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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL CITOTÓXICO, ANTIFÚNGICO E 
ANTIBACTERIANO DO EXTRATO ETANÓLICO DAS FOLHAS DE CROTON 

CONDUPLICATUS KUNTH, EM MODELOS EXPERIMENTAIS IN VITRO. 
 

Wandresa Francelino Pereira¹, Manoel Odorico de Moraes Filho² 
 

RESUMO 
 

Croton conduplicatus Kunth apresenta em sua composição química constituintes 
majoritários terpenos, flavonoides, além de cânfora, todos esses isolados do seu 
extrato etanolico, em que apresentam estudos que se destacam pelas atividades 
antibacteriana, antifúngica e antitumoral. O presente estudo tem como objetivo 
avaliar as atividades: antifúngica, citotóxica, antibacteriana e moduladora do extrato 
etanólico obtido a partir das folhas de Croton conduplicatus Kunth. Para avaliação da 
atividade antibacteriana e antifúngica foi realizada a metodologia da microdiluição 
em caldo. Para avaliação da citotoxicidade foi realizada a metodologia de MTT (sal 
de tetrazolium), utilizando células as linhagens tumorais de PC3 (Próstata), SNB-19 
(Astrocitoma), HCT- 116 (Cólon) e HL60 (Leucemia). O extrato etanólico das folhas 
de Croton conduplicatus Kunth possui atividade antimicrobiana contra cepas de 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Staphylococcus aureus, com 
concentrações inibitórias mínimas (CIM) de respectivamente: 64, 256 e 128 µg/mL; 
com relação à modulação diante de todas as cepas e antibióticos foi constatado o 
antagonismo, com CIM ≥1024 µg/mL. Com relação à atividade antifúngica foi 
observado que o extrato possui atividade contra a cepa de Candida albicans (ATCC 
40006) com uma CIM de 128 µg/mL, porém não apresentou o mesmo resultado 
diante da cepa de Candida tropicalis (ATCC 40042) com uma CIM ≥1024 µg/mL, 
com relação à modulação foi observado antagonismo diante da interação física com 
a neomicina. Pode-se perceber que Croton conduplicatus foi considerada citotóxica 
frente à linhagem leucêmica (HL60), apresentando IC50 8,18 μg/mL. As demais 
amostras apresentaram IC50 maior que 100 μg/mL, sendo esta a maior concentração 
de teste. Diante de todas as atividades biológicas testadas faz-se necessário e de 
extrema importância à continuidade de testes in vitro seguindo de testes in vivo, para 
que se possa averiguar de forma mais eficaz a propriedade biológica requerida, e 
assim contribuindo com a pesquisa e produção de medicamentos eficazes. 
 
Palavras-chave: Croton conduplicatus. Antibacterianos. Antifúngicos. 
Citotoxicidade. 
 

 

EVALUATION OF THE CYTOXIC, ANTIFUNGAL AND ANTIBACTERIAL 
POTENTIAL OF THE ETHANOLIC EXTRACT OF THE CROTON 

CONDUPLICATUS KUNTH LEAVES, IN EXPERIMENTAL MODELS IN VITRO 
 

Wandresa Francelino Pereira¹, Manoel Odorico de Moraes Filho²



 
 

 

ABSTRACT 
 
Croton conduplicatus Kunth presents in its chemical composition major constituents 
terpenes, such as α- and β-pinenes, flavonoids, in addition to camphor, all those 
isolated from its extract, in which they present studies that stand out for the 
antibacterial, antifungal and antitumor activities. The present study aims to evaluate 
the activities: antifungal, cytotoxic, antibacterial and modulator of the ethanolic 
extract obtained from the leaves of Croton conduplicatus Kunth. For the evaluation of 
the antibacterial and antifungal activity the microdilution in broth methodology was 
carried out. To evaluate the cytotoxicity, the MTT (tetrazolium salt) methodology was 
used, using cells from the PC3 (Prostate), SNB-19 (Astrocytoma), HCT-116 (Colon) 
and HL60 (Leukemia) tumor cells. The ethanolic extract of the leaves of Croton 
conduplicatus Kunth has antimicrobial activity against strains of Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae and Staphylococcus aureus, with minimum inhibitory 
concentrations (MIC), respectively: 64, 256 and 128 μg / mL; with respect to 
modulation in all strains and antibiotics, antagonism was detected, with MIC ≥1024 
μg / mL. Regarding the antifungal activity, it was observed that the extract had 
activity against the Candida albicans strain (ATCC 40006) with a MIC of 128 μg / mL, 
but did not present the same result before the Candida tropicalis strain (ATCC 
40042) with a MIC ≥1024 μg / mL, in relation to the modulation, antagonism was 
observed in relation to the physical interaction with neomycin. It can be observed that 
Croton conduplicatus was considered cytotoxic to the leukemic line (HL60), 
presenting IC 50 8.18 μg / mL. The other samples presented IC 50 higher than 100 
μg / mL, which was the highest test concentration. In view of all the biological 
activities tested, it is necessary and extremely important to the continuity of in vitro 
tests followed by in vivo tests, so that the biological property required can be 
investigated more effectively, and thus contributing to the research and production of 
effective medicines. 
 
 
Key words: Croton conduplicatus. Antibacterials. Antifungals. Cytotoxicity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 PLANTAS MEDICINAIS 

 

1.1.1 Definição 

 

Planta medicinal é um vegetal que apresenta, em um ou mais órgãos, 

elementos que podem ser aplicados com alguma utilidade terapêutica ou com 

propriedades de produção de fármacos semissintéticos, que muitas vezes possuem 

tradição de utilização por determinada sociedade. No momento que são 

processadas através da indústria para obtenção de fármacos, é definida como 

fitoterápico (PELICER, 2013). 

 

1.1.2 Histórico  

 

A utilização das plantas medicinais por chineses, indianos, egípcios, gregos e 

romanos foi provavelmente uma das primeiras manifestações da civilização humana 

com o desígnio de prevenir e curar enfermidades. Devido a suas inúmeras 

propriedades químicas e farmacológicas foram utilizadas não apenas na medicina 

tradicional, mas também em rituais como alucinógenos, observando também 

características odoríferas, estimulantes, condimentosas e resinosas aromáticas 

(BARRETO, 2011). 

A nação com mais antiga tradição na utilização de plantas medicinais, a China 

deixou uma obra de 2800 a. C., sendo apontada como a primeira fundamentação 

escrita da aplicação de plantas como medicamentos catalogando cerca de 360 

espécies. Na Índia, estudos arqueológicos realizados localizaram escritos fazendo 

alusão à utilização das plantas medicinais nos poemas epopeicos (BORGES, 2015). 

No Egito antigo, em 2000 a. C., as plantas eram utilizadas na conservação de 

cadáveres, além disso, até os dias atuais sua capital abriga um dos mais antigos 

herbários do planeta. Neste local estão gravados em granito 275 espécies de 

plantas medicinais (ROCHA et al., 2015). 
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Figura 1: Utilização de plantas na terapia medicinal pelos povos da 
antiguidade, na imagem é retratado os egípcios. Acessado em 05 de 
Dezembro de 2017. 

              
Fonte: http://diez.md/2013/10/25/e-vineri-vineri-vineri-vineri-vineri-ce-fac-eu-vineri-25-

octombrie/ 
Na Grécia antiga, Aristóteles e Hipócrates foram figuras de destaque no 

estudo e aplicação da conduta terapêutica à base de plantas medicinais, conciliando 

as espécies aos sintomas dos indivíduos, sendo este o princípio da fitoterapia na 

atualidade (SCHWAMBACH, 2007). 

As mulheres na idade média aplicavam algumas plantas com propriedades 

tintoriais na região dos olhos com intuito de realçarem a beleza. Neste período eram 

limitados os indivíduos que podiam ter a regalia de serem acolhidos pelos médicos. 

Com a revolução da igreja católica deu-se início a inquisição, que ocasionou a morte 

de inúmeros indivíduos, em especial mulheres com conhecimento sobre plantas 

medicinais (PACHÚ, 2007). 

A arte da cura foi impulsionada pelos alquimistas, com destaque a figura de 

Paracelso, detentor de uma personalidade segura, sempre instigando a medicina da 

era, questionando as teorias de Hipócrates e incorporando novos medicamentos no 

ambiente médico, com embasamento na química e estudo dos princípios ativos das 

plantas (LIMA, 2013). Com a exploração do Novo Mundo diversas plantas foram 

para a Europa, mas foram retratadas de forma insignificante, de modo que esta flora 

necessitava de mais pesquisas (TAMAIO, 2008). 

Em meados do século XX, a indústria farmacêutica entra no seu auge, com o 

surgimento da aspirina e antibióticos, com base em produtos naturais ou plantas, 

porém a utilização descontrolada destes produtos químicos levou milhares de 
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indivíduos a sérios casos de intoxicação que culminavam em mortes (PELICER, 

2013). 

A cultura da utilização de ervas na cura de doenças pelos indígenas foi 

somada ao conhecimento e tradição do uso das mesmas pelos africanos e 

europeus. No período da colonização, o uso de plantas medicinais para terapêutica 

de patologias foi herdado apenas dos índios e dos seus pajés. Os medicamentos 

prescritos nesta época proviam de importações da Europa. Não havia conhecimento 

diante dos relevantes potenciais que a biodiversidade brasileira contemplava. 

Estudos sobre o correto armazenamento também era desconhecido, havia assim 

uma significativa perda dos seus princípios ativos (BRUNING; MOSEGUI; VIANNA, 

2012). 

