Pesquisa dos EUA e quatro empresas, a saber, Merck, Squibb, Pfizer e Lederle, o 

que possibilitou a otimização do rendimento na produção seguido do 

desenvolvimento da sua versão comercial da penicilina.68 

Figura 4 – Estrutura química da penicilina G 

 
Fonte: Adaptado de Guimarães et al. (2010). 

 

Após o sucesso da penicilina, estava iniciada a “era do ouro” dos antibióticos. 

Em 1943, Walksman, isolou o primeiro agente que demonstrou eficácia contra o 

Mycobacterium tuberculosis, o aminoglicosídeo Estreptomicina. Simultaneamente, 

Leishmanm sintetizou o ácido p-aminosalicílico – PAS, também ativo contra a 

tuberculose. A Isoniazida embora sintetizada em 1912, só teve seu efeito 

estabelecido contra a tuberculose em 1952. Devido ao rápido aparecimento da 

resistência pelo M. tuberculosis, iniciou-se a utilização de uma terapia de 

combinação desses três agentes melhorando a eficácia do tratamento e 

minimizando a resistência individual desses fármacos.6 

O primeiro antibiótico de largo espectro, teve seu desenvolvimento com base 

em micro-organismos do solo. Em 1947, Burkholder visualizou a produção de uma 

substância a partir de amostras do solo do Peru, que inibiam o crescimento tanto de 

bactérias Gram-positivas quanto das Gram-negativas, o cloranfenicol (FIG.4). Suas 

propriedades farmacodinâmicas permitiam a penetração no líquido cefalorraquidiano 

e, consequentemente, o tratamento de meningite. Problemas no ajuste de dose e a 

administração profilática em recém nascidos inadequada reduziram a sua utilização 

até que estudos para determinação de dose “segura” para todas as faixas etárias 

fossem concluídos.68–70  
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Figura 5 – Estrutura química do cloranfenicol 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Guimarães et al. (2010). 

Até o final da década de 1960 o desenvolvimento dos antibacterianos de 

origem natural foi intenso e bem sucedido pelas indústrias farmacêuticas. O 

aparente esgotamento das reservas naturais de antibióticos, por volta da década de 

1970, levou a necessidade de investir na produção de agentes semi-sintéticos 

através de modificações na estrutura dos antibióticos existentes, produzindo vários 

análogos de sucesso, mas sem novos mecanismos de ação.47,71 Na Figura 6 pode 

ser visualizado a linha do tempo da descoberta dos antimicrobianos. 

Figura 6 – Linha do tempo da descoberta dos antimicrobianos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de CDC (2013). 
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A partir de 1980, o declínio na produção dos antibacterianos foi inevitável: além 

de existir uma variedade nas prateleiras, os investimentos na área se tornaram 

pouco a pouco vantajosos, já que normalmente após anos de estudo o que era 

encontrado se assemelhava ao existente. Paralelamente, o fenômeno da resistência 

bacteriana ocupava espaço entre os casos de infecção. Até o início do século XXI, o 

que foi desenvolvido baseou-se no rastreio da biblioteca química existente e em 

técnicas de genômica bacteriana.68,71 

2.4 MECANISMOS DE AÇÃO E DE RESISTÊNCIA  

Os principais mecanismos de ação dos antimicrobianos envolvem a inibição da 

síntese de algum componente ou metabólito celular: a) parede celular; b) proteínas; 

c) DNA (ácido desoxirribonucleico) ou RNA (ácido ribonucleico); d) ácido fólico, ou 

ainda pela desorganização dos componentes de membrana celular. Embora um 

amplo arsenal terapêutico com diferentes mecanismos de ação (FIG.6) esteja 

disponível para o tratamento de infecções bacterianas, a eficácia desses fármacos 

está em constante ameaça devido ao fenômeno da resistência.6,7 

As bactérias podem ser intrinsecamente resistentes a um antibacteriano ou 

adquirir a resistência. A resistência intrínseca ocorre quando a bactéria não é 

sensível ao fármaco em questão, devido a características já contidas no seu genoma 

obrigatoriamente, esta é transferida hereditariamente aos seus descendentes 

(transferência vertical de genes). Diferentemente, a resistência adquirida, também 

chamada de transferência horizontal de genes pode ocorrer de três formas: (i) por 

mutação; (ii) pela aquisição de genes exógenos; (iii) através da junção dos dois 

mecanismos.1,9  

A visualização do fenômeno da resistência nos micro-organismos é mais 

evidente do que nos organismos superiores. Isto se deve ao fato da produção de 

novas gerações ocorrer num intervalo de tempo menor, devido ao seu ciclo de vida. 

Assim a variabilidade gênica e as mutações podem ser visualizadas e se 

apresentam como formas resistentes. Essa vantagem reprodutiva que os micro-

organismos possuem supera os limites na produção de novos antibacterianos.48,72 

O surgimento das primeiras de cepas resistentes foi visualizado logo após a 

descoberta da Penicilina e foram descritas inicialmente por Domagk (1939) e  
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Fleming (1945). Esse fenômeno ameaçava diretamente a eficácia dos 

antibacterianos recém descobertos e já existia uma preocupação com a 

disseminação dessas cepas, indicando a necessidade de medidas racionais na 

antibioticoterapia que evitassem falhas terapêuticas. No entanto, esse alerta foi 

subestimado mediante ao vasto arsenal terapêutico disponível para o tratamento das 

infecções bacterianas.6,68,72 

Figura 7 – Principais classes de antibacterianos, seus alvos e mecanismo de ação 

Classe do Antibiótico Alvo principal Molécula Alvo Mecanismo de ação 

β- lactâmicos 

Parede 
Celular 

Enzima 
transpeptidase 

Ligação covalente irreversível 
com a enzima transpeptidase 

Glicopeptídeos 
Dipeptídeo terminal 

D-Ala-D-Ala 

Liga-se a cadeias peptídicas 
livres e bloqueia a 
transpeptidação 

Bacitracina 
Síntese da parede 

celular 

Liga-se com o grupamento 
pirofosfato do açúcar 

undecaprenila 

Daptomicina, 
Poliximinas 
Gramicidina Membrana 

plasmática 

Canais iônicos 
Aumenta a permeabilidade da 

membrana 

Lipodepsipeptídeos 
Membrana 
plasmática 

Bloqueia síntese de ácido 
pipoteicoico 

Aminoglicosídeos 
Tetraciclinas 

Síntese 
de 

Proteínas 

Subunidade 30S 
Impede a adesão do amino-acil-t-

RNA ao complexo RNA-m 

Macrolídeos, 
Lincosamidas e 

estreptograminas 
Subunidade 50S Inibe a síntese proteica 

Cloranfenicol 
 

Enzima peptidil 
transferase 

Impede o alongamento da cadeia 
polipeptídica 

Cetólidos 
oxazolidinonas 

rRNA23S Desorganiza a síntese proteica 

Rifampicina Síntese 
de 

Ácidos 
nucleicos 

RNA polimerase 
dependente de DNA 

Inibe da síntese de RNA 

Fluoroquinolonas Enzima DNA girase 
Bloqueia a replicação e reparo 

do DNA 

Sulfonamidas 

Vias 
metabólicas 

Enzima di-
hidropteroato 

sintetase 

Impede o início da síntese do 
ácido fólico 

Trimetropina 
associado a 

Sulfametoxazol 

Enzima dihidrofolato 
redutase 

Impede formação do produto 
final da via do  ácido fólico 

Fonte: Adaptado de Kasper & Fauci  (2015). 
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A resistência bacteriana é expressa pelos diferentes mecanismos de 

resistência (FIG.8) que reduzem a eficácia do fármaco e culminam para a garantia 

da sobrevivência bacteriana na presença do antibacteriano, tendo como objetivo: 

reduzir a concentração intracelular do antibacteriano; modificar o alvo do 

antibacteriano; inativar o antibacteriano por modificação enzimática. Vale ressaltar 

que uma mesma bactéria pode exibir um ou mais dos mecanismos de resistência 

acima citados.9 

Figura 8 – Representação dos principais mecanismos de resistência aos antibacterianos 

 
Fonte: Adaptado de De Lima et al. (2005). 

 

A redução da concentração intracelular do antibacteriano pode ocorrer por dois 

mecanismos: a) redução da permeabilidade da membrana externa bacteriana ao 

fármaco, como por exemplo, a regulação negativa de canais de porinas ou ainda 

pela apresentação de canais de porinas mais seletivos73, ou b) apresentação de 

bombas de efluxo na membrana bacteriana que transportem ativamente o 

antibacteriano para fora da célula. Essas bombas podem ser seletivas a para um  
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determinado antibacteriano ou ainda ser inespecíficas, conferindo resistência a 

múltiplos fármacos.74 

A modificação do alvo dos antibacterianos pode ocorrer por alterações 

estruturais no sítio de ligação ou ainda pela adição de grupamentos químicos nos 

alvos, sendo na maioria das vezes, capazes de impedir estericamente a ligação do 

antibacteriano, mas não a execução de suas funções na célula bacteriana, desta 

forma o antibacteriano não exerce nenhum efeito na célula bacteriana, que passa a 

ser resistente ao antibacteriano em questão.75-77 

A inativação enzimática dos antibacterianos se dá pela produção de enzimas 

capazes de modificar e degradar o fármaco, como as β-lactamases que hidrolisam o 

anel lactâmico das penicilinas, cefalosporinas e carbapenens.78-80 

Os impactos do acúmulo de falha na terapêutica de infecções por cepas 

resistentes são visíveis: a) aumento no número de óbitos e de morbidade b) 

elevação nos custos de saúde com o extenso período de internação e medicação 

utilizada; c) a utilização de medicamentos mais tóxicos para o paciente; d) 

comprometimento dos tratamentos com imunossupressão, de procedimentos 

cirúrgicos e exames invasivos para diagnóstico. Tempos difíceis se aproximam: as 

conquistas da medicina moderna estão ameaçadas e simples infecções podem 

voltar a fazer vítimas em pleno século XXI.25 

 

2.5 PRINCIPAIS ANTIBACTERIANOS EM USO CLÍNICO 

2.5.1  Os β-lactâmicos  

O primeiro β-lactâmico descrito foi a benzilpenicilina (penicilina G) em 1928 por 

Fleming. Apresentam estruturas variáveis e o seu grupo farmacofórico é o anel β-

lactâmico, diretamente relacionado a afinidade com o alvo na célula bacteriana 

(FIG.9), dá nome ao grupo e é comum a todas as estruturas. O espectro de ação 

dessa classe é estendido a bactérias Gram-positivas e Gram-negativas.81 

Os β-lactâmicos possuem como mecanismo de ação o potencial de causar 

estresse osmótico na célula bacteriana e isso pode ocorrer através da inibição 

irreversível da atividade das enzima transpeptidase, também chamadas de Proteinas 

ligadoras de penicilina – PBP. A reação acontece através de uma ligação covalente 

com a enzima transpetidase, catalisadora da reação de transpeptidação entre as  
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cadeias de peptideoglicanos da parede celular. Pertencem a essa classe as 

penicilinas, cefalosporinas, carbapenemas e monobactamas.82 

Os β-lactâmicos possuem uma boa capacidade de difusão entre os tecidos e 

não sofrem biotransformação no fígado, sendo excretados na sua forma ativa. Sua 

toxicidade está associada a danos aos rins, fígado e sangue, sendo necessário 

analisar funções renais, hepáticas e hematopoiéticas, principalmente durante 

tratamentos prolongados. Devendo ser utilizado com cautela em pacientes com 

insuficiência renal e/ou hepática. Não constam efeitos reprodutivos ou 

carcinogênicos relatados na literatura sobre os β-lactâmicos.7 

Figura 9 – Estrutura química dos representante da classe dos β-lactâmicos, com destaque para o 
anel β-lactâmico 

 
Fonte: Adaptado de Guimarães et al. (2010). 

Os principais mecanismos de resistência aos β-lactâmicos em Gram-positivas 

são mutações e/ou modificações na expressão da PBP, seguido pela produção de β-

lactamase, enquanto nas Gram-negativas são a produção direta de β-lactamase, 

seguido por alterações na permeabilidade da membrana, bombas de efluxo e em 

menor ocorrência, alterações na PBP. Atualmente, a prática da associação dos β-

lactâmicos com inativadores da enzima β-lactamase, como o ácido clavulânico, tem 

trazido benefícios terapêuticos.7,79 
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2.5.2  Aminoglicosídeos 

Os aminoglicosídeos são caracterizados pela presença de um grupo amino-

açúcar. O primeiro representante da classe dos aminoglicosídeos foi a 

estreptomicina (FIG.10), isolado do fungo do solo Streptomyces griseus em 1943. 

Possuem espectro de ação para bactérias Gram-negativas aeróbias, alguns 

estafilococos e M. tuberculosis.  Seu mecanismo de ação se dá pela interrupção da 

síntese proteica através da ligação específica a subunidade 30S do ribossomo 

bacteriano.83 

Os aminoglicosídeos são a última opção em tratamentos, pois exibem efeitos 

ototóxicos e nefrotóxicos consideráveis. A apresentação de resistência aos 

aminoglicosídeos se dá pela produção de enzimas modificadoras, alterações na 

permeabilidade da membrana, alteração do alvo por mutação e metilação do sítio de 

ligação do aminoglicosídeo.84,85  

Figura 10 – Estrutura química da estreptomicina, o primeiro representante dos aminoglicosídeos 

 
Fonte: Adaptado de Udumula et al.( 2013). 

 
2.5.3  Macrolídeos 

Os macrolídeos apresentam uma estrutura de lactonas macrocíclicas ligados a 

um açúcar na porção amino terminal. A primeira molécula isolada foi a eritromicina 

(FIG.10), em 1952 a partir de uma cultura de Streptomyces erythreus.   São agentes 

bacteriostáticos e utilizados amplamente em infecções do trato respiratório causadas 

por bactérias Gram-positivas77. 

Os macrolídeos podem atuar ligando-se ao RNAr 23S - RNA ribossômico 23S 

da subunidade 50S do ribossomo, inibindo a ação da enzima pepitidil transferase ou 

ainda bloqueando fisicamente o túnel de saída dos peptídeos sintetizados pelo  
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ribossomo (sítio P). Pertencem a essa classe a eritromicina, claritromicina, 

azitromicina e a roxitromicina. Os mecanismos de resistência descritos pela literatura 

para essa classe são: (i) alteração no sitio de ligação que reduz a afinidade do 

fármaco; (ii) bombas de efluxo e (iii) inativação pela atividade de enzimas 

fosforilases.86,87  

Figura 11 – Estrutura química da eritromicina, um representante da classe dos macrolídeos 

 
Fonte: Adaptado de Georgopapadakou (2014). 

Os cetólidos são macrolídeos desenvolvidos recentemente para o tratamento 

de infecções respiratórias causadas por patógenos resistentes. Pela adição do 

acréscimo de um substituinte alquil-arilo na estrutura da eritromicina permitiu-se uma 

atividade adicional em outro sítio do RNAr 23S causando uma desordem 

generalizada na síntese proteica. São representantes dessa classe a telitromicina, 

cetromicina (FIG.12), moditromicina e solitromicina.88 

Figura 12 – Estrutura química da cetromicina 

 
Fonte: Adaptado de Georgopapadakou (2014). 



37 

 

 

2.5.4  Cloranfenicol 

O cloranfenicol é uma fenilpropanoide que foi isolado pela primeira vez a partir 

do micro-organismo Streptomyces venezuelae. Atualmente sintetizado apenas em 

laboratório.  Através da sua ligação à subunidade 30S do ribossomo bacteriano inibe 

a extensão da cadeia polipeptídica impedindo a síntese proteica bacteriana. Possui 

ação bacteriostática. Devido ausência de estudos quanto aos efeitos mutagênicos, 

tumorigênicos ou teratogênicos, sua biossegurança é uma incógnita e isso restringe 

sua utilização.18,69,70 

A resistência descrita ao cloranfenicol envolve dois mecanismos: (i) a presença 

da enzima transacetilase que acetilam grupos hidroxil presentes na molécula 

impedindo que o cloranfenicol se ligue à subunidade 50S do ribossomo bacteriano; 

(ii) expressão de bombas de efluxo.89 

  

2.5.5 Bacitracina 

A Bacitracina (FIG.13) é um peptídeo não ribossomal composto por uma 

mistura de compostos produzidos pelo Bacillus subtilis. Possui a capacidade de se 

ligar com o grupamento pirofosfato do açúcar undecaprenila que participa da via da 

síntese dos peptideoglicanos e necessita ser reciclada para retornar ao processo. 

Essa ligação impede a reciclagem, e, consequentemente a adição de novas 

unidades de peptideoglicanos a parede celular.90,91   

Figura 13 – Estrutura química da bacitracina 

 
Fonte: ww.iqb.es 
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2.5.6 Tetraciclinas 

As tetraciclinas são um grupo de moléculas de origem natural ou 

semissintéticas derivadas de hidrocarbonetos  aromáticos, que possuem em comum 

a estrutura de quatro anéis em ciclos, daí o nome da classe. Todos os 

representantes são bacteriostáticos de amplo espectro tanto para bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas, em doses terapêuticas. A clortetraciclina (FIG. 14) foi o 

primeiro representante da classe isolada em 1947.  Sua atuação na célula 

bacteriana se dá através da ligação a subunidade 30S do ribossomo bacteriano 

impedindo a síntese e liberação de proteínas.92 

Figura 14 – Estrutura química da clortetraciclina, o primeiro representante das Tetraciclinas 

 
Fonte: Guimarães et al. (2010). 

Por muitos anos as tetraciclinas foram medicamentos de primeira escolha na 

terapêutica devido a sua boa absorção, no entanto mecanismos de resistência 

adquiridos por plasmídeos ou transposons determinam a presença de bombas de 

efluxo e mecanismos de proteção do ribossomo, como reduziram sua utilização. O 

último fármaco nessa classe a ser lançado foi a tigeciclina em 1998, eficaz na 

terapêutica de cepas resistentes por inibir a bomba de efluxo.89,93  

2.5.7 Glicopeptídeos  

Os glicopeptídeos são peptídeos macrocíclicos descritos inicialmente em 1952. 

Os representantes da classe mais utilizados na clínica são a vancomicina (FIG.15) e 

a teicoplamina, ambos de origem natural. Estas serviram de base para a síntese de 

outros glicopeptídeos semi-sintéticos (oritanvancina, telavancina, dalbavancina).94 

Pela ligação aos resíduos terminais das cadeias peptídicas, os glicopeptídeos, 

impedem estereoquimicamente a síntese de parede celular pela bactéria. A única 

exceção é a telavicina que por despolarização da membrana aumenta a sua 

permeabilidade, causando a morte da bactéria.94,95 
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 A expressão de resistência aos glicopeptídeos está associados aos genes de 

resistência a vancomicina (Van-A e Van-B) que alteram os precursores dos 

peptideoglicanos e reduzem a afinidade de ligação da vancomicina.72,89 

Figura 15 – Estrutura química  da vancomicina, um glicopeptídeos de origem natural 

 
Fonte: Adaptado de Van Bambeke (2004). 

