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RESUMO 

Introdução: Dados apontam que as infecções bacterianas tem se tornado 
resistente uma série antibióticos nos últimos anos. De forma adaptativa ou 
natural, as bactérias apresentam vários mecanismos de resistência, zonas 
plasmídeo contem os genes responsáveis por expressarem resistência desde a 
síntese de enzimas que degradam os antibióticos, alteração do sitio alvo do 
antibiótico bem superexpressão de bombas de efluxo (LEAL et al., 2019). Com 
essa problemática inúmeros pesquisadores vêm trabalhando com intuito de 
descobrir novos antimicrobianos através de plantas medicinais. O objetivo da 
pesquisa foi: identificar os compostos majoritários do óleo essencial de Piper 
rivinoides (OEPR); analisar seu potencial modificador de antibióticos. 
Metodologia: Óleo foi extraído de folhas secas de Piper rivinoides pelo método 
de hidrodestilação em Clevenger. Logo as amostras foram cedidas para analise 
da atividade modificadora da ação de antibióticos sobre espécies resistentes de 
Staphylococcus aureus 10 e Escherichia coli 06 utilizando método proposto por 
Leal, (2019), de microdiluição a partir da concentração sub inibitória ou 1.024/8 
µg/ mL. Resultados e Discussão: A analise permitiu a identificação de 7 
constituintes, onde os compostos majoritários são E-Isoelemicina (40,81%) e δ-
3-Carene 16,88 %. O OEPR associado à Gentamicina atuou sinergicamente 
contra Staphylococcus aureus 10 e Escherichia coli 06, por vez com 
Eritromicina houve efeito sinérgico apenas contra Escherichia coli 06 e 
antagonismo com norfloxacina. Conclusões: Possíveis danos na estrutura da 
membrana pode ter facilitado à entrada de drogas, potencializando a ação dos 
antibióticos, apresentando eficácia em baixas concentrações. O único 
antibiótico usado para agir diretamente através da inibição da girase, a 
norfloxacina foi ineficaz ou antagônico quando associado ao OEPR. 
Possivelmente, esse resultado é devido a mudanças na estrutura da 
norfloxacina visto que é necessária a integridade dos de regiões onde o 
nitrogênio nas posições 1-C e 8-C e um núcleo de quinolina, com apenas um 
átomo de nitrogênio na posição 1-C devem estar íntegros para que exerçam 
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sua atividade. Bem como possivelmente ativação de genes responsáveis pela 
expressão de bombas de efluxo. No entanto levando em consideração que o 
composto majoritário trata-se de um composto conhecido por características 
antioxidantes, possivelmente o efeito antioxidante foi maior que o efeito de pro-
oxidante de segunda passagem do antibiótico inativando a droga. 
 
Palavras chave: Piper rivinoides, antibacteriano, antifúngico, óleo essencial. 

Introdução 
Dados apontam que as infecções bacterianas estão entre as mais 

recorrentes e por sua vez tem se tornado resistente uma série antibióticos nos 
últimos anos (LEAL et al., 2019). De acordo com Owen e Laird, (2018), 700.000 
pessoas morreram nos últimos anos devidos infecções resistentes em todo o 
mundo. Prevê-se que este número se torne 10 milhões em 2050 se não ocorrer 
nenhuma intervenção (O'NEILL, 2016). Isso ocorre principalmente devido a 
falhas no tratamento de doenças infecciosas, causadas por bactérias com alta 
virulência e transmissibilidade associadas a marcadores de resistência 
(DAVIES e DAVIES, 2010). 

As bactérias apresentam diversos mecanismos de resistência, de forma 
adaptativa ou natural, síntese de enzimas que degradam os antibióticos, 
alteração do sitio alvo do antibiótico bem superexpressão de bombas de efluxo, 
plasmídeo com genes de resistência. Com isso diversos antibióticos já não 
apresentam sensibilidade, observa-se que as classes quinolona, macrolídeo e 
aminoglicosídeo que são utilizadas para tratamento de diversos tipos de 
infecções bacteriano, já apresentam menos eficazes a diversos tipos de cepas 
(LEAL et al., 2019). 