O uso de plantas medicinais persistiu e foi amplificado pela medicina popular 

devido à comprovação científica de que as plantas têm contribuído para a saúde e 

bem estar de toda a população brasileira (PAIVA et al., 2007).  

Nos últimos 30 anos vêm sendo publicados inúmeros estudos alusivos à 

utilização destas plantas medicinais e seus derivados para implementação na 

indústria farmacêutica, mas também na utilização pela indústria de cosméticos 

(CARVALHO, 2011). No mundo, com destaque na América do Sul, o manejo e 

utilização de plantas medicinais auxiliam substancialmente nos cuidados básicos da 

saúde (CUNHA; BORTOLOTTO, 2011). 

Grande parte dos fármacos utilizados no âmbito da medicina procede de 

alguma forma, de produtos naturais, principalmente de plantas medicinais (CALOU 

et al., 2014). 

 

1.1.3 Formas de utilização 

 

De acordo com a espécie de planta a ser utilizada, dos seus metabólitos 

secundários e do distúrbio a ser tratado, uma maneira de preparo pode ser mais 

eficaz que outra. Portanto, faz-se necessário que se tomem precauções durante a 

escolha do método mais eficiente a fim de se obter o preparado da planta 

(CAVALCANTE, 1998). 

As espécies vegetais são utilizadas pela população de diversas formas 

naturais, através de chás, manipuladas por cozimento extraindo os metabólitos 

através da ebulição, processos de obtenção do constituinte através de água quente, 
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triturando a planta de forma a expor os constituintes, entre outras formas, sendo que 

o mesmo pode se apresentar na forma liquida semilíquida ou dura, na forma de 

cremes tópicos, xaropes, nebulizadores, compressas, cataplasma, decocção e 

diversos outros tipos (FRANCO; BARROS, 2006). 

As principais formas são: 

 Compressa: Preparo de uso tópico, geralmente com auxílio de pequenos 

pedaços de gaze ou algum tecido, embebidos no preparado da planta, 

geralmente obtidos através de loção, chá, ou sumo do vegetal. A compressa 

é mantida sobre a parte afetada com uma leve pressão (SILVA et al. 2015). 

 Decocção: Normalmente é a metodologia de escolha quando a parte do 

vegetal a ser utilizada é resistente (sementes, raízes, rizomas, cascas e 

caule). Inicialmente o vegetal é lavado, com o intuito de retirar impurezas, 

logo após, é colocado em água fria e a seguir levar ao fogo até a fervura. 

Após essa etapa concluída deixa-se em repouso por 15 minutos em um 

recipiente tampado. Em seguida, coa-se a suspensão (OLIVEIRA et al., 

2016). 

 Inalação: É uma forma de preparo que se utiliza do vapor de água quente 

concomitante com o aroma de drogas voláteis. De maneira a aspirar aos 

vapores de forma rítmica durante 15 minutos (FRANCO; BARROS, 2006). 

 Infusão: Esta metodologia é utilizada para as partes menos resistentes dos 

vegetais (flor, folhas e frutos). Inicialmente o vegetal é colocado em um 

recipiente que não seja de alumínio (para evitar partículas prejudiciais a 

saúde). Logo após, adicionar água quente e esperar por 15 minutos, em 

seguida coar e utilizar (ABREU, 2013). 

 Lambedor ou xarope: É um preparo feito com mel ou açúcar. É feito com a 

junção do chá ou do cozimento do vegetal com o mel ou açúcar. Logo a 

mistura é levada ao banho-maria até atingir o ponto (PACHÚ, 2007).  
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Figura 2: Utilização de plantas medicinais na forma de chás. Acessado em 05 de 
Dezembro de 2017 

 

fonte: http://vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php?pid=6797 

 

1.1.4 Propriedades medicinais de produtos naturais 

 

As plantas medicinais apresentam inúmeros componentes químicos com 

capacidade terapêutica que agem no corpo humano provocando modificações no 

organismo. Especialistas indicam que existem elementos, denominados princípios 

ativos, que quando utilizados de forma correta e com acompanhamento adequado 

podem ajudar no tratamento de diversas perturbações da homeostasia (PEREIRA; 

DEFANI, 2007). 

Em 96,6% a utilização das ervas acontece por automedicação no tratamento 

de problemas gastrointestinais, depressão, insônia, hiperglicemia, inflamações, 

doenças associadas à sensibilidade e hipertensão. Porém, existem diversas outras 

propriedades como: anti-catarral, antiespasmódico, antiflatulento, antirreumático, 

antitussígeno, diurético, emético, expectorante, hemostático, obstipante 

(SCHWAMBACH, 2007). 

Existem, entretanto, princípios ativos que causam prejuízos ao organismo 

quando utilizados pelo homem em pequenas ou em grandes quantidades a 

depender do nível de toxicidade da mesma, ou por apresentarem interações 

medicamentosas e contra indicações, levando a diversos efeitos colaterais e 

reações adversas (TUROLLA; NASCIMENTO, 2006). 
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1.2 METABÓLITOS SECUNDÁRIOS CONSTITUINTES DE EXTRATOS 

 

Os extratos das plantas são um concentrado dos principais constituintes 

químicos presentes no vegetal, obtidos por diversas metodologias laboratoriais 

tendo constituintes específicos de um conjunto de compostos químicos, dentre eles 

destacam-se os metabólitos secundários que apresentam propriedades de ação, 

agindo individualmente, aditivamente ou sinergicamente com a finalidade de manter 

a homeostase (COUTINHO et al., 2015). 

Os metabólitos secundários estão distribuídos nas plantas principalmente na 

região das flores, frutos e caules. Os constituintes voláteis são formados pelas 

classes de ésteres, ácidos graxos, mono e sesquiterpenos, fenilpropenos, álcoois, 

aldeídos e hidrocarbonetos alifáticos, entre outros. Os extratos de plantas 

apresentam inúmeras atividades, dentre elas atividade antibacteriana, 

antiespasmódica, cicatrizante, hormonal estrogênica, hipnótica, estomática colérico, 

anti-hipertensivo, anti-inflamatório, antinociceptivo, antitumoral, além de outras 

funções (SILVA, 2010a). 

 

Figura 3: Extratos de plantas medicinais. Acessado em 06 de Dezembro de 2017.

 
Fonte: http://professoralucianekawa.blogspot.com.br/2015/01/fitoquimica.html 
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1.2.1 Metabólitos secundários 

 

As plantas são organismos que produzem seu próprio alimento através da luz, 

por conseguinte aptas à captar e modificar a luz do sol para utilizá-la no 

metabolismo primário, além disso são capazes de através da formação de 

metabólitos secundários, encontrar uma função de proteção. Estes metabólitos 

desempenham uma espécie de defesa química contra predadores (CALLAZZI, 

2006). 

Entre os principais metabólitos podem ser citadas as classes dos terpenoides, 

alcaloides e compostos fenólicos, sendo esta última classe formada principalmente 

pelas subclasses dos fenóis simples, fenólicos ácidos, quinonas, flavonoides, 

flavonas, taninos e cumarinas (SILVA, 2013). 

Os compostos fenólicos são produzidos pelas plantas através de diferentes 

rotas, compondo então um grupo heterogêneo de acordo com a visão metabólica 

(BRAVO, 1998). Observando as características químicas, os compostos fenólicos 

são substâncias que possuem pelo menos um anel aromático, em que um 

hidrogênio é substituído por um grupo hidroxila (OH-) (CARVALHO et al., 2002). 

Grande parte dos compostos fenólicos apresenta uma complexação entre 

carboidratos, proteínas e outros componentes vegetais (ROBBINS, 2003), 

resultando em uma enorme variedade de moléculas (BALASUNDRAM; SUNDRAM; 

SAMMAN, 2006).  

Os terpenos ou terpenóides são metabólitos que estão presentes em uma 

grande variedade de produtos naturais (ÂNGELO; JORGE, 2007). Os terpenos são 

formados pela união de estruturas isoprênicas de cinco carbonos, porém em altas 

temperaturas pode ocorrer uma junção de duas ou mais estruturas isoprênicas, 

sendo responsável pela variação dos compostos terpenóides (TAIZ; ZEIGER, 2009). 

A classificação do grupo dos terpenos pode ser realizada de acordo com a variação 

do número de unidades de isopreno, obtendo-se as seguintes subunidades: 

hemiterpenoides (C5), diterpenoides (C20), monoterpenoides (C10), 

sesquiterpenoides (C15), triterpenoides (C30) e carotenoides (C40) (ALVES, 2009). 

Os alcaloides apresentam peso molecular baixo, e são derivados de 

aminoácidos aromáticos (triptofano, tirosina), além de aminoácidos alifáticos: ornitina 

e a lisina (PERES, 2004), além disso, são compostos orgânicos cíclicos que 

apresentam no mínimo um átomo de nitrogênio (N) (HENRIQUES et al., 2002). Os 
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alcaloides foram um dos primeiros compostos de plantas a serem estudados. 

Grande parte é solúvel em solventes orgânicos e normalmente apresentam o 

nitrogênio associado a taninos ou ácidos orgânicos. Foram detectadas inúmeras 

ações fisiológicas, mesmo quando testados em pequenas concentrações. Os 

compostos fenólicos estão comumente presentes em vinhos, vegetais, chás e frutas. 