2.5.8  Sulfonamidas 

As sulfonamidas são antibacterianos com uma grande diversidade estrutural 

que possuem em comum uma porção arilo sulfonamida. O Protonsil foi a primeira 

sulfonamida descoberta em 1932. É um pró-farmaco que só exibe atividade após a 

biotransformação no fígado. O mecanismo de ação se dá pela inibição do 

metabolismo do acido fólico (apenas nas células bacterianas) reprimindo a 

replicação do DNA, agindo de forma bacteriostática contra bactérias Gram-positivas 

e Gram-negativas aeróbias, possuindo um amplo espectro. Dentre alguns 

representantes dessa classe, podemos citar a sulfametazina, sulfametoxazol 

(FIG.16) e sulfatiazol.96 
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Figura 16 – Estrutura química  da sulfametoxazol, uma sulfonamida 

 
Fonte: Adaptado de Santos et al. (2011). 

 

A sua extensa utilização levou ao aumento nos casos de resistência; reações 

alérgicas e efeitos colaterais graves, consequentemente o declínio em seu uso.. 

Recentemente, estudos sinérgicos sulfonamidas com o trimetoprim revelaram um 

aumento em 100 vezes da eficácia da utilização das sulfonamidas em monoterapia, 

outro fato importante é a atividade discreta e eficaz contra algumas cepas de S. 

aureus resistente a meticilina  - Staphylococcus aureus Methicilin Resistant, 

MRSA.50 

 

2.5.9 Quinolonas  

A primeira quinolona foi descoberta em 1962, o ácido nalidíxico. A partir dele 

vários análogos foram sintetizados e todos possuem em comum um núcleo 

quinolona ligados a substituintes distintos. As quinolonas e as fluorquinolonas atuam 

inibindo as enzimas DNA girase e a topoisomerase IV interferindo com a síntese de 

DNA. 97 

O espectro das quinolonas abrange principalmente em bactérias aeróbias 

Gram-positivas, Gram-negativas e algumas bactérias anaeróbias Gram-negativas. 

As quinolonas são classificadas em gerações, ou seja, de acordo com a data de 

desenvolvimento do fármaco e um dos representantes mais utilizados na clínica é a 

ciprofloxacina (FIG.17), uma fluorquinolona de segunda geração. As pesquisas por 

novas quinolonas continuam na busca de espectro de ação cada vez mais 

abrangente, juntamente com a busca por estruturas menos tóxicas, a fim de se 

encontrar protótipos comercializáveis.(98) 
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Figura 17 – Estrutura química  do ciprofloxacino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Aldred et al. (2014). 

2.5.10  Lipodepsipeptídeos 

A daptomicina (FIG.18) é um antibacteriano lipopeptídico de origem natural, 

aprovado para utilização pela Food and Drug Administration - FDA em 2003. Com 

espectro de ação restrito a bactérias Gram-positivas, é capaz de interagir com a 

membrana plasmática através de ligações aos íons cálcio presentes na estrutura e 

monta agregados formando um canal na membrana, que permite a entrada de íons 

de potássio, causando alterações na osmolaridade. Sugere-se ainda que a 

daptomicina seja capaz de inibir a produção do ácido lipoteicoico, mas estudos ainda 

estão sendo realizados para comprovar esse mecanismo.50,99 

Figura 18 – Estrutura química da daptomicina 

 
Fonte: Adaptado de Guimarães et al. (2010). 
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2.5.11 Rifamicinas 

As rifamicinas são antibacterianos da família das ansamicinas. O principal 

representante dessa classe é a rifampicina (FIG.19). Seu mecanismo de ação ocorre 

através da ligação de alta afinidade ao RNA polimerase DNA dependente, 

impedindo assim a síntese de RNA mensageiro e ácidos nucleicos, causando a 

morte celular.100,101 

Figura 19 – Estrutura química da rifampicina, o principal representante da classe das rifamicinas 

 
Fonte: Adaptado de Guimarães et al. (2010). 

  

2.5.12  Oxazolidonas 

As oxazolidonas são compostos cíclicos com 5 membros, um átomo de 

nitrogênio, um de oxigênio e uma carbonila em seu anel.  núcleo oxazolidinona em 

comum. Inicialmente descritas em 1978 por El DuPont de Nemours &Co. (FIG.20) 102 

Figura 20 – Estrutura química da linezolida 

 
Fonte: Guimarães et al., (2010). 

 A linezolida foi identificada em 1995 e aprovado pelo FDA em 2000, sendo o 

único representante da classe. Seu mecanismo de ação bloqueia a informação 

ribossomal, especificamente na subunidade 50S ribossomal impedindo a formação 
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 da ligação peptídica, induzindo atividade bacteriostática contra bactérias Gram-

positivas e também exerce efeito contra a M. tuberculose. Até o momento poucos 

são os relatos de mecanismos de resistência para esta classe.50,103  

2.6  NOVAS ALTERNATIVAS A ANTIBIOTICOTERAPIA 

O crescente surgimento de cepas bacterianas resistentes aos antibacterianos 

disponíveis e a redução significativa nos investimentos para o desenvolvimento de 

novos antibióticos desde o final do século passado, são fatores que contribuem para 

o atual cenário alarmante da antibioticoterapia que trazem como consequência as 

milhões de pessoas que morrem por ano em decorrência de doenças infecciosas 

causadas por bactérias.32 

Considerando-se esse cenário, a demanda por novas moléculas que exibam 

propriedades antibacterianas mais eficazes que as opções existentes vêm 

aumentando. A busca dessas novas alternativas pode ocorrer explorando-se os 

recursos de origem natural existentes, como o ambiente marinho, que oferece uma 

ampla e ainda desconhecida diversidade química que precisa ser melhor 

explorada33,34 ou pela síntese de moléculas orgânicas modificadas inspiradas nas 

classes com potencial biológico já descrito35.  

2.6.1 Origem Natural 

2.6.1.1 Algas Marinhas 

As algas são os organismos fotossintetizantes mais bem distribuídos 

geograficamente e podem ser encontradas em ambientes terrestres e aquáticos. 

Divididas em microalgas e macroalgas, cada uma delas, desempenha um papel 

importante no que se refere a manutenção do equilíbrio nas interações ecológicas e 

também na remoção dos níveis de CO2 (dióxido de Carbono) da atmosfera, 

contribuindo para redução dos níveis de aquecimento global.104  

Uma alta eficiência fotossintética e a capacidade produtiva de metabólitos 

secundários com ampla e exclusiva diversidade química proporcionam a alguns 

representantes dessa classe uma posição de destaque na produção de 

bicombustíveis e a aplicabilidade nas indústrias alimentícia, cosmética e 

farmacêutica.104–107  
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O Brasil dispõe de uma costa de aproximadamente 8.500 Km e uma vasta 

diversidade biológica em organismos marinhos, reflexo direto do ambiente 

heterogêneo que um país tropical oferece. Estima-se que no Brasil haja mais de 

5.000 espécies nativas de macroalgas marinhas107 e por serem importantes fontes 

de metabólitos secundários, o potencial terapêutico de algumas espécies vêm sendo 

explorado por diversos grupos nacionais.108–111  

Vários metabólitos secundários oriundos de algas marinhas com atividade 

biológica já estão descritos na literatura tais quais podemos citar: antimicrobiana112–

115, neuroprotetora116, anticoagulante 117,118, antiviral115,119,120.   

Nesse contexto, as microalgas receberam atenção especial nos últimos anos 

em virtude do seu potencial bioenergético e da facilidade de cultivo em sistemas 

controlados. No entanto, fatores limitantes como baixo retorno da energia e o 

impacto ambiental ocasionaram uma mudança na finalidade do cultivo dessas 

espécies.106,121 Atualmente, explorar o potencial biotecnológico dos metabólitos 

secundários como, por exemplo, ácidos graxos, pigmentos e exapolissacarídeos 

produzidos pelas as espécies cultiváveis tem sido uma linha de investigação de 

interesse mundial.122,123 

O perfil químico de diversas espécies de microalgas já está descrito na 

literatura e o subproduto exapolissacarídeo merece atenção especial. A literatura 

descreve diversas aplicações e atividades biológicas tais quais, nutracêuticos124, 

antioxidante125, antimicrobiano126, antiinflamatório127, anti-hiperlipidemico128, anti-

diabético129, terapia celular130  e antiviral131,132.  

2.6.2 Origem Sintética 

2.6.2.1 Pirazóis e seus derivados 

Os pirazóis são moléculas orgânicas aromáticas heterocíclicos diazo. O 

primeiro relato de síntese foi feito por Knoor em 1883, no ano seguinte, um de seus 

derivados, a antipirina, foi introduzida na clínica como potente antiinflamatório e 

analgésico. A versatilidade das rotas de síntese e um espectro extenso de atividades 

biológicas proporcionaram a continuidade do estudo dessa classe e deram origem a 

diversos medicamentos utilizados na clínica, tais quais celecoxibe, antipirina, 

fenilbutazona, novalgina e pirazofurina.41,133 
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Diversas atividades biológicas de derivados da classe dos pirazoles e seus 

derivados (FIG.21) já se encontram descritas na literatura, tais quais analgésica134, 

antiinflamatória41, antimicrobiana135,136, anticonvulsivante137, antiparasitária138, 

antiviral139, anticâncer140,141, antimicobacteriana142, inseticida143, antiglaucoma144. 

Figura 21 – Estrutura química  dos núcleos-base dos pirazoles e seus derivados 

 
Fonte: Produção própria 

2.6.2.2 Oxoquinolonas  

As oxoquinolonas são heterocíclicos aromáticos que possuem como núcleo 

base (FIG.22) um anel azoto fundido a um anel benzeno e um átomo de oxigênio na 

posição 4. O ácido nalidíxico foi a primeira oxoquinolona de origem natural isolada 

em 1962 por George Lesher e seus colaboradores que apresentou atividade 

antibacteriano145. A partir daí, este se tornou o protótipo que orientou a síntese de 

vários derivados com atividade biológica melhorada e redução da toxicidade. Os 

atuais representantes dessa classe com atividade antibacteriana, em uso clinico são: 

a ciprofloxacina, a norfloxacina, a levofloxacina, entre outras.146 

Figura 22 – Estrutura química  do núcleo base das oxoquinolonas 

 
Fonte: Adaptado de Bisacchi, (2015). 

 

 Agentes de grande importância farmacológica, as oxoquinolonas e seus 

derivados, além de exibir propriedades antibacterianas in vivo, estas apresentam 

várias atividades biológicas in vitro com destaque além das atividades 

antibacterianas, também com potencial antitumoral147, antiviral 38,148,  

antiparasitária149,150, anticâncer39,151. 
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2.6.2.3  Xantenos 

Os xantenos são moléculas orgânicas que possuem três anéis aromáticos com 

um oxigênio no anel central. (FIG.23) O primeiro representante sintetizado dessa 

classe foi a fluoresceína, descoberto por Von Baeyer em 1871, a partir daí outros 

pesquisadores utilizaram sua estrutura como protótipo para a síntese de vários 

derivados sintéticos. Os representantes dessa classe são amplamente utilizados 

como corantes na indústria alimentícia e cosmética.152  

Dois xantenos amplamente utilizados na oftalmologia são a fluoresceína e a 

rosa de bengala, cuja aplicação se dá em exames para diagnóstico de doenças 

vasculares da retina153 e de diagnósticos da síndrome do olho seco154, 

respectivamente. Outras atividades biológicas in vitro já estão descritas na literatura, 

dentre as quais podem ser citadas as atividades: antibacteriana129,155, 

anticancerígena156,157 e antiviral158.   

Figura 23 – Estrrutura química do núcleo base dos xantenos 

 
Fonte: Adaptado de PUBCHEM (2005). 

2.6.2.4 Quinonas 

A família das quinonas pertence a um grupo de moléculas orgânicas de 

ocorrência natural que apresentam duas carbonilas  em um anel de benzeno e de 

acordo com o número de anéis conjugados a seu núcleo base, podem ser 

classificadas em benzoquinonas, naftoquinona e antraquinonas.(FIG.24). As 

propriedades químicas dos representantes dessa classe permitem a participação em 

diversos processos biológicos.44,159 

A daunorubicina e a doxorrubicina são representantes comerciais desta classe 

que foram utilizados inicialmente como antibióticos, mas devido a habilidade de 

inibição da enzima topoisomerase II, e consequentemente impedimento do 

crescimento celular, estes antibióticos tornaram-se um dos principais componentes 

no tratamento de neoplasias malignas160. Outras atividades in vitro já são descritas 
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para derivados dessa classe: antibacteriana45,161; antitumoral162, antifúngica163, 

antipirético164.  

Figura 24 – Estrutura química dos núcleos base dos representantes da família das Quinonas 

 
Fonte: Adaptado de PUBCHEM, (2004). 

Tendo em vista, portanto, o potencial não só das moléculas de origem marinha, 

mas também o de moléculas sintéticas, o estudo de produtos de origem marinha, 

bem como de moléculas de origem sintética derivadas das classes dos pirazois, 

pirazolonas, oxoquinolonas, xantenos e naftoquinonas, pode permitir a identificação 

de novos protótipos a antimicrobianos, contribuindo assim, para uma terapia 

antimicrobiana menos tóxica e mais eficaz no tratamento de infecções bacterianas, 

incluindo as infecções da cavidade oral, podendo permitir também, a sua utilização 

para compreensão da patologia no aspecto da infecção. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste estudo foi investigare identificar o perfil antibacteriano de 

produtos de origem natural marinha e de novos derivados sintéticos oriundos de 

diferentes classes químicas frente às 11 cepas bacterianas Gram-positivas (n=5) e 

Gram negativas (n=6) de importância clínica, selecionadas da American Type 

Culture Collection – ATCC, comparando-os com antibacterianos de uso clínico para 

determinação do potencial terapêutico.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar a atividade antimicrobiana e identificar o espectro de ação das 

moléculas frente 11 cepas bacterianas ATCC Gram-positivas (n=5) e Gram-

negativas (n=6); 

 Determinar a Concentração Inibitória Mínima (MIC), os efeitos sobre a 

Viabilidade Celular e a Concentração Mínima Bactericida (MBC) das 

moléculas ativas; 

 Avaliar o perfil toxicológico in silico das moléculas ativas; 

 Determinar o efeito das moléculas ativas sobre a Curva de Crescimento 

bacteriana; 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

4.1 PRODUTOS TESTADOS 

4.1.1 Produtos de Origem Natural 

4.1.1.1 Extratos de Macroalgas Marinhas Bentônicas  

Neste trabalho foram testados um total de 22 extratos oriundos de 10 espécies 

distintas de macroalgas marinhas bentônicas (FIG.25), coletadas na zona costeira 

do Brasil pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Produtos Naturais de Algas 

Marinhas – ALGAMAR, localizado no Instituto de Biologia da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) coordenado pelas professoras Dras. Diana Negrão Cavalcanti e 

Valéria Laneuville Teixeira.  

No procedimento para obtenção dos extratos, as algas previamente coletadas 

na zona costeira de diversas praias da costa brasileira e mantidas em um freezer 

foram descongeladas e secas em temperatura ambiente. Após a secagem, cada 

espécie foi triturada em um liquidificador industrial e submetida ao processo de 

extração exaustiva e sequencial utilizando-se 5 solventes de polaridades crescentes, 

a saber, Hexano, Diclorometano, Acetato de Etila, Metanol e Etanol. 

 Ao final foram obtidas frações de extratos distintos em sua composição. Os 

solventes utilizados pertencem a marca Vetex. A identificação das substâncias 

presentes nos extratos foi realizada através de um cromatógrafo à gás acoplado a 

um espectrofotômetro de massas tipo quadrupolo (GCMS-QP2010 Plus, Shimadzu – 

Japão). 

Figura 25 – Descrição dos extratos de macroalgas utilizadas no estudo e respectivos locais de coleta 

Filo/Cor Espécie Extratos em Local de coleta 

Ochrophyta 
Parda 

Canistrocarpus cervicornis 
Diclorometano, Hexano, 
Acetato de Etila, Metanol 

Armação de Búzios - RJ 

Dictyota caribaea 
Diclorometano, Hexano, 
Acetato de Etila, Metanol 

Armação de Búzios - RJ 

Stypopoduim zonale Acetato de Etila Não relatado 

Rodophyta 
Vermelha 

Osmundaria obtusiloba 
Diclorometano, Hexano, 
Acetato de Etila, Metanol 

Armação de Búzios - RJ 

Laurencia dendroidea   Diclorometano, Hexano Armação de Búzios - RJ 

Kappaphycus alvarezii Etanol Angra dos Reis - RJ 

Bryothamnion triquetrum Diclorometano Atol das rocas - RN 

Asparagopsis taxiformis Hexano Não relatado 

Chlorophyta 
Verde 

Prasiola crispa 
Diclorometano, Acetato 

de Etila, Metanol 
Não relatado 

Ulva rigida Diclorometano Niterói-RJ 

Fonte: Produção própria 
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4.1.1.2 Microalga Marinha 

Para este estudo foi investigada a atividade de um exapolissacarideo sulfatado 

- EPS isolado da microalga vermelha Porphyridium purpureum. A microalga foi 

cultivada no Centro Aquático de Investigação Sustentável – CCSAR, localizado na 

Universidade de Swansea, no Reino Unido, tendo sido gentilmente cedido pelo Dr. 

Carlos Fuentes-Grünewald. O EPS foi diluído em água nas concentrações de 5 

mg/mL e 25 mg/mL para uso nos ensaios. 

 

4.1.2 Produtos de Origem Sintética 

Neste estudo, foram testados um total de 89 derivados sintéticos pertencentes 

as seguintes classes orgânicas: bispirazois (n=5), oxoquinolonas (n=8), 

pirazois(n=22), pirazolonas (n=15), dibenzoxantenos (n=21) e naftoquinonas (n=18). 

Todas as moléculas foram sintetizadas por grupos de pesquisa do Departamento de 

Química Orgânica do Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense.  