Diante da problemática inúmeros pesquisadores vêm trabalhando com 
intuito de descobrir novos antimicrobianos através de plantas conhecidas 
popularmente para fins medicinais, com intuito de serem aplicados futuramente 
em novas formulações farmacêuticas (SILVA et al., 2014; OSTROSKY et al., 
2008). Espécie P. rivinoides apresentam constituintes em seus óleos 
essenciais que geralmente estão relacionados à capacidade de agir sobre a 
permeabilidade da membrana, levando a perca de elementos essenciais para 
integridade bacteriana (SILVA et al., 2009; LEAL et al., 2019).  

Segundo Leal et al., (2019), a combinação de óleos essenciais com 
antibióticos pode favorecer sua atividade antibacteriana em baixas 
concentrações, através de possíveis alterações no mecanismo de resistência 
aumentando a sensibilidade, através da permeabilidade causada por danos na 
membrana, o que pode favorecer a entrada do antibiótico, gerando aumento do 
seu espectro de ação contra resistência microbiana. 

O estudo propõe avaliar a alteração da resistência bacteriana através do 
efeito modificador da ação antibiótica associado ao óleo essencial de Piper 
rivinoides contra cepas resistentes de Escherichia coli 06 e Staphylococcus 
aureus 10. 
METODOLOGIA 
 
COLETA E EXTRAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL 
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A exsicata de Piper rivinoides Kunth foi coletada na Reserva Biológica 
Bom Jesus no município de Guaraqueçaba, PR. Brasil. Cuja a espécie coletada 
foi depositada no Herbário do Museu Botânico Municipal (MBM) em Curitiba, 
PR. Para a extração do óleo foi utilizado folhas secas, sem qualquer indicação 
de contaminação por parasitas utilizado para extração aparelho tipo Clevenger, 
com 100g de folhas secas. 
CONDIÇÕES DE ANÁLISE 

A identificação química foi feita por Cromatografia gasosa por Detector 
de ionização de chamas (CG-DIC). Tendo as amostras previamente diluídas 
em diclorometano a 1% (m/m) e injetadas manualmente a um volume de 0,2 μL 
em modo split. Para complementação das analises procedeu-se análise por 
Cromatografia gasosa por Espectrometria de massa (CG-EM). 
LINHAGENS BACTERIANAS 

As linhagens bacterianas utilizadas nos testes são resistentes dadas por 
Escherichia coli 06 e Staphylococcus aureus 10 obtidas no Laboratório de 
Microbiologia e Biologia Molecular –LMBL da Universidade Regional do Cariri –
URCA, onde foram feitos os testes. As culturas de bactérias foram reativadas 
em Placas de Petri contendo BHI e colocadas na estufa a 37°C por 24 horas.  

Para verificar o efeito modificador dos antibióticos frente às cepas 
testadas, foi utilizado o método microdiluição proposto por (LEAL, 2019). Sendo 
preparados tubos eppendorf contendo em cada um as substâncias em volume 
correspondente a concentração sub-inibitória (1.024/8) µg/mL, quantidade de 
BHI 10 % variável de acordo com o volume da concentração sub-inibitória e 
150 μL da suspensão bacteriana (correspondente a 10% da solução). Para o 
controle 1,5 mL de solução de BHI (10 %) e 150 μL de suspensão de 
microrganismos. Em seguida, feita a microdiluição seriada com 100 μL do 
antibiótico descartando no penúltimo poço. As placas foram incubadas a 37 ºC 
por 24 h, depois adicionado 20 µL de resazurina para determinação de células 
viáveis por coloração (COUTINHO, et al., 2015). 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O óleo essencial extraído de folhas secas Piper rivinoides, por método 
de hidrodestilação utilizando Clevenger sendo identificado a presença de 7 
constituintes entre eles o majoritário E-Isoelemicin com 40,81 % (figura 1), 
seguido de δ-3-Carene com 16,88 %. 