São comprovadas inúmeras ações dos fenóis, entre estas: atividades 

anticarcinogênica, antioxidante, antimicrobiana e anti-inflamatória (ABE et al., 2007). 

 

1.2.2  Atividades biológicas dos metabólitos da classe dos terpenos 

 

Os terpenos, presentes em extratos de plantas, são os constituintes mais 

corriqueiros utilizados como condimentos e perfumaria. A taxa da substância no 

extrato pode sofrer discrepâncias de acordo com o horário, época e local da colheita. 

Dependendo das circunstâncias do solo no qual a planta foi localizada, a região da 

planta de onde o extrato foi obtido, a metodologia de extração, são alguns dos 

elementos que podem influenciar na constituição química do óleo essencial 

(JAKIEMIU, 2008). 

Estudos científicos de todo o mundo têm apontado que terpenos e 

terpenoides apresentam diversas aplicabilidades farmacológicas tais como 

analgésico, tranquilizante (GUTIÉRREZ et al., 2012), anti-inflamatório (YONEDA; 

LEAL, 2007), antibacteriano (SILVA et al., 2012), antiespasmódico, hipotensor e 

antitumoral (MOREIRA et al., 2013). 

 

1.2.3 Mecanismo dos terpenos na atividade antibacteriana 

 

A atividade dos terpenos está diretamente associada à característica lipofílica 

que o mesmo possui. Os monoterpenos causam modificações nos constituintes da 

membrana externa da bactéria, tornando a mesma permeável. Isso ocorre devido 

uma modificação proteica da membrana, provocando a saída do conteúdo interno 

além de alterações na cadeia respiratória da mesma. Os monoterpenos, em especial 

o linalol, terpinen-4-ol, α-terpineol além do 1,8-cineol apresentam uma grande 

atividade antibacteriana, em especial pelas bactérias Gram-negativas e Gram-

positivas da região oral, cutânea e respiratória. Pesquisas comprovam que 
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Staphylococcus aureus, apresentou grande sensibilidade diante dos terpenos dentre 

eles, o linalol, farnesol, nerolidol, timol, plautonol, geraniol, nerol, dentre outros 

(TROMBETTA et al., 2005). 

 

1.2.4 Mecanismo dos terpenos na atividade antifúngica 

 

Ultimamente há uma grande necessidade em conhecer os mecanismos de 

ação dos compostos terpenóides frente aos fungos, devido o aumento nos casos de 

resistência que estes estão apresentando frente a antifúngicos utilizados na clínica. 

Desta forma, Braga et al. (2008) realizaram estudos com o intuito de observar alguns 

terpenos como por exemplo  o timol  e sua ação na formação do biofilme fúngico 

frente às cepas de Candida albicans. Os resultados obtidos através da microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e microscopia de fluorescência mostraram que o 

mecanismo de ação frente a fungos se deve pelo fato do metabólito modificar as 

estruturas 3D dos biofilmes de maneira dependente da concentração da substância 

(CIM de 125 μg mL-1).  

De maneira muito parecida Romero et al. (2009) realizaram estudos com 

alguns terpenos também frente à cepas fúngicas, utilizando como produto natural o 

óleo essencial do tomilho. Os compostos carvacrol e o timol apresentaram a ação de 

provocar danos à membrana citoplasmática. Juven et al. (1994) atribuíram a 

capacidade de ligações destes compostos terpenóides com as hidroxilas (OH), com 

os grupos amina e hidroxilamina de proteínas presentes nas membranas dos 

fungos, ocasionando então uma modificação na permeabilidade destas membranas, 

provocando o extravasamento do conteúdo celular.  

Ahmad et al. (2011) desenvolveram diversos estudos sobre os mecanismos 

da atividade antifúngica dos metabólitos, timol e carvacrol, observando as possíveis 

relações entre as alterações na permeabilidade da membrana celular de cepas de 

Candida, sensíveis e resistentes ao fluconazol, além de cepas padrão de Candida 

albicans. Os resultados demonstraram que os terpenos exibem ação antifúngica por 

meio da alteração da permeabilidade da membrana plasmática, devido uma inibição 

da biossíntese do ergosterol. 

 



26 
 

 

1.2.5 Mecanismo dos terpenos na atividade antitumoral 

 

Diversos estudos foram realizados e foi observada a capacidade e os 

possíveis mecanismos de ação dos compostos terpenóides frente a diferentes 

células tumorais, Yin et al. (2012) afirmaram que o carvacrol induz a apoptose de 

células de hepatoma HepG2 de humanos devido uma ativação da caspase-3, 

quebra da proteína PARP e uma diminuição da proteína anti-apoptótica Bcl-2. Foi 

observado ainda que os terpenos aumentem a fosforilação da proteína quinase 

MAPK, de maneira que o seu mecanismo de ação antitumoral pode estar 

relacionado com a ativação de forma direta da proteína quinase por mitógeno 

MARK.  

De maneira muito semelhante Arunasree (2010) mostraram em seus estudos 

que o processo de morte celular induzida pelo carvacrol em células de câncer de 

mama MDA-MB 231, demonstrou que este metabólito leva a um processo de 

apoptose celular que é a morte celular programada, devido uma interrupção do ciclo 

celular na fase S, aumentando nas células positivas a anexina V, diminuição no 

potencial de membrana mitocondrial, elevação na libertação de citocromo C nas 

mitocôndrias, decréscimo da relação entre as proteinas Bcl2 / Bax, aumento da ação 

das caspases, quebra da proteina PARP e lise do DNA.  

De maneira semelhante ao carvacrol diversos estudos apontam que o seu 

isômero timol pode apresentar atividade citotóxica frente a algumas células 

cancerígenas. Estudos produzidos por Satooka; Kubo (2012) apontaram que o timol 

mostrou citotoxicidade de forma moderada frente a células de melanoma B16-F10 

possivelmente devido à capacidade que o composto em estudo apresenta em gerar 

uma substância intermediária estável, existe a idéia de que o radical fenoxilo, 

forneça alguns radicais livres e derivados originados das quinonas, que se 

apresentam de forma associada com a morte de células de melanoma. Os autores 

deste estudo conseguiram reverter a toxicologia de maneira a se utilizar L-cisteína, 

que funciona através de nucleófilo capaz de reagir através de um receptor que é 

adicionado.  

Temos outros estudos envolvidos com o desenvolvimento de radicais quanto 

de óxidos tóxicos que podem estar relacionados com o mecanismo de toxicidade do 

timol, Deb Dipanwita et al. (2011) avaliaram ainda o processo de ação envolvida na 

citotoxicidade do timol frente a outros tipos de células, as leucêmicas HL-60 e as 
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células não tumorais de origem humana (PBMCS). O resultado do estudo 

demonstrou que o timol mostrou citotoxicidade frente às células HL-60 e não para as 

de PBMC, sabendo que o mecanismo de ação devido o aumento de espécies 

reativas de oxigênio (H2O2) através das mitocôndrias, modificações no potencial da 

membrana mitocondrial, decréscimo dos valores da proteína Bcl-2, elevação nos 

níveis da proteína Bax e intensificação das caspases 8, 9 e 3.  

Jaafari et al. (2012) avaliaram mecanismos de ação citotóxica de compostos 

terpenóides, frente às células tumorais P815 (mastocitoma murino), K-562 (leucemia 

mieloide crônica humana), CEM (leucemia linfoblástica aguda T), MCF-7 

(denocarcinoma mamário humano) e gemcitabina (MCF-7 gem). De acordo com os 

resultados demonstrou-se que os efeitos dos compostos ocorrem através do 

bloqueio da progressão do ciclo celular, observando que o processo molecular de 

citotoxicidade observada pelos terpenóides é ainda mais complexo do que se 

imagina e não estão relacionados apenas ao ciclo celular. 

 

1.2.6 Atividades biológicas dos metabólitos da classe dos flavonóides 

 

Os flavonoides constituem um dos grupos de substâncias fenólicas com maior 

importância e diversidade entre os produtos de origem natural. Essa classe de 

metabólitos encontra-se amplamente distribuída por toda a flora e até o momento 

foram catalogadas mais de 4200 variedades de flavonoides (SIMÕES et al., 2007). 

Flavonoides estão presentes em relativa abundância entre os metabólitos 

secundários de plantas e estão subdivididos em seis grandes classes: flavonas, 

flavanonas, isoflavonas, flavonóis, flavanóis e antocianinas. Dentre as atividades 

biológicas desenvolvidas pelos compostos flavonoides, temos: Antiviral, Anti-

inflamatória, Antioxidante, Antitumoral, Anti-inflamatória, Antimicrobiana, 

Antioxidante e antifúngica (AHERNE; O’BRIEN, 2002). 

 

1.2.7 Mecanismo dos flavonoides na atividade antimicrobiana 

 

De uma maneira geral, a atividade antibacteriana dos compostos flavonoides 

deve-se principalmente à capacidade de grupos fenólicos-hidroxilo de apresentar 

afinidade para com as proteínas e, por esse motivo, atuam como substancias 
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inibidoras de enzimas bacterianas, assim como na interferência nas suas vias 

metabólicas (ÀVILA et al. 2008).  

Além dos mecanismos relatados, existe ainda outra via, através da troca do 

conjunto de anéis dos flavonoides com grupos prenilo, que é realizada geralmente 

com o intuito de aumentar a lipofilicidade e consequentemente o aumento da ação 

contra cepas bacterianas através da interação íntima com as membranas celulares 

(MUKNE et al. 2011).  