 

4.1.2.1 Bispirazóis 

O Laboratório de Síntese Orgânica de Heterociclos – LASINTHET, coordenado 

pela professora Alice Rolim Bernardino disponibilizou cinco derivados da classe dos 

bispirazóis (série Tr) para a avaliação da atividade antibacteriana, que foram 

sintetizados pela aluna de graduação Thaís de Brito da Silva. (FIG.26)  

Figura 26 – Núcleo base dos bispirazóis e seus derivados 

Núcleo-Base Bispirazois CH2 

 

Tr1a n=1 

Tr1b n=2 

 

Tr2a n=1 

Tr2b n=2 

Tr2c n=3 

Fonte: da Siva, 2015. 
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A síntese dos derivados da série Tr foi realizada através de duas etapas:  

A primeira (FIG. 27) permitiu a obtenção dos ácidos bispirazolcarboxílicos (Tr1a 

e Tr1b) e foi realizada através de uma reação de oxidação de um 

bispirazolcarbaldeído com permanganato de potássio - KMnO4 , tendo água e t-

butanol como solventes e como catalisadores hidróxido de potássio - KOH e ácido 

clorídrico – HCl, pelo período de 3h na temperatura entre 70°-80°C, dando origem 

aos ácidos 1,1’-alcano1,n-diilbis(1H-pirazol-4-carboxílicos). 165  

Figura 27 - Representação da rota de síntese dos derivados ácidos de bispirazois 

 
Legenda: (KMnO4) Permanganato de potássio, (KOH) Hidróxido de potássio, (HCl) ácido clorídrico. 

Fonte: Silva, 2014. 

 
Na segunda etapa (FIG.28), reagiram-se os derivados ácidos 

bispirazolcarboxílicos obtidos na primeira reação cloreto de tionila - SOCl2, sob 

refluxo por 30 minutos, até a formação dos cloretos de ácidos, que em seguida 

foram reagidos com hidrato de hidrazina, na temperatura de 0°C, até a obtenção dos 

produtos finais 1,1’-alcano-1,n-diilbis (1H-pirazol-4-carboidrazidas), Tr2a, Tr2b, Tr2c. 

165 

Todas as estruturas foram confirmadas através de análise dos espectros na 

região do infravermelho (IV) e Ressonância magnética nuclear de Hidrogênio - RMN 

-1H e de carbono - RMN-13C. 

Figura 28 – Representação da rota de síntese dos derivados carboidrazidas de bispirazóis 

 
Legenda: (SOCl2) cloreto de tionila. 

Fonte: Silva, 2014. 
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4.1.2.2 Oxoquinolonas  

O Laboratório de Síntese Orgânica coordenado pela professora Maria Cecília 

Bastos Vieira de Souza, forneceu oito derivados inéditos (série LLAC) da classe das 

oxoquinolonas acoplados a uma unidade ribonucleosídea e um grupamento acil-

hidrazônico no núcleo 4-oxoquinolínico. Estes foram sintetizados e identificados pela 

aluna de doutorado Luana da Silva Magalhães Forezi. (FIG.29) 

Figura 29 – Núcleo base das oxoquinolonas e seus respectivos substituintes 

Núcleo-Base Oxoquinolonas R1 R2 

 

LLAC-8 7-Cl 

 

LLAC-43 6-Cl 

LLAC-44 6-Br 

LLAC-24 6-Cl 

 

LLAC-36 7-Cl 

LLAC-40 6-Br 

LLAC-42 7-Br 

LLAC-39 7-Cl 

 

Fonte: Forezi, 2014. 

A síntese das oxoquinolonas (FIG.30) foi realizada através da reação de 

condensação ácida com diferentes aldeídos de hidrazidas, utilizando-se etanol como 

solvente, ácido p-toluenosulfônico como catalisador, em ultrassom por 30 minutos, 

obtendo-se assim, oito derivados. Todas as estruturas foram confirmadas através da 

análise dos espectros das substâncias na região do infravermelho de RMN de 1H e 

RMN de 13C. 166  

Figura 30 – Representação da rota de síntese das oxoquinolonas 

 
Legenda: (PTSA) ácido p-toluenosulfônico; (H2O) água. 
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4.1.2.3 Pirazolonas e Pirazóis 

O laboratório de Síntese Orgânica de Heterociclos – LASINTHET, coordenado 

pela professora Alice Rolim Bernardino sintetizou de 37 derivados inéditos (FIG.31), 

sendo 22 da classe dos pirazóis (séries PVQD, PFVD, PGQ e PYE) e 15 da classe 

das pirazolonas (séries PFY e PVY), para avaliação da atividade antibacteriana.  

Figura 31 – Núcleo base dos pirazóis e pirazolonas: séries e seus respectivos substituintes 

Núcleo-Base Pirazol R R1 Núcleo-Base Pirazolona R R1 

 

PFVD-1 C3O2H5 H 

 

   

PFVD-3 C3O2H5 2,4-Cl    

PFVD-4 C3O2H5 3,5-Cl PFY-1 C3O2H5 H 

PFVD-5 C3O2H5 3,4-Cl PFY-3 C3O2H5 2,4-Cl 

PFVD-7 C3O2H5 4-Cl PFY-4 C3O2H5 3,5-Cl 

PFVD-9 C3O2H5 3-F PFY-5 C3O2H5 3,4-Cl 

PFVD-10 C3O2H5 4-F PFY-7 C3O2H5 4-Cl 

PFVD-12 C3O2H5 2-Br PFY-8 C3O2H5 2-Cl 

PFVD-13 C3O2H5 4Br PFY-9 C3O2H5 4-F 

PFVD-14 C3O2H5 3-Br PFY-9 C3O2H5 2-F 

PFVD-16 C3O2H5 4-OCH3 PFY-10 C3O2H5 3-F 

PFVD-17 C3O2H5 2,3-Cl PFY-16 C3O2H5 4-OCH3 

PVQD-1 C3O2H5 H    

PVQD-10 C3O2H5 4-F PVY-5 H 3,4-Cl 

PVQD-13 C3O2H5 4-Br PVY-8 H 2-Cl 

PVQD-14 C3O2H5 3-Cl PVY-9 H 3-F 

PVQD-15 C3O2H5 4-NO2 PVY-10 H 4-F 

PYE-1 Br H PVY-16 H 4-OCH3 

PYE-4 Br 3,5-Cl    

PYE-5 Br 3,4-Cl 
   

PGQ-4 H 3,4-Cl 

PGQ-5 H 3,5-Cl    

Fonte: Comunicação pessoal. 

As sínteses dos pirazóis e das pirazolonas foram realizadas através da reação 

de descarboxilação a temperatura de 160°C, utilizando-se ácido fosfórico como 

reagente do 5-amino-4-carbetoxi-1H-pirazol e do 1H-pirazol-5-oxo-4-carboxilato de 

etila (FIG.11). A aluna de pós-doutorado Percilene Vegi foi responsável pela síntese 

e identificação destes derivados, sendo as estruturas confirmadas através da análise 

dos espectros das substâncias na região do infravermelho de RMN de 1H e RMN de 

13C.  
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Figura 32 – Representação das rotas de síntese dos derivados dos pirazóis (A) e das pirazolonas (B) 

 
Legenda: (H3PO4) ácido fosfórico 

4.1.2.4 Dibenzoxantenos 

O laboratório de Síntese de Carboidratos e Nucleosídeos, coordenado pelo 

professor Dr. Vitor Francisco Ferreira, forneceu para avaliação da atividade 

antibacteriana um total de 21 derivados pertencentes à classe dos dibenzoxantenos, 

separados em duas séries: a série CX com oito derivados de dibenzoxantenos 

trizólicos e a série RV com 13 derivados da classe dos dibenzoxantenos. Ambas as 

séries foram sintetizadas pela aluna de pós-doutorado Roberta Katlen Fusco Marra. 

(FIG.33)  

Figura 33 – Núcleo base dos dibenzoxantenos e seus respectivos substituintes 

Núcleo-Base Dibenzoxanteno Triazólico R 

 

CX-1 3-NO2 

CX-2 3-CH3 

CX-3 4-Cl 

CX-4 3,4-Cl 

CX-5 2,5-Cl 

CX-6 3,5-Cl 

CX-7 4-OCH3 

CX-8 - 

Núcleo-Base Dibenzoxanteno R 

 

RV-3 H 

 

RV-6 H 
2-Cl 

4-NO2 
4-Cl 

3-NO2 
4-OH 
2-NO2 
3-Cl 
5-Cl 

3-OCH3;4-OH 
4-CH3 
3-CH3 

RV-9 
RV-10 
RV-14 
RV-15 
RV-18 
RV-19 
RV-20 
RV-21 
RV-23 
RV-24 

RV-25 

Fonte: Comunicação pessoal 
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Os dibenzoxantenos triazólicos da série CX foram sintetizados através da 

reação de duas lawsonas (2-hidroxi-1,4-naftoquinona) com um 1fenil[1,2,3]triazol-4-

carbaldeido tendo como solvente etanol/água (1:1), mantidos sobre refluxo pelo 

tempo necessário para ocorrer a reação. (FIG.34)  

Figura 34 – Representação da rota de síntese dos dibenzoxantenos triazólicos da série CX 

 
Legenda: ETOH: Etanol; H2O:água. 

Fonte: Comunicação Pessoal  

Já os dibenzoxantenos da série RV foram sintetizados a partir da reação de 

duas lawsonas (2-hidroxi-1,4-naftoquinona) com um benzaldeído tendo como 

solvente etanol/água (1:1), mantidos sob refluxo durante o período necessário para 

ocorrer a reação (FIG.35) 167.  

Figura 35 – Representação da rota de síntese dos dibenzoxantenos da série RV 

 
Legenda: ETOH: Etanol; H2O:água. 

Fonte: Comunicação Pessoal  

 
4.1.2.5  Naftoquinonas  

O Laboratório de Síntese de Carboidratos de Compostos Bioativos – LaCBio, 

coordenado pela professora Dra. Anna Claudia Cunha, planejou e sintetizou 18 

derivados naftoquinônicos, inéditos, divididos na série A (n=9) (FIG.36) e na série B  
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(n=9) (FIG.37) para avaliação da atividade antibacteriana, sendo a aluna de 

doutorado Flaviana Fintelman Rodrigues a responsável pela síntese. A rota de 

síntese é inédita e aguarda publicação, por este motivo foram ocultadas neste 

trabalho. 

Figura 36 – Núcleo base das naftoquinonas da série A e seus respectivos substituintes 

Núcleo-Base Naftoquinonas R1 R2 

 

A C11H20O5N H 
ACl C11H20O5N Cl 
ABr C11H20O5N Br 
R C9H16O4N H 

RCl C9H16O4N Cl 
RBr C9H16O4N Br 
X C8H13O4N H 

XCl C8H13O4N Cl 

XBr C8H13O4N Br 

Fonte: Comunicação Pessoal. 

Figura 37 – Núcleo base das naftoquinonas da série B e seus respectivos substituintes 

Núcleo-Base Naftoquinonas R1 R2 R3 

 

IAG C11H20O5N CH3 C2H3O 

IAR C9H16O4N CH3 C2H3O 

IAX C8H13O4 CH3 C2H3O 

IEA C11H20O5N CH3 C3H3O2 

IER C9H16O4N CH3 C3H3O2 

IEX C11H20O5N CH3 C3H3O2 

ING C11H20O5N NH2 C2H3O 

INX C8H13O4 NH2 C2H3O 

INR C9H16O4N NH2 C2H3O 

Fonte: Comunicação Pessoal. 

4.2 AMOSTRAS BACTERIANAS E CONDIÇÕES DE CRESCIMENTO 

4.2.1 Cepas Bacterianas 

As cepas bacterianas de referência utilizadas nos ensaios microbiológicos são 

oriundas da American Type Culture Collection – ATCC e foram fornecidas pelo Dr. 

Ivano de Filippis, curador da Coleção de Micro-organismos de Referência em 

Vigilância Sanitária – CMRVS do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em 

Saúde – INCQS, da Fundação Oswaldo Cruz. Foram utilizadas 11 cepas 

bacterianas, das quais cinco Gram-positivas e seis Gram-negativas. (FIG.38) 
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Figura 38 – Cepas de referência ATCC utilizadas no estudo e sua origem clínica 

Fonte: www.atcc.org 

4.2.2  Reativação das cepas liofilizadas 

As cepas liofilizadas foram reativadas a partir do aquecimento da ampola de 

vidro com o micro-organismo liofilizado por 1 minuto. Com o auxílio de uma pipeta 

Pasteur estéril, adicionaram-se gotas de uma solução salina a 0,85% gelada até que 

a ampola fosse quebrada por choque térmico, então uma alíquota de 0,5 mL do 

meio indicado para cada micro-organismo (FIG.38) foi adicionada ao conteúdo 

liofilizado contido na ampola até sua completa dissolução. Com o auxílio de uma 

alça bacteriológica o conteúdo foi semeado em placas de Petri contendo meios de 

cultivo indicado para cada micro-organismo (FIG.38) e levado à estufa a 35°C ± 2 

pelo período de 24 h. Após a confirmação da reativação das cepas pelo crescimento 

de colônias, as mesmas foram mantidas congeladas a - 20°C, conforme orientações 

do INCQS. 

 Para a execução de cada ensaio microbiológico realizado neste estudo, um 

repique bacteriano foi realizado através da técnica de esgotamento por estrias em 

placas de petri (FIG.39) contendo meio de cultura sólido de Brain Heart Infusion – 

BHI, a partir do descongelamento das cepas. 168 O repique foi incubado por 24  

Cepa bacteriana 
Origem clínica ou 

Isolamento 
Meio de Cultivo 

G
ra

m
- 

P
o

s
it
iv

a
s
 

Enterococcus faecalis 
INCQS 00234 (ATCC 29212) 

Urina Caldo / Agar Infusão cérebro-
coração 

Staphylococcus aureus 

INCQS 00015 (ATCC 25923) 
Isolado clínico Caldo / Agar Tríptico de soja 

Staphylococcus epidermidis 
INCQS 00016 (ATCC 12228) 

Não identificada Caldo / Agar Nutriente 

Staphylococcus simulans 

INCQS 00254 (ATCC 27851) 
Pele humana Caldo / Agar Nutriente 

Streptococcus mutans 
INCQS 00446 (ATCC 25175) 

Cárie Caldo / Agar Infusão cérebro-
coração 

G
ra

m
- 

N
e
g

a
ti
v
a

s
 

Serratia marcescens 
INCQS 00131 (ATCC 14756) 

Fort Detrick, MD, 1961 Caldo / Agar Nutriente 

Proteus mirabilis 

INCQS 00095 (ATCC 15290) 
Não identificada Caldo / Agar Nutriente 

Enterobacter cloacae 
INCQS 00146 (ATCC 23355) 

Não identificada Caldo / Agar Nutriente 

Pseudomonas aeruginosa 
INCQS 00099 (ATCC 27853) 

Hemocultura Caldo / Agar Tríptico de soja 

Escherichia coli 

INCQS 00033 (ATCC 25922) 
Material clínico Caldo / Agar Tríptico de soja 

Klebsiella pneumoniae 
INCQS 00083 (ATCC 4352) 

Leite de Vaca Caldo / Agar Infusão cérebro-
coração 
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horas a 35°C ± 2 e após esse período, mantido em geladeira entre 2°C e 8°C.  

Figura 39 – Placa contendo Staphylococcus aureus em meio BHI crescidas após repique pela técnica 
do esgotamento em estrias 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

4.3 TESTES DE DIFUSÃO EM DISCO  

O Teste de Difusão em Disco teve por objetivo determinar a presença de 

atividade antibacteriana dos produtos de origem natural marinha e dos novos 

derivados sintéticos frente às 11 cepas bacterianas selecionadas da ATCC. A 

interpretação do ensaio foi realizada através da medição do halo de inibição 

existente ao redor dos discos que não apresentaram crescimento bacteriano visível. 

(168) Todos os ensaios foram realizados em triplicatas independentes. 

4.3.1 Crescimento Bacteriano 

O meio de crescimento bacteriano para a execução do Teste de Difusão em 

Disco foi preparado a partir de uma base desidratada comercial da marca 

HIMEDIA®. Para o meio sólido utilizamos o Mueller Hinton Agar – MHA, enquanto 

que para o meio líquido utilizamos o MHB. A esterilização dos meios foi realizada em 

autoclave sob a pressão de 1 atm e temperatura constante de 120°C por 15 minutos. 

O pH do meio preparado nestas condições ficou entre 7.2 e 7.4. Todo o 

procedimento de condição de crescimento e controle biológico segue a 

padronização do Clinical and Laboratory Standarts Institute – CLSI 2015. 
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4.3.2 Preparo das Soluções-estoque 

Todas as amostras testadas foram pesadas em eppendorfs, devidamente 

identificados, sendo a diluição dos derivados sintéticos e dos produtos de 

macroalgas marinhas realizada com o volume necessário do solvente 

dimetilsulfóxido - DMSO à 99,9%, do laboratório Sigma-Aldrich® (5 mg/mL). A 

diluição do EPS extraído da microalga P. purpureum foi realizada com água 

destilada - H2Od estéril (5 mg/mL e C= 25 mg/mL). 

 

4.3.3 Controles experimentais 

Nos ensaios, foram utilizados como controles positivos discos impregnados 

com antibacterianos de uso clínico, sendo o Cloridrato de Vancomicina - VANCO 

(Sigma-Aldrich®) para as cepas bacterianas Gram-positivas, e Cloridrato de 

Ciprofloxacina - CIPRO (U.S. Biological®) para as cepas bacterianas Gram-

negativas, nas concentrações de 30 µg/mL e 5 µg/mL, respectivamente. Como 

controles negativos foram utilizados água e DMSO a 99,9%. 

 

4.3.4 Protocolo do Teste de Difusão em Disco  

Realizou-se, no dia anterior ao teste, um repique pela técnica de esgotamento 

de estrias em meio sólido BHI (FIG.3), das cepas bacterianas selecionadas, sendo 

este acondicionado em estufa por 24h a 35°C ± 2. Após essas 24h, foram coletados 

deste repique de 2 a 5 colônias isolodas que foram inoculadas em meio de 

crescimento MHB, que foi acondicionado em estufa pelo período médio de 4 horas. 

Passado esse período, ajustou-se o inóculo para escala de Mc Farland 0,5 (1,5 

x 108 UFC/mL), semeou-se o inóculo uniformemente em placa de Petri contendo 

meio MHA, com o auxílio de um swab de algodão hidrofóbico estéril. As placas 

inoculadas foram levadas à estufa pelo período de 5 minutos para evitar o excesso 

de umidade na placa, sendo a superfície dividida em quadrantes para identificação 

dos derivados a serem testados. Para os extratos de macroalgas e os derivados 

sintéticos utilizou-se discos de papel de filtro estéril impregnado com 5 μL da solução 

de C= 5 mg/mL, confome orientações do CLSI (2015).  
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A fim de se comparar a utilização de diferentes condições de análise, uma vez 

que a literatura não estabelece um padrão, para o EPS utilizamos o Teste de 

Difusão em Disco com 5 mg/mL e 25 mg/mL 168, e a técnica do poço 112, onde foram 

realizados buracos cilíndricos (7 mm) na superfície do ágar já inoculado, para serem 

preenchidos com o volume de 50 μL da solução do EPS, nas concentrações de 5 

mg/mL  e 25 mg/mL. 