 

 

 

 

 

E-Isoelemicina 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MODIFICADORA DO ANTIBIÓTICO  
Observa se que se a estirpe S.aureus 10 (figura 1), o OEPR associado à 

Gentamicina apresentou de forma sinérgica levando a CIM abaixo de 25 

δ-3-Carene 
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μg/mL. O apresentando sinergismo quando ouve associação de Eritromicina 
com OEPR caindo a CIM em 5 vezes contra isolado de E. coli 06 (figura 2) e 
em 2 vezes com associação de Gentamicina (figura 2). Se tratando do 
antibiótico Norfloxacino ouve antagonismo quanta inibição bacteriana de E.coli 
06. 

 
Figura 1. Efeito da atividade modificadora de antibiótico contra S. aureus: Os dados foram analisados 

utilizando o teste ANOVA de duas vias utilizando a média geométrica das triplicatas e o desvio padrão. 

Um teste post hoc de Bonferroni foi então realizado (onde p <0,05 e p <0,0001 foram considerados 

significantes e p> 0,05 não significantes).  

 
Figura 2. Efeito da atividade modificadora de antibiótico contra E. coli: Os dados foram analisados 

utilizando o teste ANOVA de duas vias utilizando a média geométrica das triplicatas e o desvio padrão. 

Um teste post hoc de Bonferroni foi então realizado (onde p <0,05 e p <0,0001 foram considerados 

significantes e p> 0,05 não significantes). 

DISCUSSAO  
Os óleos apresentam características capazes de impedirem virulência 

bacteriana, as classes aromáticas e seus constituintes monoterpenicos, 
sesquiterpenos, fenilpropanóides e álcoois. A combinação de um produto 
natural junto a um antibiótico convencional pode apresentar a potencialização 
de atividade ou inversão de resistência antibacteriana permite classificar estes 
compostos como de modificadores da atividade antibiótica (COUTINHO et al., 
2009). Os antibióticos utilizados apresentam como mecanismo de ação, 
inibição da girase, inativação da síntese proteica, ligação na região ribossomal 
de subunidades ribossômicas/50S além de características que proporcionam o 
rompimento da membrana. Quando estes associados ao OEPR efeitos 
sinérgicos foram observados entre gentamicina e eritromicina, ambos 
antibióticos apresentam em comum características como inibição da síntese 
proteica e tendo a eritromicina como ligante reversível na região 
ribossomal/50S (LEAL et al. 2019).  
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Se tratando da quinolona utilizada Norfloxacino o OEPR se apresentou 
de forma onde não alterou a sua função contra a primeira espécie e foi 
antagônico contra a segunda estirpe. O que pode se destacar que ouve 
alteração na estrutura do fármaco Onde segundo (LEAL et al., 2019). O núcleo 
de naftiridina, com dois átomos de nitrogênio nas posições 1-C e 8-C e um 
núcleo de quinolina, com apenas um átomo de nitrogênio na posição 1-C. 
Tanto as quinolonas quanto as naftiridinas contêm um ceto-oxigênio em C-4 e 
uma cadeia lateral de ácido carboxílico em C-3, ambas consideradas 
essenciais para exercer sua atividade biológica,e sua alteração pode inativar 
seu efeito. Alteração sobre o sitio de ação na enzima girasse ou possível 
ativação de genes responsáveis por expressar bombas de efluxo nas cepas 
também podem serem levadas em questionamento. Uma vez que os demais 
antibióticos utilizados apresentam em comum a inibição da síntese proteica, e o 
único que age diretamente na girasse é o norfloxacino que foi inativado e 
antagonizado sua atividade (LEAL et al., 2019).  
CONCLUSÃO  

O óleo causou danos à membrana, onde alterou a permeabilidade e 
facilitou a entrada de drogas, a fim de potencializar a ação dos antibióticos, 
apresentando eficácia em baixas concentrações.  

O único antibiótico usado para agir diretamente através da inibição da 
girase, a norfloxacina foi ineficaz ou antagônico quando associado ao OEPR. 
Possivelmente, esse resultado é devido a mudanças na estrutura da 
norfloxacina que inativou o fármaco, ou o transportador ligado aos compostos 
presentes, o que levou à sua inativação, bem como possivelmente ativação de 
genes responsáveis pela expressão de bombas de efluxo que levaram à 
inativação e antagonismo de sua atividade. 
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