Outro ponto importante que tem sido alvo de pesquisas no campo de produtos 

com ação antibacteriana são os biofilmes. Os biofilmes formados geralmente por 

bactérias patogénicas que provocam diversos problemas na saúde humana. Uma 

vez que o surgimento do biofilme desempenha um papel crucial na patogênese 

bacteriana e resistência frente a antibióticos, os inibidores de biofilmes vão auxiliar o 

combate de doenças infeciosas. Recentemente, diversos estudos estão mostrando, 

que os compostos flavonoides demonstraram serem capazes de inibir a formação de 

biofilmes (LEE et al. 2011). 

 

1.2.8 Mecanismo dos flavonoides na atividade antifúngica 

 

Devido à enorme capacidade que os flavonoides apresentam em inibirem a 

germinação de esporos patogénicos em vegetais, estes têm sido também propostos 

frequentemente para combater infeções causadas por fungos no homem (SALAS et 

al., 2011). A atividade antifúngica está possivelmente relacionada à capacidade 

destas substâncias em formarem complexos com proteínas solúveis que se 

encontram presentes nas paredes dos fungos. Por outro lado, a propriedade 

lipofílica dos compostos flavonoides é também capaz de romper as membranas 

fúngicas (ARIF et al. 2011). 

 

1.2.9 Mecanismo dos flavonoides na atividade antitumoral 

 

Atualmente, o grande interesse e o enorme incentivo em estudos sobre novos 

fitoterápicos com potencial citotóxico em células cancerígenas vêm se tornando alvo 

de novas propostas de pesquisa na área da saúde (HOSTETTMAN; QUEIROZ; 

VIEIRA, 2015). 
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Os compostos flavonoides têm sido caracterizados como inibidores de células 

tumorais, por apresentarem propriedades farmacológicas conhecidas como 

antioxidantes, possivelmente controlando assim a proliferação celular e a inibição da 

oncogênese por diversos mecanismos que modulam enzimas da via metabólica 

carcinogênica (SILVA; CARVALHO, 2014). Portanto, a atividade antitumoral dos 

metabólitos flavonoides passou a ser alvo de diversos estudos com objetivo de 

esclarecer sua interação nos mecanismos de bloqueio do crescimento celular 

através da apoptose em linhagens de células carcinogênicas (WAGNER; BLADT, 

2015).  

 

1.3 PLANTAS MEDICINAIS E POTENCIAL BACTERICIDA 

 

1.3.1 Atividade antibacteriana  

 

As infecções microbianas estão entre as doenças de interesse no estudo dos 

efeitos benéficos das plantas medicinais e fitoterápicos. Tais síndromes são 

responsáveis por grandes gastos em saúde pública devido ao aumento da estadia 

hospitalar, necessidade de maior consumo de medicamentos e/ou procedimentos 

médicos, principalmente quando se trata de infecções causadas por microrganismos 

portadores de resistência a antimicrobianos. Não obstante os altos índices de 

mortalidade e morbidade causados por infecções por bactérias apresentando 

resistência, algumas delas apresentam resistência a todos os antimicrobianos 

usados atualmente, por isso ocorreu um aumento no desenvolvimento de alguns 

antibióticos à base de produtos naturais (TAVARES, et al., 2015). 

A ação de plantas como antimicrobianos é vista em diversas pesquisas e 

estudos em todo o mundo, principalmente em locais que apresentam uma enorme 

biodiversidade. Antibióticos à base de produtos naturais, tem uma estrutura química 

não análoga ao dos demais antibióticos, visto que nos antibióticos à base de plantas 

medicinais são considerados uma nova alternativa para combater diversos 

microrganismos resistentes, devido apresentarem novas estratégias de inibir o 

crescimento microbiano (HO; LIAO; SU, 2012). 
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1.3.2 Metodologias utilizadas para avaliar a ação antibacteriana de plantas 

medicinais 

 

Existem diversas metodologias que avaliam a ação antimicrobiana de plantas 

medicinais, dentre as mais conhecidas incluem a metodologia de difusão em ágar, 

macrodiluição e microdiluição. O teste de difusão em ágar também conhecido como 

método de difusão em placas é uma metodologia física que consiste em incitar um 

microrganismo previamente reconhecido diante de uma substância biologicamente 

ativa. No entanto, esse método fica limitado a microrganismos que apresentam um 

crescimento rápido, podendo ser enquadrados aeróbios ou aeróbios facultativos e 

sua ação é comparada a um padrão biológico de referência (BARRY; 

THORNSBERRY, 1991; PINTO et al., 2003). 

O tamanho do halo de inibição dos microrganismos pode classificar os 

mesmos como sensíveis, moderadamente sensíveis ou resistentes frente à 

substância antimicrobiana testada (KARAMAN et al., 2013; SPRINGFIELD et al., 

2003). 

 A metodologia desenvolvida por Eloff (1998) é ponderada como sensível para 

estipular a CIM (Concentração inibitória mínima) de extratos ativos de vegetais. 

Porém, ocorrem diversas variações no que se refere a sua determinação, como: 

método aplicado, os microrganismos e as cepas utilizadas durante o teste, o período 

de coleta e extração da planta e do extrato, o local da coleta, se o vegetal utilizado 

estava fresco ou seco, quantidade de extrato utilizado, além de outros fatores como: 

características intrínsecas do vegetal observando as propriedades físico-químicas e 

capacidade de diluição com solventes durante o teste, por todos esses motivos a 

padronização de uma metodologia única para a realização do teste antimicrobiano a 

partir de produtos naturais é dificultada. Sendo então necessárias diversas 

metodologias para cada grupo de vegetal que compartilham de características iguais 

(FENNEL et al., 2004).  

O teste de diluição em caldo estima a proporção de crescimento de 

microrganismos no meio de cultura líquido, avaliando através da turbidez no meio, 

devido o crescimento dos microrganismos, de acordo com a concentração da 

substância teste comparada a um padrão biológico utilizado como referência. Esta 

metodologia mostra resultados quantitativos e não tem relação com a velocidade do 

crescimento de microrganismos, porém apresenta como ponto negativo a dificuldade 
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para se detectar contaminação dos testes realizados com amostras clínicas (PINTO 

et al., 2003).  

Podem ainda ser utilizadas as metodologias de macrodiluição e microdiluição. 

A macrodiluição apresenta uma técnica extensa e complicada, consome muito 

tempo, exige muito espaço laboratorial e dá origem a uma quantidade exacerbada 

de resíduos, além de se utilizar baixo número de réplicas. A microdiluição é 

realizada em microplacas com 96 poços e funciona como a técnica de 

macrodiluição, porém em uma versão mais econômica em todos os sentidos (SILVA, 

2010b; ZGODA; PORTER, 2001).   

 

Figura 4: microdiluição em caldo frente a cepas bacterianas. Acessado em 02 de Abril de 2018. 

 
Fonte:https://www.google.com.br/search?q=microdilui%C3%A7%C3%A3o+antibacteriana&so

urce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiY4cnykpzaAhUCxpAKHcfZAHUQ_AUICygC&biw=1366&
bih=662#imgrc=ABG2pSDJ8i9lUM. 

 
A partir desses conceitos, Michelin et al (2005), determinaram a CIM do 

extrato de Xantosema violaceum, (Taioba) utilizada na medicina popular, e também 

como alimento, e Syzygium cuminii, uma fruta que tem nome popular de jambolão. A 

CIM destes extratos testados variou entre 120 e 180 mg/mL, para 14 cepas 

bacterianas. A atividade antifúngica, também foi avaliada para a levedura Candida 

albicans através da metodologia de difusão em disco. Foi testado ainda o extrato de 

Punica granatum (Romã), que tem sua utilização como fonte de alimento e na 

medicina popular com função antisséptica e adstringente. Sua atividade 

antimicrobiana frente as mesmas cepas utilizadas nos testes  anteriores, apresentou 

uma CIM que variou entre 25 e 40 mg/mL. 

A ação antimicrobiana de P. granatum foi realizada também por Byarugaba 

(2009) que avaliando a atividade frente a 14 extratos de plantas utilizados 

popularmente no Brasil com a finalidade de tratar doenças infecciosas, observou que 

uma espécie inibiu diversas linhagens de S. aureus sensíveis e resistentes a 
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meticilina (MRSA), observando que estes vegetais apresentam substâncias que 

poderiam se revelar como potenciais antimicrobianos, e assim ajudar na terapêutica 

de infecções causadas por cepas resistentes de S. aureus.  

KALEMBA et al. (2002) fizeram diversos estudos com  óleos essenciais 

obtidos de plantas e observaram a ação antimicrobiana. Dentre esses vegetais 

destaca-se uma planta conhecida como Artemisia asiatica, utilizada popularmente 

como emenagoga (que estimula o fluxo menstrual), revigorante e contra infecções 

bacterianas e fúngicas.  

Schuck et al (2001) investigaram a atividade antimicrobiana de Cymbopogon 

citratus que tem como nome popular capim-cidreira pela metodologia de difusão em 

ágar, demonstrando que a infusão, a decocção e o macerado das folhas do vegetal 

demonstraram uma inatividade frente as cepas de microrganismos testados. 

Entretanto, a infusão das folhas secas demonstrou ação antimicrobiana contra 

S.aureus e E. coli. Já as folhas secas na forma de decocto apresentaram ação 

antimicrobiana frente a S. aureus.  