 

4.4 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA – MIC 

Após a triagem dos derivados ativos no Teste de Difusão em Disco foi 

determinada a Concentração Inibitória Mínima – MIC, definida como a menor 

concentração capaz de inibir o crescimento visível da cultura tratada com a molécula 

testada. Os ensaios foram realizados através da técnica da microdiluição em placas 

de 96 poços (TPP-Europe, Switzerland) comparando-se com os antibacterianos de 

uso clínico vancomicina e ciprofloxacina. Todos os ensaios foram executados em 

três réplicas de duplicatas, para a validação dos resultados.  

 

4.4.1 Protocolo do ensaio da MIC em Microdiluição 

 A partir de um repique bacteriano realizado no dia anterior do ensaio, foi 

realizado um inóculo bacteriano em 5 mL meio de crescimento MHB com 2 colônias, 

que foi mantido em estufa a 35°C ± 2 por 5 horas, tempo necessário para a 

suspensão bacteriana atingir a fase exponencial de crescimento. Após esse período, 

uma alíquota foi transferida para um tubo de ensaio com 9 mL de MHB até alcançar 

o ajuste ao padrão Mc Farland 0,5. Os poços de número 1 da placa da 

microtitulação de 96 poços receberam 180 μL de meio MHB e os demais receberam 

100 μL. Em seguida, retirou-se uma alíquota de 20 μL da solução estoque do 

produto testado e pipetou-se no poço de número 1 de cada série e iniciou-se a 

diluição seriada pelos próximos 10 poços. 

 Em seguida, adicionou-se aos poços uma alíquota de 100 μL do inóculo 

bacteriano na escala de Mc Farland 0,5 (1,5 x 108 UFC/mL). Após 24 horas de 

incubação à 35°C ± 2, a MIC foi definida como a menor concentração da molécula 

capaz de inibir o crescimento visível da cultura bacteriana.  
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Foram utilizados quatro controles experimentais, a saber: a) meio MHB com a 

molécula sem o inóculo bacteriano; b) meio MHB puro; c) o meio MHB com o inóculo 

bacteriano; d) controle da esterilidade. As seguintes faixas de concentração foram 

adotadas para cada molécula testada: 

 Derivados sintéticos: de 0,5 μg/mL a 256 μg/mL;  

 Produtos de origem natural marinha 0,5 μg/mL a 2.500 μg/mL.  

4.5 CONCENTRAÇÃO MÍNIMA BACTERICIDA – MBC 

A concentração mínima bactericida - MBC foi determinada como a 

concentração da droga capaz de inibir 99,9% do crescimento bacteriano. Esse 

ensaio foi realizado após a determinação da MIC através da inoculação em placas 

de BHI do conteúdo dos poços de concentrações iguais e superiores ao valor da 

MIC. Todos os ensaios foram realizados em três réplicas de duplicatas para a 

validação dos resultados. 

  

4.5.1 Protocolo para a determinação da Concentração Mínima Bactericida 

(MBC) em placas de ágar  

O ensaio do MBC foi realizado concomitantemente ao da MIC, inicialmente 

através da coleta de uma alíquota de 10 μL do inóculo bacteriano utilizado no ensaio 

da MIC, que foi diluída a 10-2 e 10-4, posteriormente a diluição, uma alíquota de 100 

μL foi depositada e inoculada em placas de Petri contendo meio BHI, em duplicata e 

acondicionada em estufa a 35°C ± 2°C por 24h, após esse período foi realizada a 

contagem das UFC presentes em cada placa, a média aritimética e pôde-se 

estabeler a relação de UFC/mL, ou seja, a quantidade de colônias bacterianas 

presentes em 1 mL do inóculo.  

No dia seguinte, após a interpretação do resultado da MIC, esse mesmo 

procedimento foi realizado, desta vez, em todos os poços (tratados com o 

produto/derivado) que não apresentaram crescimento visível e com os poços do 

controle de crescimento bacteriano não tratado, desta forma pode ser realizada a 

contagem das UFC/mL. De posse desses dados foi possível avaliar a relação das 

UFC/mL entre o inóculo bacteriano inicial, os poços sem crescimento visível e o 

controle de crescimento bacteriano não tratado.  
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Assim, a concentração capaz de inibir 99,9% ou mais do crescimento bacteriano foi 

considerada bactericida e a concentração capaz de inibir menos do que 99,9% do 

crescimento bacteriano foi considerada bacteriostática. 169,170 

 

4.6 DETERMINAÇÃO DA VIABILIDADE CELULAR  

Para a determinação da viabilidade celular, ou seja, verificar a presença de 

células metabolicamente ativas utilizou-se o corante resazurina (cor azul) nas 

microplacas de 96 poços, após a leitura do ensaio da MIC. Ao adicionar o corante 

resazurina nos poços que apresentaram a presença de células metabolicamente 

ativas ocorreu uma reação de redução da molécula através da perda de um átomo 

de oxigênio, e então uma nova molécula foi formada, a resorfurina que apresenta 

uma cor rósea. (FIG.40), uma transformação facilmente detectável a olho nu. 171,172  

Figura 40 – Estruturas químicas da resazurina e da resorfurina 

 
Fonte: Adaptado de (171) 

4.6.1 Protocolo do ensaio da determinação da viabilidade celular 

Após a análise do ensaio da microdiluição para a determinação da MIC, foi 

adicionada à placa de 96 poços uma alíquota de 20 µL de uma solução aquosa 

estéril de resazurina a 1% em cada poço. A placa foi incubada a 35°C ± 2°C, pelo 

período de 1 a 4h, até ser possível a leitura visual do resultado (FIG.41). Todos os 

ensaios foram realizados em três réplicas de duplicatas para a validação dos 

resultados.  
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Figura 41 – Ensaio de viabilidade celular realizado em microplaca de 96 poços mostrando os poços 
de cor azul que indicam ausência de células bacterianas viáveis e os de cor rosa que indicam a 

presença de células bacterianas viáveis 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

4.7 ANÁLISE DA TOXICIDADE IN SILICO  

A toxicologia in silico é uma ferramenta computacional que permite a predição 

do potencial tóxico teórico de uma molécula pela comparação de sua estrutura 

química com o banco de dados do programa. Dentre os programas existentes para a 

realização da análise in silico, foram selecionados: o Osiris® Property Explorer e o 

OECD QSAR Toolbox versão 3.5, ambos gratuitos e disponíveis na internet.   

4.7.1 Osiris® Property Explorer 

A análise foi realizada através do programa Osiris® Property Explorer, da 

Acetilion Pharmaceuticals Ltda disponível gratuitamente no site http://www.organic-

chemistry.org/prop/peo/. Segundo informações disponibilizadas no site, o programa 

dispõe de uma abordagem baseada na frequência de fragmentos na estrutura da 

molécula avaliada, que são considerados tóxicos (15.000 substâncias químicas do 

catálogo Fluka) ou não tóxicos (3.400 fármacos comerciais), contidos no banco de 

dados do programa, realizando-se a análise quanto à toxicidade nas seguintes 

categorias: efeitos irritantes e riscos mutagênico, carcinogênico e teratogênico. 

(FIG.42) 173 

http://www.organic-chemistry.org/prop/peo/
http://www.organic-chemistry.org/prop/peo/
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Figura 42 – Representação da tela do programa Osiris® Property Explorer, utilizando como exemplo 
a Vancomicina 

 
Fonte: http://www.organicchemistry.org/prog/peo/ 

 
Os riscos de toxicidade são exibidos por um sistema de cores, onde a cor 

verde indica baixo risco, amarelo um médio risco, e vermelho alto risco de toxicidade 

para a categoria analisada. O programa ainda calcula parâmetros que influenciam 

na farmacocinética incluindo lipofilicidade - cLogP, solubilidade - LogS e peso 

molecular. Dois parâmetros adicionais são disponibilizados, incluindo o Druglikeness 

que se refere ao grau de similaridade com fármacos comerciais, e o Drug Score que 

é uma pontuação geral da molécula baseada no somatório de todos os parâmetros 

calculados pelo programa, e que indica um perfil próximo de fármacos 

comerciiascomercializável da molécula como potencial fármaco. (FIG.43) 

 
Figura 43 – Apresentação dos valores ideais para os parâmetros farmacocinéticos estabelecidos pelo 

programa Osiris® Property Explorer 

Parâmetro analisado Valores ideais 

LogS Não deve ser maior que -4 

cLogP Não deve ser maior que 5 

Peso molecular Não deve ser maior do que 450 

Druglikeness Valores positivos 

Drug Score Igual a 1 

Fonte: http://www.organicchemistry.org/prog/peo/ 

http://www.organicchemistry.org/prog/peo/
http://www.organicchemistry.org/prog/peo/


65 

 

 

4.7.2 Toolbox 

O Toolbox é um software desenvolvido pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OECD, para permitir a avaliação de possíveis riscos 

toxicológicos que uma nova substância química possa apresentar. Gratuito e 

disponível para download na página da OECD 

(http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/theoecdqsartoolbox.htm), o 

programa é capaz de identificar a presença de características estruturais relevantes 

(grupamentos químicos) que já estejam presentes em moléculas do banco de dados 

e, em conjunto com as informações de dados experimentais e de produtos químicos, 

oferece uma predição qualitativa da toxicidade in silico da substância, indicando o 

alerta estrutural que apresenta o risco tóxico teórico. (FIG.44) 

As moléculas identificadas com atividade antibacteriana relevante nesse estudo 

tiveram as suas estruturas químicas avaliadas pelo programa para os seguintes 

parâmetros: a) carcinogenicidade; b) mutagenicidade in vitro (teste de AMES) e in 

vivo (teste com roedores), que indica substâncias com potencial de ligar-se ao DNA 

e causar mutação; c) irritação na pele; d) sensibilização respiratória e e) 

classificação de toxicidade aguda. 

 
Figura 44 – Representação da tela do programa Toolbox 

 
Fonte: http://oasis-lmc.org/media/59365/Profiling_SI.png 

A predição da carcinogenicidade é dada com a comparação de fragmentos 

presentes na molécula estudada a um banco de dados com grupamentos químicos,  

http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/theoecdqsartoolbox.htm
http://oasis-lmc.org/media/59365/Profiling_SI.png
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cujo potencial de iniciação do processo de carcinogênese já tenha sido descrito.174 

Para determinar o potencial mutagênico de uma molécula, frequentemente é 

utilizado o teste in vitro de AMES, que consiste na observação se após a exposição 

a determinada substância química, a bactéria Salmonella typhimurium adquire a 

capacidade de reverter a sua mutação na histidina, restaurando assim a sua 

capacidade normal de síntese de histidina, o que indica que a substancia em 

questão exerce efeitos mutagênicos diretos no DNA sem ativação metabólica.175  

Outra opção para indicar a mutagenicidade é o ensaio in vivo, realizado com 

roedores, que indica o potencial de uma substância induzir mutações 

cromossomiais.  A classificação de toxicidade aguda se refere a uma classificação 

dada a produtos químicos comerciais e é dada em níveis, onde o nível “C1” indica 

uma baixa classe de risco para toxicidade e o nível “C5” indica uma alta toxicidade, e 

ainda o parâmetro de sensibilizante respiratório, que indica se a substância é 

indutora de hipersensibilidade das vias respiratórias se inalada. 174 

 

4.8 DETERMINAÇÃO DA CURVA DO CRESCIMENTO BACTERIANO 

Este ensaio tem por objetivo analisar a cinética da interação de diferentes 

concentrações das moléculas com a cepa bacteriana num determinado intervalo de 

tempo através da medição da dendidade óptica utilizando o espectrofotômetro de 

absorção a 570 nm. Nesse estudo a determinação da curva de crescimento 

bacteriano foi realizada para o dervado que apresentou o melhor espectro de ação 

dentre os derivados testados.  

 

4.8.1 Protocolo da curva de crescimento bacteriano  

No dia anterior ao teste foi preparado um inóculo bacteriano a partir de 2 

colônias em 2 mL de caldo de soja Tripticaseína – TSB e incubado pelo período de 

18 h a 35°C ± 2°C. No dia do ensaio foram distribuídos 4825 µL de TSB e 125 µL do 

extrato/derivado nas concentrações ½, 1 e 2 vezes o valor da MIC em tubos 

devidamente identificados. Atingido o período de 18h após a realização do inóculo 

inicial, foi realizada a diluição do inóculo em salina a 0,85%, na proporção de 1:100 e 

foi aferida a densidade óptica. 
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Quando esta ficou compreendida entre 0,080 e 0,100  iniciou-se a distribuição de 50 

µL do inóculo bacteriano nos tubos do teste do derivado nas concentrações de 

½xMIC, MIC, 2xMIC e 4xMIC.176 

Em seguida, os conteúdos dos tubos foram homogeinizados e, posteriormente 

200 µL foram retirados e adicionados em poços, em duplicata, na placa de 96 poços. 

Uma leitura inicial (tempo 0) foi realizada em um espectrofotômetro a 570 nm. Os 

tubos foram então incubados a 35°± 2°C, sendo homogeinizados por agitação a 

cada meia hora. 176 

As leituras foram realizadas nos tempos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 24 h. 

Como controles foram utilizados: a) Controle Positivo: Vancomicina (Gram-positivas) 

ou Ciprofloxacina (Gram-Negativas); b) Controle Negativo: DMSO e inóculo 

bacteriano; c) Controle de Crescimento bacteriano. Os ensaios foram realizados em 

três réplicas de duplicatas independentes para validação dos resultados. 
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5. RESULTADOS  

5.1 PRODUTOS DE ORIGEM NATURAL 

5.1.1 Teste de Difusão em Disco  

A análise qualitativa realizada pelo Teste de Difusão em Disco para os 22 

extratos oriundos das 10 espécies de macroalgas revelou que apenas o extrato da 

alga vermelha L. dendroidea em diclorometano - DCM apresentou atividade 

antibacteriana (FIG.45). Seu espectro de ação envolveu uma cepa Gram-positiva, S. 

aureus ATCC 25923 e uma cepa Gram-negativa, E.coli ATCC 25922 com média dos 

halos de inbição do crescimento iguais a 12,0 ± 1,0 mm a 14,3 ± 0,6 mm, 

respectivamente (TAB.1).  

O EPS isolado da microalga P. purpureum foi testado em diferentes 

concentrações, conforme escrito no item 4.3.4 e demonstrou atividade antibacteriana 

quando testado utilizando-se a técnica do poço (FIG.22), onde foi utilizado o volume 

de 50 µL a 25 mg/mL. O espectro de ação foi exclusivo para três cepas Gram-

negativas (P. mirabilis ATCC 15290, E. cloacae ATCC 23355 e K. pneumoniae 

ATCC 4352) com médias dos halos de inibição respectivamente, 14,3 ± 0,6 mm, 

17,5 ± 0,5 mm e 15,6 ±1,2 mm (TAB.1).  

Figura 45 – Imagem dos halos de inibição de crescimento dos produtos de origem marinha ativos, 
formados no Teste de Difusão em Disco 

 
Legenda: (EBDCM) Extrato Bruto em Diclorometano; (EPS) Exapolissacarídeo 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Tabela 1 – Comparação dos halos de inibição dos produtos marinhos ativos frente às cepas ATCC 
obtidos no Teste de Difusão em Disco 

Halos de inibição* do crescimento bacteriano (mm) 

Cepas bacterianas 

Produtos Naturais Marinhos  
Controles 

Positivo Negativo 

L. dendroidea  -  
EBDCM 

EPS Vanco Cipro DMSO 

E. faecalis ATCC 29212 - - 17,6± 0,58  * 0 

S. aureus  ATCC 25923 12 ± 1,0 - 17,5± 0,50 * 0 

S. epidermidis  ATCC 12228 - - 17 ± 0 * 0 

S. simulans ATCC 27851 - - 18 ± 0,50 * 0 

S. mutans ATCC 25175 - - 17,3± 0,58 * 0 

S. marcescens ATCC 14756 - - * 27 ± 0,58 0 

P. mirabilis ATCC 15290 - 14,3 ± 0,6 * 31,5± 0,50 0 

E. cloacae ATCC 23355 - 17,5 ± 0,5 * 29,6± 0,58 0 

P. aeruginosa ATCC 27853 - - * 28 ± 0,50 0 

E. coli ATCC 25922 14,3 ± 0,6 - * 28,5± 0,50 0 

K. pneumoniae ATCC 4352 - 15,6 ± 1,2 * 31,3± 0,58 0 

Legenda: (*) Média e desvio padrão; (EBDCM) Extrato Bruto em Diclorometano; (EPS) 
Exapolissacarídeo sulfatado; (-) não apresentou atividade para esta cepa; (*) não foi testado para 

esta cepa; (Vanco) Vancomicina; (Cipro) Ciprofloxacino; (DMSO) Dimetilsulfóxido.  

 

5.1.1.1 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (MIC)  

O ensaio para determinação da MIC foi realizado para os produtos de origem 

marinha que apresentaram atividade no Teste de Difusão em Disco na faixa de 

concentração compreendida entre 0,05 a 2.500 μg/mL. (TAB.2)  

Tabela 2 – Comparação da Concentração Inibitória Mínima (MIC) dos produtos de origem natural 
marinha ativos frente as cepas ATCC  

Média* dos valores da MIC em µg/mL 

Cepa bacteriana 

Produtos Naturais Marinhos 
Controles 

Positivo Negativo 

L. dendroidea  
EBDCM 

EPS Vanco Cipro DMSO 

E. faecalis  ATCC 29212 - - - - - 

S. aureus ATCC 25923 625 ± 0 - 2 ± 0 * 0 

S. epidermidis ATCC 12228 - - - - - 

S. simulans ATCC 27851 - - - - - 

S. mutans ATCC 25175 - - - - - 

S. marcescens ATCC 14756 - - - - - 

P. mirabilis ATCC 15290 - 1250 * 1 ± 0 0 

E. cloacae ATCC 23355 - 2500 * 1 ± 0 0 

P. aeruginosa ATCC 27853 - - - - - 

E. coli ATCC 25922 1250 ± 0 - * 0,125 ± 0 0 

K. pneumoniae ATCC 4352 - 2500 * 0,5 ± 0 0 

Legenda: (*) Média e desvio padrão; (EBDCM) Extrato Bruto em Diclorometano; (EPS) 
Exapolissacarídeo sulfatado; (-) não apresentou atividade para esta cepa; (*) não foi testado para 

esta cepa; (Vanco) Vancomicina; (Cipro) Ciprofloxacino; (DMSO) Dimetilsulfóxido. 
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5.2 PRODUTOS DE ORIGEM SINTÉTICA 

5.2.1 Derivados de Bispirazóis 

5.2.1.1 Teste de Difusão em Disco 

A triagem realizada pelo Teste de Difusão em Disco mostrou que nenhum dos 

cinco Bispirazóis testados (Tr1a, Tr1b, Tr2a, Tr2b e Tr2c) apresentou perfil 

antibacteriano frente às 11 cepas ATCC utilizadas no estudo. 