Meades et al (2010) analisaram a ação antimicrobiana de Lippia alba que tem 

como nome popular erva cidreira e empregada na medicina popular com funções: 

analgésica, antiinflamatória, antigripal e nas afecções hepáticas. Os resultados 

obtidos dos estudos realizados demonstraram que os extratos clorofórmico, 

acetônico e etanólico da raiz apresentaram atividade antibacteriana frente a S. 

aureus, Micrococcus luteus, Bacillus subtilis, Mycobacterium smegmatis, Candida 

albicans e Monilia sitophila. Já os extratos hexânicos, etanólicos e metanólicos das 

folhas apresentaram atividade contra S. aureus, M. luteus, B. subtilis, M. smegmatis 

e M. sitophila.  

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), 80% da população 

mundial fizeram ou fazem uso de fitoterápicos. No Brasil diversas pesquisas 

mostram que 90% da população já fizeram uso de algum fitoterápico, sendo que a 

utilização de fitoterápicos teve um aumento de 161% em 2016. A diversidade da 

flora brasileira é imensa, pois o território brasileiro contém cerca de 23% das 

espécies vegetais existentes do planeta e isso contribuiu para que o uso de 

fitoterápicos seja considerado uma área estratégica para o país (BRASIL, 2016). 
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1.4 PLANTAS MEDICINAIS E POTENCIAL ANTIFÚNGICO 

 

1.4.1 Atividade antifúngica  

 

A concepção do termo antifúngico é ampla e inclui qualquer substância 

responsável por uma atividade na estrutura do fungo causando alterações no seu 

desenvolvimento, inibindo sua capacidade de reprodução. A ação antifúngica de 

extratos vegetais é, na maioria das vezes, atribuída a moléculas orgânicas ativas. A 

concentração das substâncias ativas não é uniforme durante seu ciclo de vida assim 

como no caso de plantas empregadas com outras finalidades biológicas, sendo 

influenciada pela umidade, solo, período da coleta, habitat e preparação (FENNER 

et al., 2006). 

Com a intensificação de pesquisas com antifúngicos, fez-se necessário 

unificar metodologias com o intuito de testar os principais agentes das micoses. O 

Comitê Nacional para Padrões de Laboratórios Clínicos (NCCLS) elaborou um grupo 

para realizar testes de suscetibilidade antifúngica. Diversos grupos administrados 

pelo NCCLS tiveram a sua origem com o intuito de elaborar procedimentos 

laboratoriais a fim de solucionar problemas técnicos que poderiam impedir a 

reprodutibilidade Interlaboratorial. De acordo com estes estudos, o NCCLS divulgou 

uma diretriz sobre a suscetibilidade antifúngica na qual testa e realiza interpretações 

dos principais pontos dos triazóis e 5-fluorocitocina. A metodologia proposta é uma 

técnica de diluição que apresenta uma ótima reprodutibilidade interlaboratorial e 

intralaboratorial com o intuito de testar a sensibilidade fúngica (MANGENA; 

MUYIMA, 1999). 

 

1.4.2 Resistência fúngica e novas alternativas 

 

A resistência primária de fungos frente a derivados azóis, principalmente ao 

fluconazol, é um evento que vem emergindo, e pode representar uma série de 

problemas envolvendo a saúde pública. Este evento vem ocorrendo principalmente 

nas espécies Candida krusei e Candida glabrata. Modificações na sensibilidade de 

C. neoformans frente ao fluconazol vêm sendo descritos e a causa principal desse 

fenômeno é devido o efluxo em que ocorre a perda da droga no interior fúngico 
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através do transporte ativo que é mediado por meio da glicoproteína P além de 

outras proteínas como MFS (principal superfamília facilitadora) (WANG et al., 2005).  

Itraconazole e fluconazole são antifúngicos classificados como triazóis. Estas 

drogas agem com mecanismos semelhantes, sobretudo no citocromo P450 que está 

presente na parede celular fúngica, alcançando resultados bastante positivos em 

resposta à modulação destas drogas, frente às espécies Candidas não-albicans e 

Candida albicans. No entanto, o mecanismo do possível sinergismo entre ambas as 

drogas ainda não é conhecido. Nestes testes não ocorreram ações antagônicas 

entre estas duas drogas (CARSON, RILEY, 1995; CHAMI et al., 2004).  

Alves et al. (1997) observaram em seu estudo que não existiu resistência 

entre a modulação das drogas do grupo das azóicas e a anfotericina B. Portanto 

diante dos resultados expostos, pode-se crer que a biogênese do ergosterol 

mantém-se inerte, intensificando a proposta que o efluxo pode ser um dos fatores 

principais relacionados com a resistência frente ao fluconazol. 

A relevância de realizar o procedimento de cultivo e identificação de cepas 

isoladas, não inclui o fato de que espécies de Candida que são resistentes a certos 

grupos de imidazoles, como no caso da C. krusei, que é naturalmente resistente 

frente ao fluconazol, além de algumas espécies fúngicas como C. tropicalis e C. 

glabrata exibam uma alta resistência aos azóis em geral. Portanto, o fator de 

resistência ficava em segundo plano de estudo e averiguação, sendo necessária a 

inclusão de procedimentos metodológicos que incluíssem também este fator, a fim 

de ser averiguado e estudado (CHAMI et al, 2005). 

 Este fato ocorre comumente em pacientes imunocomprometidos, como no 

caso dos pacientes portadores de AIDS. O evento de Candida resistente aos 

fármacos azóis e cepas não-albicans estudadas e isoladas nestes indivíduos são 

mais comuns entre os pacientes em fases avançadas do ciclo da doença, com 

histórico de candidíase oral e exposição à terapia antifúngica de forma intermitente 

ou contínua. Assim, fizeram-se necessárias metodologias que deveriam identificar 

as espécies fúngicas, além de testar a sensibilidade antifúngica principalmente nos 

pacientes com AIDS e candidíase na região da orofaringe que exibem tais condições 

de resistência (FENNER et al., 2006).  

Os casos de resistência vêm aumentando devido diversas causas, dentre elas 

a ampla utilização de antifúngicos de forma errônea, provocando então um fracasso 

durante a terapêutica medicamentosa. Além disso, esses casos de utilização 
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errônea são baseados na repetição do antifúngico por diversas infecções seguidas, 

utilização de doses únicas, que, eliminam apenas os sintomas, mas não são 

capazes de produzir a cura microbiológica, administração de antifúngicos sem 

exames prévios para confirmar a infecção e sua sensibilidade frente a antifúngicos 

utilizados na clínica, tornando, portanto os pacientes suscetíveis a uma nova 

infecção especialmente aqueles que estão hospitalizados, podendo contrair 

infecções hospitalares devido o contato com pacientes que abrigam espécies 

diferentes e resistentes (HAMMER; CARSON; RILEY, 2004). 

O antifúngico fluconazol é considerado um fármaco de primeira escolha na 

terapia frente a infecções fúngicas, mas no estudo realizado sobre a susceptibilidade 

in vitro ao itraconazol em cepas de C. albicans isoladas de pacientes com CVVR 

(Candidoses Vulvovaginal Recorrentes) em que a taxa de susceptibilidade variou de 

94-99%. O fluconazol mostrava ser um fármaco excelente frente às cepas de C. 

albicans, porém este resultado não foi o mesmo para as cepas de Candida não-

albicans, principalmente para o grupo de CVVR, que apresentou 100% de 

resistência. Os casos de resistência ao fluconazol entre diversas espécies de 

Cândida começaram a ser exibidas na literatura pouco tempo depois do surgimento 

deste antifúngico (PINTO; VALE; CAVALEIRO, 2009).  

Foi realizado um estudo que verificou que as cepas de C. albicans em três 

grupos estudados apresentaram uma ampla sensibilidade frente ao fluconazol, no 

entanto C. não-albicans apresentou uma resistência de 50% no grupo dos pacientes 

assintomáticos, 20% no CVVPE (Candidoses Vulvovaginal Primária Esporádica) e 

resistentes no grupo dos pacientes com CVVR (Candidoses Vulvovaginal 

Recorrentes). Outros estudos são importantes na terapia profilática com o objetivo 

de descobrir a suscetibilidade de Candida e de outros fungos frente ao fluconazol. 

Neste estudo apenas a cepa de C. tropicalis encontrou relação entre o tratamento 

prévio com fluconazol e a resistência encontrada tanto ao fluconazol como a 

itraconazol (DAFERERA; ZIOGAS; POLISSIOU, 2000). 

Existem diversos mecanismos de resistência já conhecidos dos agentes 

azóis, dentre eles: permeabilidade diminuída da membrana que provém de 

mudanças na composição dos esteróis da membrana e consequentemente, 

causando uma menor captura do fármaco pelo fungo; uma modificação na enzima 

do fungo designada, obtendo como resultado uma afinidade diminuída das drogas 

azóis; uma superprodução de citocromo denominada enzima P-450; amplificação do 
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gene CYP 51; modificações das enzimas, além de outros fatores (OGBOLU et al., 

2007). 

Estes mecanismos de defesa apresentados pelos agentes infecciosos 

selecionam positivamente cepas mais resistentes, transformando os tratamentos 

mais difíceis, tornando-os muitas vezes ineficazes, fazendo necessário o surgimento 

de drogas mais potentes para alcançar o restabelecimento e cura dos pacientes, e 

dentre essas novas propostas de fármacos temos a atividade antifúngica 

desempenhada por plantas medicinais (CATALÁN; PACHECO; MARTÍNEZ, 2008). 

 

1.4.3 Atividade antifúngica de plantas medicinais 

 

Muitas substâncias extraídas de fontes naturais foram estudadas e verificadas 

diversas atividades bioquímicas e farmacológicas, ativando diversas cascatas 

demonstrando efeitos letais, inibitórios, subinibitórios e excitatórios. Dentre essas 

substâncias que foram extraídas temos os Monoterpenos que são metabólitos com 

atividade antibacteriana e antifúngica reconhecida. A literatura tem demonstrado que 

os extratos de plantas apresentam expressiva atividade antifúngica, especialmente 

no tratamento de infecções provocadas por Candida albicans, oferecendo uma 

forma de tratamento alternativo, que apresenta um mecanismo diferente de outros já 

utilizados na clínica (CASTRO; LIMA, 2010).  

Porém a maior parte dos mecanismos executados por esses compostos 

naturais ainda não estão totalmente elucidados. Temos alguns vegetais que 

apresentam seus metabólitos sendo estudados e verificando ações antifúngicas. 

Cinnamomum  zeylanicum, mais conhecido como canela é um vegetal da família 

Lauraceae. Essa espécie apresenta diversas utilizações dentro do âmbito popular. É 

utilizada como condimento alimentar, perfume e ainda em preparações 

farmacêuticas. Dentro dessas atividades medicinais tem a atividade antifúngica 

(MEADES et al., 2010). 

Cinnamomum  zeylanicum, foi submetida a uma avaliação antifúngica in vitro, 

sobre isolados de Candida albicans resistentes e sensíveis ao Fluconazol obtendo 

uma Concentração fungicida mínima (CFM), variando entre 200 à 1600 µg/mL 

(POZZATTI, et al., 2008). 

Temos o Cinnamomum  zeylanicum com comprovação científica de ação 

antifúngica frente a espécies de fungos como: Aspergillus, A. niger, A. flavus, A. 
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fumigatus, Alternaria solani, Curvularia lunata, além de espécies de Candida, como 

C. guilliermondii, C. Krusei, C. parapisiloses e C. tropicalis (LIMA, et al., 2006). 

Foi observado nesta espécie e em outras espécies com ação antifúngica que 

o Eugenol era o principal constituinte químico presente nos vegetais, e 

possivelmente fosse o responsável pela ação farmacológica em discussão. O 

Eugenol pertence ao grupo de constituintes que tem origem a partir de uma redução 

da cadeia lateral de ácidos cinâmicos, que provém da fenilalanina. Esse metabólito é 

encontrado em vegetais como: Syzygium aromaticum (cravo da índia), Pimpinella 

anisum (erva doce), Foeniculum vulgare (funcho) e Lllincium verum (anis estrelado) 

(SIMÕES, et al., 2007). 

Porém estudos mostram que a capacidade antifúngica de um vegetal varia de 

acordo com algumas fatores como: adubação, localização, solo, clima, ambiente, 

colheita, pós-colheita, precipitação pluviométrica, temperatura, luminosidade, além 

de outros motivos, provocando alterações na composição química, características 

físico-químicas e odores (SHARMAR; TRIPATHI, 2006). 

 

1.5 PLANTAS MEDICINAIS E POTENCIAL ANTITUMORAL CITOTÓXICO  

 

1.5.1 Conceitos em cancerologia 

 

A palavra câncer, tem origem do grego karkinos, que apresenta como 

tradução “caranguejo”, o termo surgiu entre os anos de 460 a 370 a.C., momento em 

que Hipócrates empregou essa palavra com o intuito de discernir tumores benignos 

de tumores malignos (RANG et al., 2003). 

No entanto, o câncer fosse uma patologia bem mais antiga, existem relatos, 

em um dos papiros egípcios por volta do período de 1600 a.C., em que foram 

reproduzidos minunciosamente os casos de tumores mamários tratados através de 

cauterização (COLLINS, 2004). O termo câncer é dado a um grupo de mais de cem 

doenças que retratam o crescimento de forma desordenada (maligna) de células que 

ocupam os órgãos e tecidos, tendo a capacidade de espalhar-se (fenômeno 

denominado metástase) para outros sistemas orgânicos do corpo (INCA, 2009). 

As células cancerosas, devido sua rápida divisão, propendem a serem 

bastante agressivas, gerando então um processo de proliferação descontrolada, e 

determinando o aparecimento de neoplasias malignas. A palavra neoplasia por sua 
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vez, tem como significado “crescimento novo” e determinam circunstâncias de 

proliferação celular de forma anormal, situação esta encontrada tanto em tumores 

benignos quanto em tumores malignos (NAKAGAWA, LOPES, 2000). No entanto, o 

termo tumores benignos é utilizado para massas celulares localizadas em pontos 

específicos, que apresentam uma proliferação gradualmente lenta e são bastante 

semelhantes ao tecido do órgão de origem, estando separadas do mesmo através 

de uma cápsula. Geralmente a presença de tumores benignos não é sinônimo de 

risco a vida de um indivíduo (ALISSON, 2002; SOTO, SONNENSCHEIN, 2004). 

Os tumores malignos apresentam um crescimento desordenado de forma 

invasiva nos tecidos adjacentes e, geralmente, originam tumores secundários 

(denominado metástase) em um órgão distinto. Logo após o tratamento, de tumores 

metastásicos geralmente podem reincidir, tanto no mesmo órgão como em outro 

local, não importando a distância do sítio primário. A maior parte dos pacientes vem 

a óbito por consequências destas metástases (COZZI, 2003; OTTO, 2002).  

De acordo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 7,9 milhões de casos, 

geralmente evoluem para óbito. Existe ainda uma estimativa que cerca de 15 

milhões de novos casos irão acontecer até 2020. No Brasil, existem dados do 

Instituto Nacional do Câncer (INCA) que os tipos mais incidentes de câncer são: 

câncer de pele, de próstata e pulmão no sexo masculino, e de mama e colo do útero 

no sexo feminino, que são muito parecidos com o perfil da magnitude mundial. 

Portanto, esta doença configura-se como um problema de saúde pública com 

dimensões nacionais e internacionais (INCA, 2009).  

  

1.5.2 Antineoplásicos 

 

Perduram três abordagens principais para o tratamento de câncer: 

procedimento cirúrgico, radioterapia e quimioterapia. Existem outras formas de 

tratamentos paliativos, porém nada comprovado cientificamente. Na atualidade, a 

quimioterapia é julgada como o método mais efetivo no tratamento do câncer 

(AJITH; JANARDHANAN, 2003), uma vez que vários tumores caracterizam-se pela 

evolução precoce de micrometástases, demonstrando a necessidade de um 

tratamento sistêmico (ENGERS; GABBERT, 2000). O êxito no tratamento dos 

tumores através da quimioterapia varia de acordo com a sensibilidade das células 

neoplásicas frente aos fármacos utilizados, sabendo que as células em proliferação 
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são geralmente, mais susceptíveis a estes fármacos do que as células em latência. 

Entretanto, as diferenças de sensibilidade entre as células neoplásicas e normais 

são geralmente imperceptíveis (RUSTIGI; PODOLSKY, 1996).  

As classes farmacológicas mais utilizadas no tratamento quimioterápico são 

fármacos que impedem a formação de desoxirribonucleotídeos (ex: hidroxiuréia, 

fluoruracila); fármacos que se associam com a topoisomerase II (ex: bleomicina, 

daunorrubicina, doxorrubicina, etoposídeo); e os fármacos antimetabólitos, que tem 

como função principal a inibição da síntese de purinas (ex: mercaptopurina, 

tioguanina,); substãncias alquilantes (ex: cisplatina) e substâncias inibidores da 

síntese de RNA e/ou aminoácidos (ex: actinomicina D, vincristina e vimblastina) 

(RANG et al., 2004; RICHARDSON, 2000).  

Dentro destes grupos, temos fitoterápicos antitumorais que são considerados 

os mais importantes agentes quimioterápicos. Dentre estes medicamentos temos 

antraciclina, bleomicina, actinomicina, mitomicina e ácido aureólico (ROCHA, 

LOPES, SCHWARTSMANN, 2001).  

Apesar de existirem fármacos notáveis no tratamento do câncer, nenhuma 

das metodologias terapêuticas até o momento é capaz de regredir totalmente as 

diversas manifestações e sintomas desta patologia. Além do mais, a utilização de 

agentes antineoplásicos pode acarretar a uma série de efeitos adversos 

relacionados a uma alta toxicidade e inespecificidade de ações. Semelhante aspecto 

particular na terapêutica do câncer faz referência a uma alta resistência à 

quimioterápicos (MDR= multidrug resistence), o que leva o especialista a optar por 

tratamentos de associação de dois ou mais medicamentos (JENDIROBA et al., 

2002). 

 

1.5.3 Mecanismos moleculares de células cancerosas 

 

As bases moleculares do câncer, não importando a origem, estão 

relacionadas a uma patologia celular caracterizada por desvios em mecanismos que 

conduzem a uma proliferação e diferenciação das células de forma correta, além de 

alteração no mecanismo de apoptose (MOFFAT et al., 2000). Desta maneira, o 

câncer surgiu no momento que uma célula, por diversos motivos, perdeu o controle 

do seu ciclo, ou melhor, sobre o processo de proliferação, diferenciação e morte, 

passou a dividir-se descontroladamente (BERTRAM, 2001).  
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A perda do domínio do ciclo celular ocorre devido uma alteração no repertório 

da expressão genética provocada por uma mutação no DNA, determinando então 

uma alteração que pode dar origem a uma neoplasia (DUESBERG; RASNICK, 

2000). O câncer ocorre devido, mutações (hereditárias ou adquiridas ao longo da 

vida) em diversos genes que tem a função de controlar o desenvolvimento celular. 