 

5.2.2 Derivados de Oxoquinolonas 

5.2.2.1 Teste de Difusão em Disco 

Os experimentos mostraram que nenhum dos oito derivados da classe das 

Oxoquinolonas (LLAC8, LLAC24, LLAC36, LLAC39, LLAC40, LLAC42, LLAC43, 

LLAC44) apresentou atividade antibacteriana frente às 11 cepas ATCC utilizadas no 

estudo.  

 

5.2.3 Derivados dos pirazóis e das pirazolonas 

5.2.3.1 Teste de Difusão em Disco  

Dentre os 22 derivados da classe dos pirazóis (séries PFVD, PGQ, PYE e 

PVQD) testados, nenhum apresentou atividade frente às cepas bacterianas ATCC 

utilizadas no estudo. No entanto, um perfil diferente foi observado para os derivados 

da classe das pirazolonas (séries PVY e PFY), onde cinco dos 15 derivados 

testados apresentaram apenas atividade para as cepas Gram-positivas testadas (E. 

faecalis ATCC 29212, S. aureus ATCC 25923, S. epidermidis ATCC 12228, S. 

simulans ATCC 27851). (FIG.46) (TAB.3) 

Dentre os nove derivados da série PFY, quatro apresentaram atividade: PFY-4, 

PFY-5, PFY-7, PFY-8 com espectro diferenciado. Os derivados diclorados PFY-4 e 

PFY-5 apresentaram bons espectros de ação, sendo ativos para quatro cepas 

Gram-positivas com halos variáveis entre 9,5 ± 0,5 mm e 23,5 ± 1 mm. Já os 

derivados monoclorados PFY-7 e PFY-8 apresentaram uma redução no espectro de 

ação, demonstando atividade apenas para uma cepa cada, a saber, S. epidermidis 

ATCC 12228 (halo = 8,5 ± 1 mm) e S. simulans ATCC 27851 (halo = 8 ± 0 mm), 

respectivamente.(TAB.3) 
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Figura 46 – Halos de inibição de crescimento formados no Teste de Difusão em Disco dos derivados 
ativos da classe das pirazolonas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Dentre os cinco derivados da série PVY, o derivado monoclorado PVY-5 foi o 

único que exibiu atividade antibacteriana com espectro de ação sobre as cinco 

cepas Gram-positivas testadas (E. faecalis ATCC 29212, S. aureus ATCC 25923, S. 

epidermidis ATCC 12228, S. simulans ATCC 27851, S. mutans ATCC 21175) com 

média de halos de inibição de crescimento entre 11 ± 0 mm e 16,3 ± 1 mm. (TAB.3) 
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Tabela  3 – Comparação dos halos de inibição das pirazolonas ativas frente às cepas ATCC obtidos 
no Teste de Difusão em Disco 

 

Código R R1   

PFY-4 COOC2H5 3,5-Cl   

PFY-5 COOC2H5 3,4-Cl   

PFY-7 COOC2H5 4-Cl   

PFY-8 COOC2H5 2-Cl   

PVY-5 H 3,4-Cl 
 

 

 Halos de inibição*do crescimento bacteriano (mm) 

Cepa bacteriana 
Pirazolonas ativas 

Controles 

Positivo Negativo 

PFY-4 PFY-5 PFY-7 PFY-8 PVY-5 Vanco Cipro DMSO 

E. faecalis   
ATCC 29212 

9,5  
± 0,5 

10,0 
 ± 0 

- - 
16,3 
 ± 0,6 

17,5  
± 0,5 

** 0 

S. aureus 

 ATCC 25923 
14,0 
 ± 1 

12,0 
 ± 0 

- - 
11,0 
 ± 0 

17,5  
± 0,5 

** 0 

S. epidermidis  
ATCC 12228 

23,5  
± 1 

9,0 
 ± 1 

8,5 
 ± 1 

- 
13,5 
 ± 1,0 

18,5 
 ± 0,5 

** 0 

S. simulans 

 ATCC 27851 
12,0 
 ± 0 

10,0 
 ± 1 

- 
8,0 
 ± 0 

15,3 
 ± 1,2 

18,5 
 ± 0,5 

** 0 

S. mutans 
 ATCC 25175 

- - - - 
12,3 
±0,6 

18,5 
± 0,5 

** 0 

S. marcescens 

 ATCC 14756 
- - - - - * 

27,7 
 ± 0,6 

0 

P. mirabilis 
 ATCC 15290 

- - - - - * 
29,3 
 ±0,6 

0 

E. cloacae 
 ATCC 23355 

- - - - - * 
31,6 
 ±0,5 

0 

P. aeruginosa 
 ATCC 27853 

 - - - - * 
31 

±2,0 
0 

E. coli 
 ATCC 25922 

- - - - - * 
30,6 
±0,6 

0 

K. pneumoniae 
 ATCC 4352 

- - - - - * 
29,0 
±0,5 

0 

Legenda: (R; R1) Substituinte; (*) Média e desvio padrão; (-) Não apresentou atividade para esta 
cepa; (**) Não foi testado para esta cepa; (Vanco) Vancomicina; (Cipro) Ciprofloxacino; (DMSO) 

Dimetilsulfóxido. 

 

5.2.3.2 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (MIC)  

Os resultados mostraram valores promissores da MIC para os derivados das 

séries PFY e PVY frente às cepas Gram-positivas ATCC, com valores que variaram 

de 4 a >256 µg/mL, dentro da faixa do CLSI (0,05 - 256 µg/mL). Os derivados da 

série PFY possuem em comum o substituinte etilcarboxilato (COOC2H5) no anel 

pirazólico e variam em seus substituintes do anel benzeno, os derivados PFY-4 e 

PFY-5 possuem dois átomos de Cloro e apresentaram um espectro de ação para 

quatro das cinco cepas Gram-positivas. (TAB.4) 
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Tabela 4 – Comparação da Concentração Inibitória Mínima (MIC) das pirazolonas ativas frente às 
cepas ATCC 

 

Código R R1 

PFY-4 COOC2H5 3,5-Cl 

PFY-5 COOC2H5 3,4-Cl 

PFY-7 COOC2H5 4-Cl 

PFY-8 COOC2H5 2-Cl 

PVY-5 H 3,4-Cl 

 Média* dos valores de MIC em µg/mL 
 

Cepa bacteriana 
Pirazolonas ativas 

Controles 

Positivo Negativo 

PFY-4 PFY-5 PFY-7 PFY-8 PVY-5 Vanco Cipro DMSO 

E. faecalis   
ATCC 29212 

>256 >256 - - 
8,0  
± 0 

1,5  
± 0,58 

** 0 

S. aureus 
 ATCC 25923 

>256 >256 - - 
16,0 
 ± 0  

2,0  
± 0 

** 0 

S. epidermidis  
ATCC 12228 

8,0 ±0 >256 128 ± 0 - 
8,0 
 ± 0 

1,5  
± 0,58 

** 
0 
 

S. simulans 
 ATCC 27851 

>256 4,0 ± 0 - >256 >256 
2,0 
± 0 

** 0 

S. mutans 
 ATCC 25175 

- - - - 
8,0 
 ±0 

1± 0 ** 
0 

S. marcescens 
 ATCC 14756 

- - - - - - - - 

P. mirabilis 
 ATCC 15290 

- - - - - - - - 

E. cloacae 
 ATCC 23355 

- - - - - - - - 

P. aeruginosa 
 ATCC 27853 

- - - - - - - - 

E. coli 
 ATCC 25922 

- - - - - - - - 

K. pneumoniae 
 ATCC 4352 

- - - - - - - - 

Legenda: (R; R1) Substituintes; (*) Média e desvio padrão; (-) Não apresentou atividade para esta 
cepa;(**) Não foi testado para esta cepa  (Vanco) Vancomicina; (Cipro) Ciprofloxacino; (DMSO) 

Dimetilsulfóxido. 
 

O PFY-4 foi mais ativo para a cepa S. epidermidis ATCC 12228 com MIC = 8 ± 

0 µg/mL, enquanto o PFY-5 apresentou um maior efeito para a S. simulans ATCC 

27851, com MIC = 4 ± 0 µg/mL, o menor dentre os derivados da série PFY e com 

valor próximo ao do controle positivo, a Vacomicina, que apresentou valor da MIC = 

2 ± 0 µg/mL para S. simulans ATCC 27851. 

O PVY-5, que possui dois átomos de Cloro ligado ao seu anel Benzeno e 

nenhum substituinte no anel pirazólico, apresentou um espectro de ação amplo para 

as cepas Gram-positivas e com os menores valores de MIC observados tais quais E. 

faecalis ATCC 29212 MIC = 8 ± 0 µg/mL, S. aureus ATCC 25923 MIC = 16 ± 0 

µg/mL, S. epidermidis  ATCC 1228 MIC = 8 ± 0 µg/mL,  S. mutans ATCC 21175 MIC 

= 8 ± 0 µg/mL.  (TAB.4) 
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5.2.3.3 Determinação da Viabilidade Celular e da Concentração Mínima 

Bactericida (MBC) 

A determinação da viabilidade celular e da MBC ocorreu a partir do valor da 

MIC até a concentração de 256 µg/mL, sendo encontradas concentrações que 

variaram entre 4 ± 0 µg/mL e 128 ± 0 µg/mL.  Todos os derivados da série das 

pirazolonas apresentaram as concentrações que determinaram a viabilidade celular 

iguais aos valores encontrados para a MIC. (TAB.5) 

Tabela 5 – Comparação das Concentrações de Viabilidade Celular e Concentração Bactericida 
Mínima (MBC) das pirazolonas ativas frente às cepas ATCC 

 

 

 

Código R R1 

PFY-4 C3O2H5 3,5-Cl 

PFY-5 C3O2H5 3,4-Cl 

PFY-7 C3O2H5 4-Cl 

PFY-8 C3O2H5 2-Cl 

PVY-5 H 3,4-Cl 

Cepa 
bacteriana 

Concentrações em µg/mL* 

Pirazolonas ativas Controles 

PFY-4 PFY-5 PFY-7 PFY-8 PVY-5 Vanco DMSO 

VC MBC VC MBC VC MBC VC MBC VC MBC VC MBC 
VC/ 

MBC 

E. faecalis 
ATCC 29212 

>256 ND >256 ND - - - - 
8 

 ± 0 
8 ± 0 

1,5 
± 

0,58 

1,5 
± 

0,58 
0 

S. aureus 
ATCC 25923 

>256 ND >256 ND - - - - 
16 

 ± 0 
16  
± 0 

2 ± 
0 

2,0 
± 0 

0 

S. epidermidis 

ATCC 12228 
8 ± 0 8 ± 0 >256 ND 128 

± 0 
128 
 ± 0 

- - 
8 

 ± 0 
8  

± 0 

1,5 
± 

0,58 

1,5 ± 
0,58 

0 

S. simulans 
ATCC 27851 

>256 - 4 ± 0 4 ± 0 - - - - >256 ND 2± 0 2± 0 0 

S. mutans 

ATCC 21175 
- - - - - - >256 ND 

8  
±0 

8  
± 0 

1± 0 1± 0 0 

S. marcescens 
ATCC 14756 

- - - - - - - - - - - - - 

P. mirabilis 

ATCC 15290 
- - - - - - - - - - - - - 

E. cloacae 
ATCC 23355 

- - - - - - - - - - - - - 

P. aeruginosa 

ATCC 27853 
- - - - - - - - - - - - - 

E. coli 
ATCC 25922 

- - - - - - - - - - - - - 

K. pneumoniae 

ATCC 4352 
- - - - - - - - - - - - - 

Legenda: (*) Média e desvio padrão; (-) Não apresentou atividade para esta cepa; (ND) Não 
determinado; (VC) Viabilidade Celular; (MBC) Concentração Mínima Bactericida; (Vanco) 

Vancomicina; (DMSO) Dimetilsulfóxido. 
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Com o ensaio para determinação da MBC dos derivados da classe das 

pirazolonas, foi possivel observar um perfil bactericida nas concentrações inibitórias 

mínimas obtidas em nosso estudo. Todas as cepas em que o valor da MIC foi 

identificado como superior a 256 µg/mL não tiveram a sua MBC determinada. 

 

5.2.3.4 Toxicidade in silico 

5.2.3.4.1 Osiris® Property Explorer  

Em nossa avaliação de toxicidade utilizando o programa Osiris®, dentre os 

derivados ativos das séries PFY e PVY, três derivados exibiram alertas de 

toxicidade. Para a toxicidade relacionada a possíveis efeitos reprodutivos, o PFY-4 e 

o PVY-5 apresentaram alto e médio risco, respectivamente enquanto o derivado 

PFY-8 apresentou médio risco para efeitos irritantes, enquanto as demais 

pirazolonas apresentaram baixo risco de toxiicdade para todos os parâmetros. Os 

pesos moleculares ficaram compreendidos entre 228 a 286 Da, abaixo do valor 

máximo indicado pelo programa (450 Da). Os valores de cLogP indicam a 

probabilidade da substância ser bem absorvida, devendo ficar abaixo de 5,0 

(segundo informações contidas no programa), e estes variaram entre 1,53 e 2,77,  

enquanto a previsão da medida de solubilidade ficou entre -3,06 e -2,33, sendo 

assim considerados bons candidatos para aspectos envolvendo absorção e 

biodisponibilidade.  (TAB.6) 

Tabela 6 – Parâmetros obtidos no programa no Osiris® após desenhos das estruturas dos derivados 
da classe das pirazolonas e do antibacteriano utilizado como controle 

Pirazolona 

Riscos de toxicidade Farmacocinéticos Drug 

MUT TUM IRRI REP PM cLog P SOL DL DS 

PFY04     286 2,19 -3,06 -5,76 0,44 

PFY05     286 2,19 -3,06 -3,04 0,37 

PFY07     252 1,58 -2,33 -1,56 0,55 

PFY08     252 1,58 -2,33 -1,67 0,43 

PVY05     228 2,77 -3,3 2,93 0,67 

VANCO     1447 -6,75 -9,42 4,45 0,25 

Legenda(       ) baixo risco; (       ) médio risco; (       ) alto risco; (MUT) Mutagênico; (TUM) 
Tumorogênico; (IRRI) Irritante; (REP) Reprodutivo; (PM) Peso Molecular; (cLogP) Hidrofilicidade; 

(SOL) Solubilidade; (DL) Druglikeness; (DS) Drug-Score; (VANCO) Vancomicina 
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O parâmetro Druglikeness fornecido pelo programa mostrou que a 

Vancomicina e o derivado PVY5 apresentam similaridade estrutural com moléculas 

comerciais, enquanto os da série PFY, não possuem similaridade com os fármacos 

comercializados tendo em vista os valores negativos observados. Já o parâmetro o 

DrugScore, que representa o potencial da molécula tornar-se um fármaco, variou de 

0,37 a 0,67, maiores que a Vancomicina e próximos de 1, o valor indicado como 

ideal pelo programa. (TAB.6) 

 

5.2.3.4.2 ToolBox 

O programa Tollbox nos fornece alertas estruturais para os parâmetros de 

toxicidade in silico analisados. Para o parâmetro carcinogenicidade, que indica a 

presença de qualquer grupo funcional na estrutura com potencial carcinogênico, 

foram indentificados três grupamentos, a hidrazina para todos os derivados ativos da 

classe das pirazolonas, o benzeno halogenado para os derivados PFY-7 e PFY-5, e 

para a Vancomicina os grupamentos benzeno halogenado e o-fenol.  Quanto ao 

parâmetro irritação na pele, a presença do grupamento fenol na Vancomicina foi 

indicada como um possível irritante.  Quanto a classificação de risco de toxicidade 

aguda foi identificado um risco Classe 3 (médio) para as pirazolonas e risco Classe 5 

(alto) para a Vancomicina. (FIG.47) 

Figura 47 – Apresentação dos dados de toxicidade in silico calculados pelo programa Toolbox 

Parâmetros 

Substâncias avaliadas 

Vancomicina PFY-4 PFY-5 PFY-7 PFY-8 PVY-5 

Carcinogenicidade BH; o-P Hz Hz BH; Hz BH ; Hz Hz 

Mutagenicidade /AMES * * * * * * 

Mutagenicidade in vivo * * * * * * 

Irritação da pele Fenol * * * * * 

Sensibildade respiratória * * * * * * 

Classificação de toxicidade 
aguda 

Classe 5 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 

Legenda: (BH) Benzeno halogenado; (Hz) Hidrazina; (o-P) orto-fenol; (*) Sem alertas.   
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5.2.3.5 Curva de Crescimento bacteriano  

O ensaio da curva de crescimento bacteriano permite a análise do perfil de 

crescimento bacteriano em concentrações diferentes de uma substância um 

determinado intervalo de tempo. Nesse experimento, realizamos leituras da 

densidade óptica durante 10 horas e uma última leitura em 24h. Para a realização 

desse experimento elegemos o derivado que apresentou o melhor espectro de ação 

da série, o PVY5. 

Para todas as cepas, o controle de crescimento apresentou as fases de 

crescimento bacterianos, denominadas Lag, Log, estacionária e declínio. O derivado 

PVY5 interferiu no crescimento bacteriano de maneira significativa em todas 

concentrações testadas, inclusive na subinibitória. 

Na curva de crescimento para cepa de E. faecalis ATCC 29212 pode-se 

observar que o derivado PVY-5, em todas as concentrações testadas, apresentou 

uma inibição do crescimento bacteriano similar a da vancomicina. O derivado PVY5 

na concentração subinibitórias (1/2MIC = 4 µg/mL) apresentou um perfil de retardo 

do crescimento bacteriano melhor do que a vancomicina, uma vez que o pico de 

crescimento deste ocorreu no tempo T8 e T10 da vancomicina nos tempos T5 e T8. 