Estes genes geralmente podem ser divididos em três grupos: oncogenes, proto-

oncogenes e genes de supressão tumoral (AUDIC, HARTLEY, 2004).  

Oncogenes é um termo dado aos genes em que a presença e/ou 

hiperatividade é considerado um precursor importante ao desenvolvimento do 

câncer. Apresentam a função de codificar proteínas responsáveis pela estimulação 

excessiva da proliferação celular (AUDIC, HARTLEY, 2004).  

Proto-oncogenes é uma nomenclatura dada a um conjunto de genes normais 

que apresentam a função de codificar as proteínas que estão envolvidas no 

processo de controle do ciclo celular fisiológico. Os genes supressores tumorais é 

um termo dado aos genes responsáveis pela inibição do desenvolvimento de células 

tumorais (WOLF; RAMIREZ, 2001). 

O evento de mutações nesses genes pode apresentar uma série de reações: 

a ativação de proto-oncogenes em oncogenes e a inibição dos genes supressores 

tumorais (RANG et al., 2004). A estimulação de proto-oncogenes para oncogenes, 

podem ocasionar uma superexpressão de várias proteínas e receptores que tem a 

função de controlar o crescimento, diferenciação e multiplicação celular. Tendo 

como exemplo, receptores dos fatores de crescimento, em que geralmente tem a 

função de estimular a tirosina quinase em seus domínios citoplasmáticos, os 

mesmos estão expressos na maior parte dos tipos de câncer (SIQUEIRA JUNIOR, 

2007).  

Mais um exemplo extremamente importante, é o que faz referência à proteína 

Ras, que é constituído pela cascata mitogênica SOS-Ras-Raf-MAPK, que se 

encontra de maneira mutada em 25% dos tumores, sendo responsável pelo início de 

um processo de sinais mitogênicos que ocorrem no interior celular, sem a 

necessidade de uma ativação prévia dos receptores que se mostram sensíveis a 

diversos fatores de crescimento (SIQUEIRA JUNIOR, 2007).  

Quando ocorre a inativação dos 27 genes supressores tumorais, em especial 

o gene p53, que pode levar à perda de controle na interrupção do ciclo celular 

devido um grande dano ocasionado ao DNA, podendo ocorrer, a perda de estímulo 
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para que aconteça a apoptose. Diversos tipos de cânceres como, por exemplo: de 

mama, pulmão, cólon retal, ovário e próstata, têm sido correlacionados com uma 

possível inibição da apoptose, principalmente devido uma mutação do gene p53 

(GHOBRIAL, WITZIG, ADJEI, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:https://www.google.com.br/search?q=caracteristicas+das+celulas+tumorais&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKoo-
3mJzaAhXCx5AKHU3XCnEQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#imgrc=7mYHt3f3HzyAGM. 

 

1.5.4 Atividade citotóxica de plantas medicinais frente a linhagens tumorais 

 

Dentre os 869 fármacos básicos ou fármacos essenciais mencionados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), grande parte são de origem estritamente 

vegetal e uma parcela bastante significativa é preenchida por fármacos sintéticos 

inspirados em moléculas de origem também natural (BRASIL, 2017). Podem-se 

mencionar diversos fármacos importantes extraídos de vegetais como a digoxina, 

que provém de espécies de Digitalis, a quinina e a quinidina, que têm origem a partir 

de espécies de Cinchona; a atropina e a escopolamina obtidas de Atropa belladona; 

a morfina e a codeína, que provêm da Papaver somniferum. Grande parte desses 

fármacos não possui ainda uma metodologia de produção economicamente viável, 

obtidos então a partir de plantas selvagens ou cultivos extensivos (MAISTRO, 

CARVALHO, MANTOVANI, 2004).  

A utilização de medicamentos com origem a partir de plantas medicinais 

possui uma função importante na terapêutica do câncer, além de muitas novas 

                                              

Figura 5: Características das células tumorais. Acessado em 04 de Abril de 2018 
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aplicações clínicas dos metabólitos secundários encontrados nos vegetais, e seus 

derivados têm sido estudados e redirecionados ao tratamento desta patologia 

(BUTLER, 2004). 

Mesmo com diversas substâncias naturais com alta importância terapêutica 

serem isoladas de vegetais que compõem a flora brasileira, as buscas científicas 

correlacionadas aos estudos químicos, bioquímicos e farmacológicos de diversas 

substâncias de origem vegetal encontra-se aquém do potencial das nossas plantas 

medicinais. Sendo importante relatar que no Brasil, poucos fitoquímicos foram 

desenvolvidos por indústrias nacionais, investindo-se ainda bilhões de dólares para 

realizar a importação da matéria-prima utilizada para a produção destes fármacos 

(ZUANAZZI, MAYORGA, 2010).  

Dados de Calixto (2003) demonstram que grande parcela dos medicamentos 

antitumorais utilizados na clínica é derivada de plantas medicinais. Podendo citar: os 

alcalóides da vinca, como vincristina e vimblastina, isoladas da Catharantus roseus 

(Apocynaceae); derivados de lignanos como etoposídeos e tenoposídeos; derivados 

semi-sintéticos da podofilotoxina, isoladas de algumas espécies do gênero 

Podophyllum (Berberidaceae), além de taxanos isolados de espécies do gênero 

Taxus (Taxaceae), derivados semi-sintéticos da camptotecina, irinotecano e 

topotecano, isoladas de Camptotheca acuminata (Nyssaceae), além de outros (DE 

MESQUITA et al., 2009).  

No território brasileiro, a Casearia sylvestris é conhecida popularmente como 

guaçatonga, termo que tem origem do tupi-guarani, que sugere a antiga utilização da 

planta por comunidades indígenas no Brasil (ESTEVES et al., 2005). O gênero 

Casearia apresenta alguns metabólitos secundários de alta ocorrência como: 

cumarinas, flavonódeis e diversos diterpenos, em especial os clerodânicos 

(HUNTER et al., 1997).  

Diversos estudos têm evidenciado uma atividade citotóxica das casearinas 

frente a diversos microorganismos e linhagens celulares (inclusive células tumorais), 

sugerindo então, uma atividade antitumoral dos metabólitos secundários da planta 

(FERREIRA, 2006). Atualmente, foram isolados do extrato alcoólico da Casearia 

sylvestris, dois derivados do ácido gálico, o isobutil galato-3,5-dimetil éter (IGDE) e o 

metil galato-3,5- dimetil éter (MGDE) em que os mesmos demonstraram ação 

antitumoral in vivo sobre o tumor ascítico de Ehrlich e o carcinoma de pulmão de 

Lewis (DA SILVA, CHAAR, YANO, 2009).  
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O óleo essencial das folhas de C. sylvestris, apresenta diversos relatos 

descrevendo a presença de biciclogermacreno, um metabólito que apresenta 

atividade antitumoral comprovada em diversos estudos, essa substância constitui 

como componente majoritário do vegetal. Existem outros componentes abundantes 

nesse vegetal, são os sesquiterpenos -cariofileno e - humuleno, os quais têm a 

atividade citotóxica e antiinflamatória comprovadas cientificamente (DA SILVA et al., 

2008).  

C. silvestes apresenta uma atividade citotóxica frente a diversas linhagens 

tumorais (HT 29, Hela, A-579, V79, SF 295, HCT-8, MDA-MB 435, HL-60), o que 

pode justificar o uso popular da mesma como agente antitumoral (DA SILVA et al., 

2008; FERREIRA, 2006; DE MESQUITA, et al., 2009).  

 

1.6 CONCEITOS SOBRE A FAMÍLIA EUPHORBIACEAE 

 

A família Euphorbiaceae é considerada uma das mais importantes dentro do 

grupo das angiospermas. É comum de regiões tropicais e subtropicais, embora seja 

encontrada em diversos locais no planeta, exceto em locais com temperaturas 

extremamente baixas (SANTOS et al., 2000). 

Dentro da grande flora biodiversificada brasileira, diversas espécies da família 

Euphorbiaceae são encontradas, nos mais diferentes biomas como: cerrado, mata 

atlântica, caatinga e campos rupestres (PAIVA et al., 2000). 

Dentre as principais características das espécies que compõem essa família, 

temos a enorme diversidade morfológica com a presença de vegetais latescentes ou 

não, de grande porte, arbustos, ervas, espécies cactiformes, aquáticas e 

lianescentes (GONZALEZ, 1995). 

As folhas podem ser alternas, simples ou compostas, normalmente com 

estípulas, no caso das folhas simples podem ter limbo inteiro ou lobado; as 

compostas podem ser triquefolioladas ou quinquefolioladas. São vegetais monóicos 

ou dioicos com a presença de inflorescências racemosas, cimosas ou em ciátio 

(JOLY, 1993). 

As flores podem ser unissexuadas (algumas vezes hermafroditas), e algumas 

vezes podem apresentar alguns resquícios de outro sexo. Com relação ao androceu 

sofre variações, podendo apresentar poucos a muitos estames, com a presença de 

filetes longos ou curtos, que podem ter ou não anteras ditecas ou monotecas. O 
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gineceu mais comum é o tricarpelar, que é caracterizado por um ovário livre ou 

trilocular com a presença de estiletes livres ou levemente concrescidos, inteiros, 

bífidos, lobados ou laciniados no ápice (BARROSO et al., 1991). 