(GRAF.2)  

Gráfico 2 – Curvas de crescimento da bactéria E. faecalis ATCC 29212 sob a ação do derivado PVY5 
e da vancomicina em diferentes concentrações 

 
Legenda: (DMSO) Dimetilsulfóxido; (Vanco) Vancomicina; (1/2xMIC-PVY5) = 4 µg/mL; (1xMIC-

PVY5)= 8 µg/mL; (2xMIC-PVY5)=16 µg/mL; (4xMIC-PVY5)=32 µg/mL, (1/2xMIC- Vanco) = 1 µg/mL; 
(1xMIC-Vanco)= 2 µg/mL; (2xMIC- Vanco)= 4 µg/mL; (4xMIC- Vanco)=8 µg/mL 
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Para cepa de S. aureus ATCC 25923 pode-se observar que o PVY-5 foi capaz 

de retardar o crescimento bacteriano em todas as concentrações testadas, com 

destaque para a curva da concentração subinibitória (1/2xMIC= 8 µg/mL), onde pode 

ser observado um perfil de retardo melhor do que o apresentando pela vancomicina, 

uma vez que com o PVY-5 não pode ser observada as fases do crescimento 

bacteriano, sendo visível o início da fase exponencial em T6 e enquanto a 

vancomicina iniciou em T2, tendo uma fase estacionária do crescimento de T6 a T9 

e uma pequena fase de declínio a partir de T9. (GRAF.3) 

Na curvas de crescimento da cepa de S. epidermidis ATCC12228, o PVY5 

apresentou um padrão de inibição do crescimento similar ao da vancomicina, exceto 

na concentração subinibitória (½ MIC= 4 µg/mL), onde a população bacteriana 

apresentou um menor crescimento populacional quando comparado a curva de 

crescimento populacional da bactéria na concentração subinibitória da vancomicina 

(½ MIC= 1 µg/mL). (GRAF.4) O que também pode ser observado nas curvas de 

crescimento da cepa de S. mutans ATCC 21175.(GRAF.5) 

Gráfico 3 – Curvas de crescimento da bactéria S. aureus ATCC 25923 sob a ação do derivado PVY5 
e da vancomicina em diferentes concentrações  

 

Legenda: (DMSO) Dimetilsulfóxido; (Vanco) Vancomicina; (1/2xMIC-PVY5) = 8 µg/mL; (1xMIC-
PVY5)= 16 µg/mL; (2xMIC-PVY5)= 32 µg/mL; (4xMIC-PVY5)= 64 µg/mL, (1/2xMIC- Vanco) = 1 

µg/mL; (1xMIC-Vanco)= 2 µg/mL; (2xMIC-Vanco)= 4 µg/mL; (4xMIC- Vanco)=8 µg/mL 
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Gráfico 4 – Curvas de crescimento da bactéria S.epidermidis ATCC12228 sob a ação do derivado 
PVY5 e da vancomicina em diferentes concentrações 

 
Legenda: (DMSO) Dimetilsulfóxido; (Vanco) Vancomicina; (1/2xMIC-PVY5) = 4 µg/mL; (1xMIC-

PVY5)= 8 µg/mL; (2xMIC-PVY5)=16 µg/mL; (4xMIC-PVY5)=32 µg/mL, (1/2xMIC- Vanco) = 1 µg/mL; 
(1xMIC-Vanco)= 2 µg/mL; (2xMIC- Vanco)= 4 µg/mL; (4xMIC- Vanco)=8 µg/mL 

Gráfico 5 - Curva de crescimento da bactéria S.mutans ATCC 21175 sob a ação do derivado PVY5 e 
da vancomicina em diferentes concentrações 

 

Legenda: (DMSO) Dimetilsulfóxido; (Vanco) Vancomicina; (1/2xMIC-PVY5) = 4 µg/mL; (1xMIC-
PVY5)= 8 µg/mL; (2xMIC-PVY5)=16 µg/mL; (4xMIC-PVY5)=32 µg/mL, (1/2xMIC- Vanco) = 1/2 µg/mL; 

(1xMIC-Vanco)= 1 µg/mL; (2xMIC- Vanco)= 2 µg/mL; (4xMIC- Vanco)= 4 µg/mL 



80 

 

 

 

5.2.4 Derivados da classe dos dibenzoxantenos 

5.2.4.1 Teste de Difusão em Disco 

Dentre os 21 derivados das séries CX (n=8) e RV (n=13) pertencentes à classe 

dos dibenzoxantenos, sete derivados da série RV apresentaram atividade frente às 

cepas ATCC testadas, com espectros de ação diferenciado. Observou-se atividade 

frente às cepas Gram-positivas para o RV-3, com o anel benzeno na posição R1 (S. 

aureus ATCC 25293 = 7,3 ± 0,58 mm), RV-18 que possui o grupamento NO2 como 

substituinte na posição orto do anel benzeno (E. faecalis ATCC 29212 = 8,7 ± 1,15 

mm e S. aureus ATCC 25293 = 6,7 ± 0,58 mm). (FIG.48) 

Figura 48 – Halos de inibição de crescimento formados no Teste de Difusão em Disco dos derivados 
ativos da classe dos dibenzoxantenos 

 
Fonte:Arquivo Pessoal  

. O derivado RV-23 que possui um grupamento éter (OCH3) na posição meta e 

uma hidroxila (OH) na posição para mostrou o maior espectro, sendo ativo para 

quatro, das cinco cepas Gram-positivas testadas e para apenas uma cepa Gram-

negativa - P. aeruginosa ATCC 27853, com maior halo evidenciado para a cepa de 

S. aureus ATCC 25923 = 16,3 ± 0,58 mm. Os derivados RV-9 e RV-21 possuem um 

átomo de Cloro em sua estrutura nas posições orto e meta do anel benzeno, 



81 

 

 

respectivamente e apresentaram atividade para as mesmas cepas bacterianas E. 

faecalis ATCC 29212; S. aureus ATCC 25293 e P. aeruginosa ATCC 27853. Os RV-

24 e RV-25 também apresentam em comum o grupamento metil (CH3) nos carbonos 

4 e 3 do anel benzeno, e, mas observou-se no derivado RV-25 uma redução no 

espectro de ação.  (TAB.7) 

Tabela 7 – Comparação dos halos de inibição dos Dibenzoxantenos ativos frente às cepas ATCC 
obtidos no Teste de Difusão em Disco 

 

Código R R  

RV-3 

 

H  

RV-9 2-Cl  

RV-18 4-OH  

RV-21 5-Cl  

RV-23 3-OCH3;4-OH  

RV-24 3-CH3  

RV-25  4-CH3  

Halos de inibição*do crescimento bacteriano (mm) 

Cepa 
bacteriana 

Dibenzoxantenos ativos 
Controles 

Positivo Negativo 

RV- 
3 

RV- 
9 

RV- 
18 

RV- 
21 

RV- 
23 

RV- 
24 

RV- 
25 

Vanco Cipro DMSO 

E. faecalis 
ATCC 29212 

- 
9,3± 
0,58 

8,7± 
1,15 

9,3± 
2,52 

9,3± 
1,53 

9,6± 
0,58 

9,6± 
1,53 

17,6 
± 0,58 

* 0 

S. aureus 
ATCC 25923 

7,3± 
0,58 

10,3± 
0,58 

6,7± 
0,3 

8,0 
± 0 

16,3± 
0,58 

8,6 ± 
0,58 

- 
18,3 

± 0,58 
* 0 

S. epidermidis 
ATCC 12228 

- - - - 
8,6± 
0,58 

- - 
18,5 

± 0,58 
* 0 

S. simulans 
ATCC 27851 

- - - - 8± 1,0 - - 
17,6 
± 0,3 

* 0 

S. mutans 
ATCC 21175 

- - - - - - - 
18,4 
±0,58 

* 0 

S. marcescens 
ATCC 14756 

- - - - - - - * 
27,6 

±0,58 
0 

P. mirabilis 
ATCC 15290 

- - - - - - - * 
29,3 ± 
0,58 

0 

E. cloacae 
ATCC 23355 

- - - - - - - * 
31,67 
±0,58 

0 

P. aeruginosa 
ATCC 27853 

- 
8,6± 
0,58 

- 
9,3± 
0,58 

7,6± 
0,58 

7,3± 
0,58 

7,6± 
0,58 

* 
31,0 
±2,0 

0 

E. coli 
ATCC 25922 

- - - - - - - * 
29,3± 
0,58 

0 

K. pneumoniae 
ATCC 4352 

- - - - - - - * 29,0±0 0 

Legenda: (R) Substituinte; (*) Média e desvio padrão; (-) Não apresentou atividade para esta cepa; (*) 
Não foi testado para esta cepa (Vanco) Vancomicina; (Cipro) Ciprofloxacino; (DMSO) 

Dimetilsulfóxido. 

5.2.4.2 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (MIC)  

Os derivados que apresentaram atividade no teste de Difusão em Disco 

tiveram o valor da MIC determinados através do método de microdiluição frente as 

cepas Gram-positivas E. faecalis ATCC 29212; S. aureus ATCC 25293; S. 

epidermidis ATCC 12228; S. simulans ATCC 27851 e a cepa Gram-negativa P. 
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aeruginosa ATCC 27853. (TAB.8) Embora diferenças entre o tamanho dos halos de 

inibição do crescimento, todos os derivados apresentaram valores de MIC 

superiores a 256 µg/mL, acima da faixa do CLSI (0,05-256 µg/mL). 

Tabela 8 – Comparação da Concentração Inibitória Mínima (MIC) dos dibenzoxantenos ativos frente 
às cepas ATCC 

Estrutura Código  Estrutura Código R 

 

RV-3 

 

RV-9 2-Cl 

 

RV-18 4-OH 

RV-21 5-Cl 

RV-23 3-OCH3;4-OH 

RV-24 
 

3-CH3 

RV-25 4-CH3 

  Concentrações* em µg/mL 

Cepa 
bacteriana 

Dibenzoxantenos ativos  
 Controles 

Positivo Negativo 

RV- 
3 

RV- 
9 

RV- 
18 

RV- 
21 

RV- 
23 

RV- 
24 

RV- 
25 

Vanco Cipro DMSO 

E. faecalis 
ATCC 29212 

- >256 >256 >256 >256 >256 >256 1,5 
± 0,58 

* 0 

S. aureus 

ATCC 25923 
>256 - >256 >256 >256 >256 

- 2,0 
± 0 

* 0 

S. epidermidis 
ATCC 12228 

- - - - >256 - 
- 1,5 

± 0,58 
* 0 

S. simulans 

ATCC 27851 
- - - - >256 - 

- 2,0 
± 0 

* 0 

S. mutans 
ATCC 21175 

- - - - - - 
- 

- * - 

S. marcescens 

ATCC 14756 
- - - - - - 

- 
* - - 

P. mirabilis 
ATCC 15290 

- - - - - - 
- 

* - - 

E. cloacae 

ATCC 23355 
- - - - - - 

- 
* - - 

P. aeruginosa 
ATCC 27853 

- >256 - >256 >256 >256 >256 * 
0,17± 
0,07 

0 

E. coli 

ATCC 25922 
- - - - - - - * - - 

K. pneumoniae 
ATCC 4352 

- - - - - - - * - - 

Legenda: (R) Substituinte; (*) Média e desvio padrão; (-) Não apresentou atividade para esta cepa; (*) 
Não foi testado para esta cepa (Vanco) Vancomicina; (Cipro) Ciprofloxacino; (DMSO) 

Dimetilsulfóxido. 

5.2.4.3 Determinação da Viabilidade Celular e da Concentração Mínima 

Bactericida (MBC) 

O ensaio de viabilidade celular indicou a presença de células metabolicamente 

ativas até a concentração de 256 µg/mL para todos os derivados ativos da classe 

dos xantenos, acima da faixa do CLSI (0,5 a 256 µg/mL), desta forma não foram 

realizados os ensaios para a determinação da MBC, de toxicidade in silico e da 

curva de tempo de morte desses derivados. (TAB.9) 
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Tabela 9 – Comparação das Concentrações de Viabilidade celular (VC) dos dibenzoxantenos ativos 
frente às cepas ATCC   

Estrutura Código Estrutrura Código R 

 

RV-3 

 

RV-9 2-Cl 

 RV-18 4-OH 

RV-21 5-Cl 

RV-23 

3-
OCH3;4-

OH 

RV-24 3-CH3 

RV-25 4-CH3 

  

Concentrações* de VC em µg/mL 

Cepa bacteriana 

Dibenzoxantenos ativos 

Controles 

Positivo Negativo 

RV- 
3 

RV- 
9 

RV- 
18 

RV- 
21 

RV- 
23 

RV- 
24 

RV- 
25 

Van
co  Cipro DMSO 

E. faecalis 
ATCC 29212 

- >256 >256 >256 >256 >256 >256 
1,5 
± 

0,58 
** 0 

S. aureus 

ATCC 25923 
>256 - >256 >256 >256 >256 - 

2,0 
± 0 

** 0 

S. epidermidis 
ATCC 12228 

- - - - >256 - - 
1,5 
± 

0,58 
** 0 

S. simulans 

ATCC 27851 
- - - - >256 - - 

2,0 
± 0 

** - 

S. mutans 
ATCC 21175 

- - - - - - - - - - 

S. marcescens 

ATCC 14756 
- - - - - - - - - - 

P. mirabilis 
ATCC 15290 

- - - - - - - - - - 

E. cloacae 

ATCC 23355 
- - - - - - - - - - 

P. aeruginosa 
ATCC 27853 

- >256 - >256 >256 >256 >256 ** 
0,17± 
0,07 

0 

E. coli 

ATCC 25922 
- - - - - - - - - - 

K. pneumoniae 
ATCC 4352 

- - - - - - - - - - 

Legenda: (R) Substituinte; (*) Média e desvio padrão; (-) Não apresentou atividade para esta cepa; 
(**) Não foi testado para esta cepa (Vanco) Vancomicina; (Cipro) Ciprofloxacino; (DMSO) 

Dimetilsulfóxido. 

5.2.5 Derivados da classe das Naftoquinonas 

5.2.5.1 Teste de Difusão em Disco  

Dentre os 18 derivados naftoquinônicos testados, cinco derivados halogenados 

apresentaram atividade: ACl, RCl, RBr, XCl e XBr com espectro de ação para cepas 

Gram-positivas (S. aureus ATCC 25923, S. epidermidis ATCC 12228, S. simulans 

ATCC 27851) e Gram-negativas (P. aeruginosa ATCC 27853 e E. coli  ATCC 25922) 

(FIG.49) 
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Figura 49 – Halos de inibição de crescimento formados no Teste de Difusão em Disco dos derivados 
ativos da classe das naftoquinonas da série A  

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Os halos de inibição de crescimento ficaram compreendidos entre 6,3 ± 0,58  e 

21,3 ± mm), com destaque para os derivados Cloro substituídos. O XCl apresentou o 

melhor espectro de ação, sendo ativo contra três cepas Gram-positivas e para as 

duas Gram-negativas citadas acima, com média dos halos entre 13,3 ± 0,58 e 21,3 ± 

0,58 mm. Os dois derivados Bromo substituídos, XBr e RBr também apresentaram 

atividade para as cinco cepas, no entanto pode ser observado uma ligeira redução 

no tamanho dos halos de inibição, quando comparados aos cloro-substituídos. 

(TAB.10) 
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Tabela 10 – Comparação dos halos de inibição de cresscimento das naftoquinonas ativas frente às cepas ATCC 

 Código R1  R2 

 

ACl Cl  Galactose 

RCl Cl 
 

Ribose 

RBr Br 
 

Ribose 

XCl Cl 

 

Xilose 

XBr Br 

 

Xilose 

Halos de inibição* do crescimento bacteriano (mm) 

Cepa bacteriana 

Naftoquinonas ativas 

Controles 

Positivo Negativo 

ACl RCl RBr XCl XBr Vanco Cipro DMSO 

E. faecalis 
ATCC 29212 

- - - - - 
17,6 ± 
0,58 

** 0 

S. aureus 

ATCC 25923 
9 ± 0 - 

6,3± 
0,58 

15 ± 2 
8,3 ± 
0,58 

18,6 ± 1 ** 0 

S. epidermidis 
ATCC 12228 

7,6 ± 
1,53 

9,6 ± 
1,15 

6 ± 
0,58 

14,6 ± 
0,58 

10,3 ± 
0,58 

17,6 ± 
0,58 

** 0 

S. simulans 

ATCC 27851 
- 

8,3 ± 
1,15 

6,6 ± 
0,58 

13,3 ± 
0,58 

9,3 ± 
1,15 

17,6 ± 
0,58 

** 0 

S. mutans 
ATCC 21175 

- - - - - 19±0 ** 0 

S. marcescens 
ATCC 14756 

- - - - - ** 
30± 
0,58 

0 

P. mirabilis 
ATCC 15290 

- - - - - ** 
28,3 
±0,58 

0 

E. cloacae 
ATCC 23355 

11,6 ± 
0 

9 ± 1 
6,3 ± 
0,58 

17,3 ± 
0,58 

12 ± 0 ** 
28,6 ± 
0,58 

0 

P. aeruginosa 
ATCC 27853 

12 ± 
1,0 

10,3 ± 
3,0 

6,6 ± 
1,15 

21,3 ± 
3,06 

16 ± 
0,58 

** 
28,3 
±0,58 

0 

E. coli 
ATCC 25922 

- - - - - ** 
29± 
1,0 

0 

K. pneumoniae 
ATCC 4352 

- - - - - ** 
31±0,

58 
0 

Legenda: (R1 e R2) Substituintes; (*) Média e desvio padrão; (-) Não apresentou atividade para esta 
cepa; (**) Não foi testado para esta cepa; (Vanco) Vancomicina; (Cipro) Ciprofloxacino; (DMSO) 

Dimetilsulfóxido. 

5.2.5.2 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (MIC)  

Dentre os derivados naftoquinônicos ativos no Teste de Difusão em Disco, 

aqueles que apresentaram atividade para as cepas Gram-positivas demonstraram 

valores de MIC superiores a 64 µg/mL. (TAB.11) Diferentemente, os menores 

valores de MIC foram observados para as bactérias Gram-negativas P. aeruginosa 

ATCC 27853 e E. coli ATCC 25922, com destaque para o derivado X-Cl que 

apresentou valores de MIC iguais a 16 ± 0 µg/mL e 8 ± 0 µg/mL respectivamente, 

enquanto os derivados R-Cl e R-Br, apresentaram os maiores valores de MIC para 

as Gram-negativas, tendo como média valores entre 32 µg/mL e 64 µg/mL.(TAB.11) 
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Tabela 11 – Comparação da Concentração Inibitória Mínima (MIC) das Naftoquinonas ativas frente às 
cepas ATCC testadas 

Estrutura Código R 

 

A-Cl Galactose 

R-Cl Ribose 

R-Br Ribose 

X-Cl Xilose 

X-Br Xilose 

Concentração Inibitória Mínima* em µg/mL 

Cepa 
bacteriana 

Naftoquinonas ativas 

Controles 

Positivo Negativo 

A-Cl R-Cl R-Br X-Cl X-Br Vanco Cipro C - 

E. faecalis 
ATCC 29212 

- - - - - - 
- 

- 

S. aureus  

 ATCC 25923 
>256 - >256 >256 >256 2 ± 0 

** 
0 

S. epidermidis  
 ATCC 12228 

>256 >256 >256 >256 >256 2 ± 0 
** 

0 

S. simulans  

 ATCC 27851 
- >256 >256 >256 >256 2 ± 0 

** 
0 

S. mutans 
ATCC 21175 

- - - - - - 
- 

- 

S. marcescens 

ATCC 14756 
- - - - - - 

- 
- 

P. mirabilis 
ATCC 15290 

- - - - - - 
- 

- 

E. cloacae 

ATCC 23355 
- - - - - - 

- 
- 

P. aeruginosa 
ATCC 27853 

16± 0 32± 0 64± 0 16± 0 16± 0 ** 0,5 ± 0 0 

E. coli 

ATCC 25922 
32± 0 32± 0 32± 0 8± 0 16± 0 ** 

0,125 ± 
0 

0 

K. pneumoniae 
ATCC 4352 

- - - - - - 
- 

- 

Legenda: (R1 e R2) Substituintes; (*) Média e desvio padrão; (-) Não apresentou atividade para esta 
cepa; (**) Não foi testado para esta cepa; (Vanco) Vancomicina; (Cipro) Ciprofloxacino; (DMSO) 

Dimetilsulfóxido. 

5.2.5.3 Determinação da Viabilidade Celular e da Concentração Mínima 

Bactericida (MBC) 

Na determinação da viabilidade celular os derivados X-Br e o X-Cl não 

apresentaram células metabolicamente ativas na concentração de 16 ± 0 µg/mL 

para as cepas P. aeruginosa ATCC 27853 e E. coli ATCC  25922. O R-Br  

apresentou as concentrações de 64 ± 0 µg/mL e 32 ± 0 µg/mL para as cepas P. 

aeruginosa ATCC 27853 e E. coli ATCC  25922, respectivamente. Já o derivado R-

Cl teve a concentração de 32 ± 0 µg/mL observada para ambas as cepas Gram-

negativas. (TAB.12) 



87 

 

 

 

Tabela 12 – Valores de Viabilidade Celular e da Concentração Bactericida Mínima das Naftoquinonas 
ativas frente às cepas ATCC 

 

Código   R 

A-Cl   Galactose 

R-Cl   Ribose 

R-Br   Ribose 

X-Cl   Xilose 

X-Br   Xilose 

Cepa 
bacteriana 

Concentrações em µg/mL* 

Naftoquinonas ativas 

Controles 

Positivo Negativo 

A-Cl R-Cl R-Br X-Cl X-Br Vanco Cipro DMSO 

VC MBC VC MBC VC MBC VC MBC VC MBC VC / MBC  

E. faecalis 
ATCC 
29212 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- - 

S. aureus  
 ATCC 
25923 

>256 
ND 

- - >256 ND >256 ND >256 
ND 

2  
± 0 

** 
0 

S. 
epidermidis  

 ATCC 
12228 

>256 

ND 

>256 ND >256 ND >256 ND >256 

ND 
2 

 ± 0 
** 

0 

S. simulans  

 ATCC 
27851 

- 
- 

>256 ND >256 ND >256 ND >256 
ND 

2 
 ± 0 

** 
0 

S. mutans 
ATCC 
21175 

- 
- 

- - - - - - - 
- 

- - 
- 

S. 
marcescens 

ATCC 
14756 

- 

- 

- - - - - - - 

- 

- - 

- 

P. mirabilis 
ATCC 
15290 

- 
- 

- - 
- 
 

- - - - 
- 

- - 
- 

E. cloacae 
ATCC 
23355 

- 
- 

- - - - - - - 
- 

- - 
- 

P. 
aeruginosa 

ATCC 
27853 

16± 
0 

16± 
0 

32± 
0 

32± 
0 

64± 
0 

64± 
0 

16± 
0 

16± 
0 

16± 
0 

16± 
0 

** 
0,5 ± 

0 

0 

E. coli 
ATCC 
25922 

32± 
0 

32± 
0 

32± 
0 

32± 
0 

32± 
0 

32± 
0 

16± 
0 

16± 
0 

16± 
0 

16± 
0 

** 
0,125 

± 0 

0 

K. 
pneumoniae 
ATCC 4352 

- - - - - - - - - - - - 
- 

Legenda: (R1 e R2) Substituintes; (*) Média e desvio padrão; (-) Não apresentou atividade para esta 
cepa; (**) Não foi testado para esta cepa; (Vanco) Vancomicina; (Cipro) Ciprofloxacino; (DMSO) 

Dimetilsulfóxido; (ND) Não determinado. 

O A-Cl não apresentou células metabolicamente ativas até as concentrações 

de 16 µg/mL para P. aeruginosa ATCC 27853 e 32 µg/mL para E. coli  ATCC  25922  

(TAB. 12). Não foi possivel determinar os valores das concentrações que 

determinaram a ausência de células metabolicamente ativas para as cepas Gram-

positivas, sugerindo assim que as concentrações capazes de inibir o crescimento 
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destas cepas sejam maiores que 256 µg/mL. O aumento da concentração utilizada 

no ensaio apresenta limite de solubilidade impedindo que a MBC seja determinada 

para essas moléculas. 

 

5.2.5.4 Toxicidade in silico 

5.2.5.4.1 Osiris Property Explorer  

Quanto à análise de toxicidade in silico realizada no programa Osiris® todos os 

derivados da classe das naftoquinonas apresentaram baixo risco de toxicidade 

teórico (cor verde). Os pesos moleculares foram calculados e ficaram 

compreendidos entre 331 Da e 449 Da. Os valores de cLogP (hidrofilicidade) 

variaram entre 0,72 e 1,53, próximos ao do ciprofloxacino. A solubilidade teórica 

também calculada apresentou valores compreendidos entre -4,13 e -4,97, abaixo do 

indicado como ideal pelo programa, mas ainda dentro da faixa de uma parte de 

drogas comerciais, visto a Vancomicina que apresentou valor igual a -9,42. (TAB.13) 

Tabela 13 - Parâmetros calculados no programa Osiris® para os derivados naftoquinônicos e 
antibacterianos utilizados como controles 

Derivado 
Riscos de toxicidade Farmaconinéticos Drug 

MUT TUM IRRI REP PM cLog P SOL DL DS 

A-Cl      449 1,38 -4,97 -2,99 0,32 

R-Cl     393 1,15 -4,26 -6,96 0,37 

R-Br     437 1,28 -4,40 -14,00 0,34 

X-Cl     379 0,72 -4,13 -6,19 0,38 

X-Br     423 0,85 -4,27 -13,30 0,36 

VANCO     1447 -6,75 -9,42 4,45 0,25 

CIPRO     331 1,53 3,32 -2,07 0,82 

Legenda: (      ) baixo risco; (      ) médio risco; (       ) alto risco; (MUT) Mutagênico; (TUM) 
Tumorogênico; (IRRI) Irritante; (REP) Reprodutivo; (PM) Peso Molecular; (cLogP) Hidrofilicidade; 

(SOL) Solubilidade; (DL) Druglikeness; (DS) Drug-Score; (VANCO) Vancomicina; (CIPRO) 
Ciprofloxacina. 

O parâmetro DrugLikeness fornecido pelo programa demonstrou que apenas a 

vancomicina apresenta similaridades estruturais com drogas comerciais, enquanto 

todos os derivados da classe das naftoquinonas glicoconjugadas, não possuem 

similaridade com as drogas comercializadas presentes no banco de dados. Já o 

Drug-Score, que representa o potencial da substância em questão tornar-se um 

fármaco, variou de 0,32 a 0,36, acima do valor da Vancomicina (0,25). (TAB.12) 
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5.2.5.4.2 Tollbox 

O programa Tollbox nos forneceu alertas estruturais para os parâmetros de 

toxicidade in silico analisados. Alertas estruturais foram encontrados para os 

parâmetros teóricos de carcinogenicidade, mutagenicidade in vivo e mutagenicidade 

in vitro e irritação na pele em todos os derivados da classe das naftoquinonas, 

devido à presença do grupamento quinona. Nenhum alerta foi encontrado para 

sensibilidade respiratória e quanto à classificação de toxicidade aguda, as 

naftoquinonas apresentaram média classe de risco (3) e os controles apresentaram 

a mais alta classe de risco (5).(FIG.50) 

Figura 50 – Comparação dos parâmetros de toxicidade in silico calculados pelo programa Toolbox 

Parâmetros 
Substâncias avaliadas 

VANCO CIPRO R-Cl A-Cl X-Cl X-Br R-Br 

Carcinogenicidade BH BH, o-P Qui Qui Qui Qui Qui 

Mutagenicidade /AMES * * Qui Qui Qui Qui Qui 

Mutagenicidade in vivo * * Qui Qui Qui Qui Qui 

Irritação da pele FEN CET CET CET CET CET CET 

Sensibilidade respiratória * * * * * * * 

Classificação de 
toxicidade aguda 

Classe 
5 

Classe 
5 

Classe 
3 

Classe 
3 

Classe 
3 

Classe 
3 

Classe 
3 

 
Legenda: (BH) Benzeno halogenado; (Hz) Hidrazina; (o-P) orto-Fenilfenol; (Qui) Quinonas; (FEN) 

Fenol; (CET) Cetona; (*) Sem alertas; (VANCO) Vacomicina; (CIPRO) Ciprofloxacina. 
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6.   DISCUSSÃO  

 A resistência bacteriana aos fármacos antibacterianos, se tornou um problema 

de saúde pública global, e não se restringe mais apenas ao ambiente hospitalar. As 

cepas resistentes avançam para a comunidade com o insucesso de tratamentos 

como, por exemplo, de infecções hospitalares e odontológicas sendo então de 

amplitude global. A redução da eficácia no tratamento de doenças infecciosas frente 

ao surgimento de cepas resistentes aos antibacterianos em uso clínico, assim como 

o declínio nos investimentos para a produção de novos antibacterianos, remete 

então à necessidade urgente para a identificação de moléculas mais eficientes com 

menor toxicidade.1,25,177 

A busca por novos protótipos com ação antimicrobiana neste trabalho envolveu 

a análise de produtos de origem natural marinha e de derivados sintéticos das 

classes dos bispirazóis, ribonucleosídeos acilhidrazonas, pirazóis, pirazolonas, 

dibenzoxantenos e naftoquinonas. A triagem para observar o potencial 

antibacteriano destes produtos foi realizada pelo Teste de Difusão em Disco, tendo 

sido avaliados nesse trabalho, um total de 22 extratos obtidos em solventes 

diferentes de 10 espécies de macroalgas e um exapolissacarideo isolado da 

microalga, ambos de origem marinha e 89 derivados sintéticos. 

O potencial biotecnológico dos produtos naturais de origem marinha, 

principalmente de algas, vem sendo explorado nos últimos anos e inúmeros 

metabólitos secundários com atividades farmacológicas importantes já são descritos 

na literatura 113,119,121,178–180. As algas verdes e vermelhas são conhecidas pela 

produção majoritária de um grupo de moléculas que caracteriza os representantes 

de suas espécies, os terpenos e os sesquiterpenos halogenados, respectivamente, 

já descritos com atividade biológica importante, inclusive antimicrobiana 111,113,163. Já 

as algas pardas também são amplamente estudadas por diversas linhas de 

pesquisa uma vez que representantes dessas espécies produzem uma maior 

diversidade química em metabólitos secundários181. 36,114,182–184 

Dentre os três filos de macroalgas, Rhodophyta (parda), Chlorophyta (verde) e 

Phaeophycea (vermelha), estudados neste trabalho, identificamos atividade 

antibacteriana apenas para um representante do filo Rodophyta, a macroalga 

Laurencia dendroidea. O extrato da alga vermelha L. dendroidea em Diclorometano 

apresentou atividade antibacteriana para uma cepa Gram-positiva (S. aureus ATCC 
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25923) e uma Gram-negativa (E. coli ATCC 25922), com valores de MIC iguais a 

625 µg/mL. Este fato reforça que a diversidade de metabólitos secundários destas 

espécies, assim como um possível efeito sinérgico entre as substâncias que 

compõem o extrato, possam estar envolvidos neste perfil antibacteriano 185. Nosso 

resultado está de acordo com a literatura, visto que os sesquiterpenos halogenados 

e acetogeninas, os principais componentes e os mais abundantes entre as algas 

vermelhas, são reconhecidos por sua atividade biológica.186–188 

A ausência de moléculas ativas observada para outras espécies de algas 

investigadas em nosso trabalho pode estar relacionada com o período da coleta das 

espécies, já que a produção de metabólitos secundários varia em quantidade e 

composição na dependência da localização geográfica, de fatores abióticos como 

temperatura, incidência solar, entre marés e profundidade, por exemplo. Assim, não 

podemos excluir a possibilidade dessas mesmas espécies, se coletadas em outras 

condições como local e épocas do ano diferentes, venham a exibir alguma atividade 

antibacteriana para as cepas bacterianas utilizadas nesse estudo.189–191 

O produto natural isolado da microalga vermelha P. purpureum (EPS) é um 

polisacarídeo sulfatado complexo composto por diferentes monômeros de açúcar e 

ácido glucurônico e com alto peso molecular. 123 Após buscas na literatura para 

identificação da melhor metodologia para avaliação da atividade antibacteriana, 

foram observadas diversas adaptações para a execução do Teste de Difusão em 

Disco sem um padrão estabelecido. Para permitir uma avaliação, levando-se em 

consideração questões como dispersão e espalhamento na placa de cultura 

bacteriana, além do teste de difusão em disco, foi utilizado o método do poço112 , 

escolhido por ser um método de difusão em àgar onde é possível a utilização de 

maiores volumes e concentrações da amostra.  

Os nossos resultados permitiram observar que somente o aumento da 

concentração nos discos impregnados com o EPS não parece ter sido suficiente 

para avaliar a atividade, provavelmente em função do alto peso molecular do EPS ( 

2,0 x 106 Da)123, restringindo a quantidade a ser utilizada. O uso do método de poços 

no Àgar com aumento do volume, parece ter permitido uma melhor difusão do EPS, 

e a atividade antibacteriana foi observada quando utilizada uma concentração 

elevada do EPS (25 mg/mL). Na quantificação da atividade antibacteriana do EPS 

frente às cepas Gram-negativas, observamos valores de MIC entre 1.250 ± 0 µg/mL 

e 2.500 ± 0 µg/mL, valores acima da faixa para antibacterianos propostos pelo CLSI, 
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mas de relevância no nosso estudo, visto que até o momento não há relatos na 

literatura quanto a atividade antibacteriana de EPS isolado da alga P. purpureum.  

Raposo e colaboradores (2014) realizaram o estudo da atividade antibacteriana 

para alga do gênero Porphyridium, a P. creuntum, e foi evidenciada atividade tanto 

para bactérias Gram-positivas quanto para Gram-negativas. Durante o cultivo 

controlado, as espécies de P. creuntum e P. purpureum foram submetidas a 

diferentes condições bióticas e abióticas, sendo apenas o processo de extração do 

EPS (etanol a frio) semelhante. Considerando esse contexto, essas condições 

podem ter resultado em diferentes composições do EPS 123 o que poderia justificar o 

perfil bacteriano seletivo frente à cepas Gram-negativas para o EPS do presente 

estudo.   

Ainda no Teste de Difusão em Disco, os derivados de origem sintética das 

classes das pirazolonas, dibenzoxantenos e naftoquinonas apresentaram atividade 

antibateriana com espectro de ação variado. Diferentemente, nenhum dos derivados 

das classes dos bispirazóis, oxoquinolonas e pirazóis apresentaram atividade 

antibacteriana frente às cepas de referência ATCC. Esses dados sugerem que as 

modificações estruturais realizadas nesses núcleos podem influenciar diretamente 

na presença da atividade antibacteriana frente às cepas testadas.38,40,142,192   

A avaliação do espectro de ação dos antibacterianos permite correlações da 

sensibilidade intrínseca da bactéria com a capacidade de permeabilidade e o alvo de 

ligação da classe estudada. Segundo Silver (2011), moléculas com espectro de ação 

apenas para bactérias Gram-positivas, como S. aureus, são menos permeáveis do 

que as que apresentam atividade para bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, 

já que nestas não está presente a segunda membrana, que é característica 

intrinseca das bactérias Gram-negativas.  Classes químicas ativas para Gram-

positivas e Gram-negativas parecem possuir uma maior capacidade de permeação, 

podendo então atuar tanto em alvos extracelulares como Membrana plasmática 

quanto intracelulares como a síntese de algum componente celular.  

Para a classe das pirazolonas, observamos um espectro de ação restrito para 

as cepas Gram-positivas com ausência de atividade contra cepas Gram-negativas. 

Esse perfil pode ser devido ao fato, já descrito pela literatura, sobre a dificuldade de 

se encontrar derivados que possam penetrar na membrana extra das bactérias 

Gram-negativas que tem dificultado a ação da maioria dos antibacterianos. 
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Diferentemente, os derivados das classes dos dibenzoxantenos e das 

naftoquinonas mostraram um espectro de ação tanto para cepas Gram-positivas 

quanto para cepas Gram-negativas. Esse resultado aponta para a relevância 

científica do nosso estudo, uma vez que infecções causadas por bactérias Gram-

negativas são mais difíceis de tratar devido a resistência intrínseca dessas bactérias, 

que estreitam cada vez mais o número de antibacterianos disponíveis, tornando 

urgente a necessidade de novas opções contra esses patógenos.22    

O perfil antibacteriano das classes das pirazolonas e naftoquinonas foi 

confirmado pela determinação da MIC, com valores entre 4 ± 0 e 64 ± 0 µg/mL, 

estando esses valores dentro da faixa dos antibacterianos de uso clínico 

preconizada pelo CLSI que varia entre 0,5 µg/mL e 256 µg/mL. No caso dos 

derivados da classe dos xantenos, foram identificados valores de MIC superiores a 

256 µg/mL, acima da faixa do CLSI.  

Na série PFY das pirazolonas ativas houve a adição do grupamento acetil ao 

anel pirazolônico e de outros substituintes, conforme pode ser observado na Figura 

31. No entanto, apenas essa adição não foi suficiente para a atividade 

antibacteriana, que só pode ser evidenciada nos derivados que além do grupamento 

acetil, tiveram a adição de pelo menos um átomo de Cloro ao anel benzeno pelo 

menos à uma cepa Gram-positiva. De forma interessante, a adição de dois átomos 

de Cloro estendeu o espectro de ação para até quatro cepas Gram-positivas 

testadas. 

Ainda dentre os derivados ativos da classe das pirazolonas, o único derivado 

da série do PVY ativo foi o derivado da série PVY-5, cujos únicos substituintes são 

dois átomos de Cloro nas posições meta e para no anel benzeno, que conferiu um 

melhor espectro de ação para os derivados da classe das pirazolonas, indicando 

assim que novos planejamentos e síntese devem considerar essa característica 

estrutural de adição dupla de cloro no anel benzeno (nas posições meta-para) para 

respectiva atividade. 

A quantificação da atividade antibacteriana foi realizada através do ensaio para 

determinação da Concentração Inibitória Mínima (MIC) pelo ensaio de microdiluição. 

Os derivados ativos das séries PFY e PVY da classe das pirazolonas apresentaram 

valores de MIC promissores frente às cepas Gram-positivas ATCC, com valores que 

variaram de 4 a 128 µg/mL. Cabe ressaltar que os valores encontrados estão dentro 
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da faixa do CLSI (0,05-256 µg/mL),  estando próximos aos valores encontrados para 

os antibacterianos em uso na clínica.  

Realizamos uma comparação entre os derivados ativos para pelo menos 

quatro cepas Gram-positivas, entre eles, o derivado que apresentou os menores 

valores de MIC (TAB.1) para todas as cepas foi o diclorado PVY-5, diferentemente o 

derivado PFY-5 apresentou o menor valor da MIC da série (4 ± 0 µg/mL) para 

apenas uma cepa (S. simulans ATCC 27851), com esse resultado, pode-se observar 

que a adição de um éster de ácido carboxílico ao anel pirazolona pode ter resultado 

na redução da potência da atividade antibacteriana para as outras cepas ativas (E. 

faecalis, S. aureus e S. epidermidis), evidenciado por valores de MIC superiores a 

256 µg/mL. 

 Essa variação na atividade antibacteriana pode ser relacionada com a adição 

de grupamentos ao núcleo base. Conforme descrito por Silver 2011, mudanças 

estruturais nos núcleos bioativos podem contribuir com o espectro e o potencial da 

atividade antibacteriana, justificando assim os menores valores de MIC encontrados 

para as moléculas desse estudo, quando comparadas com as moléculas bioativas 

com núcleo base dos pirazóis já relatadas na literatura.40,41,193 

No ensaio para determinação da concentração da viabilidade celular, utilizamos 

o método colorimétrico com a resazurina. Conforme descrito por Riss e 

colaboradores (2015), a adição do corante resazurina (cor azul) nos poços a partir 

da concentração identificada como MIC permite a identificação de células viáveis e 

metabolicamente ativas. A alteração da cor de azul para rosa indica que uma reação 

de redução ocorreu pela perda de um átomo de oxigênio, sendo a resazurina, de cor 

de azul, transformada em resorfurina, de cor rosa. 

 Nosso estudo mostrou concentrações de viabilidade celular que variaram entre 

4 ± 0 µg/mL e 128 ± 0 µg/mL, confirmando a presença de células viáveis nas 

mesmas concentrações identificadas no MIC. A exceção ficou sendo os derivados 

da classe dos dibenzoxantenos que, por apresentarem valores de MIC superiores à 

faixa preconizada pelo CLSI, não foram testados em concentrações acima de 256 

µg/mL. A determinação da Concentração Mínima Bactericida (MBC) foi realizada 

pela contagem das UFC/mL para os derivados com valores de MIC inferiores a 256 

µg/mL, e permitiu a confirmação de um perfil bactericida nos valores de MIC para 

todos os derivados da classe das pirazolonas e das naftoquinonas.  
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Tendo em vista que questões de toxicidade são restritivas logo nas fases 

iniciais de desenvolvimento de fármacos, utilizamos dois programas de toxicidade in 

silico (Osiris® Property Explorer e o QSAR Toolbox) para predizer riscos de 

toxicidade das classes químicas que apresentaram valores de MIC menores que 64 

µg/mL, ou seja, de maior potencial mercadológico. Desta forma, foi possível realizar 

uma análise comparativa dos derivados desse estudo com antibacterianos de uso 

clínico.  

Os resultados oriundos da utilização do programa Osiris® indicam que três, dos 

cinco ativos da classe das pirazolonas, apresentaram toxicidade teórica pelo 

programa, o PFY-4 e PVY-5 para efeito reprodutivo e o PFY-8 para efeitos irritantes. 

O programa Toolbox produziu alertas estruturais para todos derivados das 

pirazolonas nos parâmetros de carcinogenicidade incluindo também a vancomicina. 

Esse antibacteriano também foi identificado com alerta estrutural para irritação na 

pele. Esses resultados devem ser utilizados principalmente como forma de seleção/ 

priorização para testes in vivo, não devendo ser utilizados como forma de exclusão 

ou deleção, tendo em vista que a área de toxicidade in silico ainda é nova e carece 

de bancos de dados que contemplem a complexidade molecular de todos os grupos 

químicos existentes, inclusive na natureza, bem como dados de ensaios in vitro e in 

vivo comparáveis em nível de protocolo e unidades representativas utilizadas. 

A farmacocinética é uma etapa limitante para o desenvolvimento de novos 

fármacos onde os parâmetros farmacocinéticos (lipofilicidade, peso molecular e 

solubilidade) interferem diretamente em questões como absorção e 

biodisponibilidade, conforme relatado na literatura194. Os dados obtidos pelo Osiris® 

mostram que todas as moléculas ativas da classe das pirazolonas ficaram dentro do 

limite estabelecido pelo programa indicado como ideais (descritos na metodologia), 

não sendo assim identificados possíveis problemas relacionados à absorção e 

biodisponibilidade e indicando o potencial dessas moléculas.  

Na avaliação do parâmetro Druglikeness, que representa similaridade estrutural 

com fármacos comerciais, todas as pirazolonas ativas não apresentaram 

similaridade estruturais com fármacos comerciais, sendo um ponto positivo em 

nosso estudo. Segundo Zorzet (2014), moléculas que não possuem similaridade 

com fármacos disponíveis comercialmente, podem indicar ação por outros 

mecanismos de ação, atuando assim em sítios diferentes e minimizando os efeitos 

sobre a resistência aos antibacterianos. 
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Comparando os resultados entre os dois programas utilizados, houve 

diferenças para os alertas estruturais encontrados. No programa Toolbox todas as 

pirazolonas ativas apresentaram alertas estruturais para os parâmetros de 

carcinogenicidade devido à presença do grupamento hidrazina e benzeno 

halogenado nos derivados PFY-7 e PFY-8, assim como a Vancomicina, que também 

exibiu alertas por possuir em sua estrutura benzeno halogenado e o-fenilfenol.  

Na avaliação quanto à classificação de toxicidade aguda, os derivados da 

classe das pirazolonas apresentaram um risco médio de toxicidade aguda, menor do 

que o encontrado para a Vancomicina, que apresentou risco mais alto de toxicidade. 

Como o PVY-5 foi o derivado que apresentou o melhor espectro de ação, 

realizamos o ensaio de curva de crescimento bacteriano na presença deste 

derivado. Observou-se uma interferência direta na curva de crescimento bacteriano, 

uma vez que as fases Lag, Log, estacionária e declínio não puderam ser observadas 

nas cepas tratadas, mesmo em concentrações subinibitórias, diferente do grupo 

controle não tratado.   

Nesse estudo, a avaliação da atividade antibacteriana das duas séries da 

classe dos dibenzoxantenos permitiu estabelecer uma relação com as modificações 

estruturais no núcleo base. A adição do grupamento triazol no R1 que deu origem a 

série CX reduziu aparentemente o potencial desse núcleo base, evidenciado pela 

ausência de atividade da série CX e pela atividade do derivado RV-3, precursor das 

duas séries, para a cepa Gram-positiva S. aureus (Halo= 7,3 ± 0,58 mm). 

A adição do grupamento benzeno com dois substituintes em RV-23 (álcool –

OH e éter –OCH3) potencializou o espectro de ação para quatro cepas Gram-

positivas (E. faecalis ATCC 29212, S.aureus ATCC 25293, S. epidermidis ATCC 

12228, S. simulans ATCC 27851) e uma Gram-negativa (P. aeruginosa ATCC 

27852), novamente demonstrando a influência dos grupamentos químicos na 

atividade biológica.(195) No entanto, após a realização do ensaio para a 

determinação da MIC dos derivados ativos da classe dos dibenzoxantenos, o 

potencial antibacteriano encontrado para todos os oito (RV-3, RV-9, RV-18, RV-21, 

RV-23, RV-24 e RV-25) ficou acima (>256 µg/mL) do preconizado pelo CLSI, 

confirmados pela presença de células metabolicamente ativas até esta concentração 

no ensaio de viabilidade celular. 

Embora os dados da literatura sejam escassos para atividade antibacteriana 

para a classe química de dibenzoxantenos, Evangelinou e colaboradores (2014) 
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descreveram o espectro de atividade de derivados dessa classe para cepas Gram-

positivas (Bacilus subitilis e B. cereus) e Gram-negativas (E. coli e Xhantomonas 

campestris), confirmando assim o potencial dessas moléculas e ressaltando a 

importância dos estudos dessa classe para a comunidade científica, principalmente 

no que se refere no desenvolvimento de novos protótipos antibacterianos. 

Nas séries das naftoquinonas, apenas os derivados halogenados da série A 

apresentaram um espectro de ação para as cepas Gram-positivas (E. faecalis ATCC 

29212, S.aureus ATCC 25293, S. epidermidis ATCC 12228, S. simulans ATCC 

27851) e Gram-negativas (P. aeuroginosa ATCC 27852 e E. coli ATCC 25922), 

sugerindo que a adição dos halogênios Cloro e Bromo aos derivados ativos da série 

A das naftoquinonas (A-Cl, R-Cl, X-Cl, R-Br e X-Br) contribuíram significativamente 

para a atividade antibacteriana. Diferentemente, o grupamento pirrol na série B 

contribuiu negativamente para o potencial antibacteriano do núcleo naftoquinônico, 

uma classe química amplamente reconhecida por suas atividades biológicas, 

incluindo antibacterianas.44,45,163,196,197 

O perfil de atividade antibacteriana das naftoquinonas foi confirmado através da 

determinação do MIC. Para todas as cepas Gram-positivas ativas foram encontrados 

valores de MIC acima de 256 ± 0 µg/mL, em contraste com o que foi observado para 

as cepas Gram-negativas (MIC entre 8 e 64  µg/mL). Segundo Rahmoun et al. 

(2012), a atividade antibacteriana das naftoquinonas está diretamente ligada com a 

distribuição eletrônica do anel aromático que pode variar de acordo com o 

grupamento que está ligado ao mesmo. Assim a escolha dos substituintes irá definir 

a potência da atividade antibacteriana, de acordo com a interferência do mesmo 

sobre a distribuição eletrônica do anel.   

O ensaio de viabilidade celular com o corante resazurina confirmou a presença 

de células metabolicamente ativas nas mesmas concentrações encontradas no 

ensaio da MIC. Esse perfil pode ser confirmado pelo ensaio de MBC, que através da 

contagem das UFC/mL, permitiu a identificação de 99,9% de morte nas mesmas 

concentrações encontradas para a MIC, demonstrando asssim o perfil bactericida 

das naftoquinonas frente às cepas Gram-negativas ativas. 

 Pelo programa Osiris® os derivados ativos da classe das naftoquinonas 

apresentaram um baixo risco de toxicidade teórica. No entanto, a análise pelo 

programa Toolbox indicou a presença do grupamento químico – quinona – como um 

alerta estrutural para os parâmetros de carcinogenicidade, mutagenicidade e 
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irritação na pele. Esse alerta estrutural pode estar relacionado com o potencial das 

quinonas de interação com a enzima topoisomerase II, interferindo no processo de 

replicação, transcrição e recombinação do DNA.195 

Embora as naftoquinonas ativas tenham apresentado ausência de similaridade 

com fármacos comerciais e a pontuação de Drug-Score acima do antibacteriano 

comercial Vancomicina, foram identificados além dos alertas de toxicidade in silico, 

problemas com relação a distribuição e biodisponibilidade identificados na avaliação 

dos parâmetros farmacocinéticos. Uma vez que esses derivados apresentaram uma 

potencial atividade para bactérias Gram-negativas e considerando o quadro de 

multirresistência mundial, a nessidade de continuidade na investigação das 

propriedades farmacológicas desses derivados, apesar dos dados toxicológicos 

teóricos, ainda persiste.  
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7. CONCLUSÃO  

Nesse estudo, testamos um total de 112 produtos sendo 23 de origem natural 

marinha e 89 de origem sintética. Destes, no ensaio de Difusão em Disco foram 

identificados dois produtos de origem marinha, o extrato da alga L. dendroidea em 

diclorometano e o exapolissacarideo da alga P. purpureum, e 17 produtos de origem 

sintética, a saber, cinco pirazolonas, sete dibenzoxantenos e cinco naftoquinonas 

com atividade antibacteriana.  

O extrato da macroalga L. dendroidea em diclorometano, apresentou um 

espectro de ação para uma cepa Gram-positiva (S. aureus) e uma cepa Gram-

negativa (E. coli), com valores de MIC iguais a 625 e 1250 µg/mL , respectivamente. 

Já o exapolissacarídeo sulfatado oriundo da microalga P. purpureum apresentou um 

espectro de ação restrito a cepas Gram-negativas (K. pneumoniae, P. mirabilis e E. 

cloacae), com valores de MIC compreendidos entre 625 e 1250 µg/mL , acima da 

faixa preconizada pelo CLSI. 

 Quanto aos produtos de origem sintética ativos, um espectro de ação variável 

pode ser observado entre as classes: o espectro de ação das pirazolonas foi restrito 

a cepas Gram-positivas, enquanto que o espectro de ação dos dibenzoxantenos e 

das naftoquinonas foi para cepas Gram-positivas e Gram-negativas. 

As classes das pirazolonas e das naftoquinonas apresentaram um perfil 

promissor, uma vez que os valores de concentração inibitória mínima foram menores 

que alguns dos antibacterianos disponíveis para uso clínico.  

Os derivados dos dibenzoxantenos apresentaram MIC >256 µg/mL, acima da 

faixa dos antibacterianos de uso clínico, mas considerando as contribuições 

individuais e em conjunto na adição de grupamentos funcionais distintos ao núcleo 

base dos dibenzoxantenos descrita na literatura, essa classe química não deve ser 

descartada para o desenho de novos protótipos a antibacteriano.   

As concentrações nas quais foram identificadas a presença de células 

metabolicamente ativas foram similares aos valores de MIC encontrados para todos 

os derivados ativos das classes das pirazolonas e das naftoquinonas, indicando um 

perfil bactericida das moléculas ativas que foi confirmado pelo ensaio de MBC, onde 

foi constatado 99,9% de morte bacteriana. 

 O derivado PVY-5 da classe das pirazolonas apresentou o melhor espectro de 

ação dentre os produtos testados, apresentando valores de concentração inibitória 

mínima entre 8 e 16 µg/mL. 
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Quanto ao estudo de toxicidade in silico, podemos concluir que embora as 

pirazolonas e naftoquinonas tenham apresentado alertas toxicológicos in silico, 

essas moléculas possuem um potencial biológico, visto que os antibacterianos de 

uso clínico que foram utilizados nesse estudo também exibiram alertas estruturais na 

avaliação in silico. 
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ABSTRACT 

 

The increased antifungal resistance observed in the last years, contributes to the severity 

these infections, mainly if the patient is immunocompromised.  Discovering new molecules 

with potential antifungal activity it is not an easy task. The search new molecules with 

antifungal potential in underexplored sources such as the marine ambient become a 

promising theme for numerous studies in science. In this work we intend to review this issue 

briefly, emphasizing important aspects such as resistance and current antifungals that are 

being used in clinical comparing them with marine origin antifungal selected in three 

revisions randomly selected from literature one each year, namely 2012, 2013 and 2014. We 

conclude that the marine organisms are a potential source for the discovery of new promising 

antifungal agents, and, for this reason, this environment must be further explored by 

researchers aiming at the development of potential antifungal agents for use in the clinic. 

 

Keywords: Fungus, anti-fungal, infection resistance, natural products, marine organism, 

treatment and alternative treatment 

mailto:hcastrorangel@yahoo.com.br


125 

 

 

ANEXO – Estruturas Químicas dos derivados sintéticos 
 

BISPIRAZÓIS 

SÉRIE  TR 
TR-01A 

 

TR-01B 

 
 

TR-02A 

 

TR-02B 

 
 

TR-02C 

 
OXOQUINOLONAS 

SÉRIE LLAC 
LLAC -08 

 

LLAC -24 

 
 

LLAC- 36 

 

LLAC- 40 

 
LLAC -42 

 

LLAC- 43 
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LLAC -44 

 
DIBENZOXANTENOS 

SÉRIE RV 
RV-03 

 

RV 06 

 
RV 09 

 

RV 10 

 
RV 14 

 

RV 15 

 

RV-18 

 

RV 19 

 

RV 20 

 

RV 21 
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RV 23 

 

RV 24 

 

RV 25 

 
SÉRIE CX 

CX-01 

 

CX-02 

 

CX-03 

 

CX-04 

 
CX-05 

 

CX-06 
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CX-07 

 

CX-08 

 

PIRAZÓIS 

SÉRIE PFVD 
PFVD-01 

 

PFVD-03 

 

PFVD-04 
 

 

PFVD-05 

 
 
 

PFVD-07 

 

PFVD-09 

 

PFVD-10 

 

PFVD-12 

 
 
 
 

PFVD-13 

 

PFVD-14 

 

PFVD-16 

 

PFVD-17 
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SÉRIE PVQD 
PVQD-1 

 

PVQD-10 

 

PVQD-13 

 

PVQD-14 

 

PVQD 15 

 

 

SÉRIE PYE 

PYE 1  

 

PYE 4 

  

PYE 5  

 

 

SÉRIE PGQ 
PGQ 04 

 

PGQ 05 
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PIRAZOLONAS 

SÉRIE PVY5 
PVY 05 

 

PVY 08 

 

PVY 09 

 
 
 
 

PVY 10 

 

PVY 16 

 
 
 
 

SÉRIE PFY 

PFY 1 

 

PFY 3 

 

PFY 4 

 
 
 
 

PFY 5 

 

PFY 7 

 

PFY 8 
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PFY 9 

 

PFY 10 

 

PFY 16  

 
 