Os frutos apresentam uma morfologia deiscente ou indeiscente; normalmente 

tricocas. As sementes podem se classificar como: globosas, ovóides, angulosas, 

plano-convexas ou carenadas, são ricas em endosperma, algumas vezes 

oleaginosas, podendo apresentar ainda curúncula (PAIVA et al., 2000). 

 

1.7 CONCEITOS SOBRE O GÊNERO Croton 

 

O gênero Croton é considerado o segundo maior gênero dentro da família 

Euphorbiaceae que inclui cerca de 1200 espécies. Croton apresenta uma ampla 

distribuição, com grande concentração na região das Américas, observando que no 

Brasil já se tem registro de aproximadamente 350 espécies. Croton spp. apresenta-

se rico em metabólitos secundários, dentre eles destacam-se os terpenos, 

flavonóides e alcaloides, que são os principais constituintes associados à atividade 

medicinal do gênero (ALMEIDA et al., 2015). 

Croton é quase que exclusivamente de hábito arbustivo, podendo abranger 

árvores, arbustes e gramíneas. A principal característica do gênero é uma curvatura 

na região apical do seu caule, e na extremidade destes galhos apresentam-se flores. 

O gênero apresenta estruturas secretoras e diversos tipos, além de estruturas florais 

e extra-florais (LUJÁN; LEÓN; RIINA, 2015). 

Existem registros de inúmeras atividades farmacológicas comprovadas 

cientificamente referentes ao gênero Croton, dentre elas atividades antimicrobiana 

(KHANRA et al., 2016), antifúngica (QUEIROZ et al., 2014), antinociceptiva, anti-

inflamatória, cicatrizante, anticancerígena, além de reduzir problemas 

gastrointestinais, porém a capacidade farmacológica de diversas espécies deste 

gênero ainda é desconhecida (CARTAXO; SOUZA; ALBUQUERQUE, 2010). 

Existem três espécies denominadas “quebra-faca”, e que são encontradas na 

região do Nordeste brasileiro: Croton cordiifolius Bail, Croton conduplicatus Kunth e 

Croton heliotropiifolius Kunth, sendo que não se tem registro na literatura das 

potenciais atividades da espécie Croton conduplicatus Kunth (NOGUEIRA et al., 

2015) 
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1.8 Croton conduplicatus KUNTH 

 

Na Caatinga, mais precisamente na região do Nordeste semiárido brasileiro, é 

encontrada uma vegetação de arbustos de folhas muito pequenas ou dotadas de 

espinhos. Este ecossistema possui uma diversidade na flora e fauna, e dentre a 

numerosa flora, encontra-se Croton conduplicatus Kunth (TEIXEIRA; ANDRADE; 

LEIVAS, 2015). 

Esta espécie é conhecida como “quebra-faca”, as suas folhas são utilizadas 

na medicina popular amparando na terapêutica de gripes e resfriados, como também 

na cura de afecções do trato gastrointestinal e cefaleia (XIMENES et al., 2013). 

Estudo sobre o óleo essencial das folhas de Croton conduplicatus Kunth, 

coletados no período seco e outra no chuvoso, apresentou como principais 

constituintes do óleo da folha no período de seca: óxido de cariofileno (9,56%), p-

cimeno (14,38%), espatulenol (13,38%) e 1,8-cineol (17,59%), enquanto que o óleo 

coletado no período chuvoso foi: espatulenol (6,36%), 1,8-cineol (17,81%), α-

felandreno (11,39%), biciclogermacreno (8,26%), (E)-cariofileno (6,95%) e 

espatulenol (6,36%). Evidenciando que existem influências de acordo com o período 

da coleta (SOUZA et al., 2014). 

Embora ainda pouco se saiba sobre essa espécie no tocante a suas 

características farmacológicas, sua composição química tem como constituintes 

majoritários monoterpenos e em menor quantidade o sesquiterpeno (E)-cariofileno, 

além de cânfora, todos esses isolados do extrato etanólico das folhas de Croton 

conduplicatus Kunth (ALMEIDA et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Imagem do Croton conduplicatus Kunth. Acesso dia: 03 de Abril de 2018. 
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Fonte: http://lt.biologija.wikia.com/wiki/Croton 

 

1.9 JUSTIFICATIVA 

 

Croton conduplicatus Kunth é uma espécie muito empregada na medicina 

popular, sobretudo em quadros de resfriados e problemas gástricos infecciosos. 

Embora ainda pouco se saiba sobre essa espécie no tocante a suas características 

farmacológicas, sua composição química tem como constituintes majoritários 

monoterpenos, além de cânfora e flavonoides, todos esses isolados do extrato 

apresentam estudos que se destacam pela atividade antibacteriana, antitumoral e 

antifúngica. Além disso, foram evidenciados outros componentes que são 

característicos de algumas espécies do gênero Croton, e estudos apontam que 

demais espécies de Croton apresentam potencial para ambas as atividades 

farmacológicas. 

Como não há, até o presente momento, estudos farmacológicos que 

comprovem a segurança de seu consumo e sua eficácia para os fins que são 

empregados, assim como o aumento nos índices de resistência bacteriana e fúngica 

frente às substâncias antibióticas já estudadas e comercializadas, além do grupo de 

quimioterápicos ineficazes, esse estudo busca evidenciar características dessa 

planta que possuam relevante atividade diante dessas possíveis ações 

farmacológicas. Com relação às ações modulatórias frente a cepas bacterianas e 

fúngicas foram observadas as suas interações físicas com drogas de atividade 

antibacteriana e antifúngica já conhecida, destacando o sinergismo e antagonismo. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar a atividade citotóxica, antifúngica e antibacteriana do extrato etanólico 

das folhas de Croton conduplicatus Kunth, em modelos experimentais in vitro. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar a prospecção fitoquímica do extrato etanólico das folhas de Croton 

conduplicatus Kunth; 

 

 Avaliar a atividade citotóxica do extrato etanólico das folhas de Croton 

conduplicatus Kunth em células tumorais humanas de diferentes linhagens; 

 

 Determinar a concentração inibitória mínima para o extrato etanólico da 

espécie em estudo frente a cepas bacterianas e fúngicas; 

 

 Avaliar o sinergismo ou antagonismo com substâncias antibacterianas e 

antifúngicas. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

A pesquisa é do tipo experimental, uma vez que foram realizados testes para 

comprovar a atividade citotóxica, antifúngica e antibacteriana do material vegetal, 

além de avaliar o efeito modulador frente a antibióticos e antifúngicos utilizados na 

clínica. 

  

3.2 COLETA E IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL VEGETAL 

 

O material vegetal utilizado foi constituído por folhas secas e trituradas de 

Croton conduplicatus Kunth, obtidas a partir de coletas residenciais no mês de 

dezembro de 2017, na cidade de Potengi, Ceará, município que se localiza a leste 

do município de Santana do Cariri, ao oeste os municípios de Campos Sales e 

Salitre, ao norte Assaré, e ao sul o município de Araripe, tendo uma distância de 485 

km da capital do Ceará (Fortaleza) (IBGE, 2010). A identificação botânica e o 

depósito da exsicata, representado na figura (7), foram realizados no Herbário 

Caririense Dárdamo de Andrade Lima – HCDAL da Universidade Regional do Cariri 

– URCA, obtendo o número de registro 12.347. 

 

 
Fonte: 

http://www.cria.org.br/eventos/tdbi/flora/presentations/PaulBerry/crotonFB/Pages/HBK%20Holotypes
%20P/c-conduplicatus-type.html. 

 

 

Figura 7: Exsicata de Croton connduplicatus Kunth. Acessado em 02 de Abril de 2018. 

http://www.cria.org.br/eventos/tdbi/flora/presentations/PaulBerry/crotonFB/Pages/HBK%20Holotypes%20P/c-conduplicatus-type.html
http://www.cria.org.br/eventos/tdbi/flora/presentations/PaulBerry/crotonFB/Pages/HBK%20Holotypes%20P/c-conduplicatus-type.html
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3.3 PREPARO DO EXTRATO ETANÓLICO  

 

Para preparação do extrato etanólico, foram utilizadas as folhas de Croton 

conduplicatus Kunth, que logo após submetidas a uma secagem e trituradas, em 

seguida permaneceram submersas em etanol por 72 h, como é representada na 

figura (8). Após esse período, o eluente foi filtrado em papel filtro para separação 

dos resíduos sólidos e logo após foi concentrado (figura 10) em condensador 

rotativo a vácuo (figura 9) e banho-maria (BRASILEIRO et al., 2006), obtendo-se um 

rendimento do extrato de 15,03 g a partir de 1,632 kg de folhas secas (figura 11). 

Para os testes foram utilizadas soluções preparadas a partir do extrato sob uma 

concentração de 10 mg/mL, dissolvidos em DMSO (dimetil sulfóxido) e, em seguida 

diluídos com água destilada para uma concentração de 1024 μg/mL. A escolha do 

tipo de extrato foi devido o fato de o álcool etanólico conseguir solubilizar a maior 

parte dos constituintes químicos presentes no vegetal, sem causar viés nos testes, 

pois a sua concentração não é tóxica para bactérias e fungos. 

Figura 8: Folhas de Croton conduplicatus Kunth submersas em etanol.  

 

Fonte: Primária. 
Figura 9: Condensador rotativo concentrando o extrato.. 

 

Fonte: Primária. 
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Figura 10: Extrato etanólico das folhas de Croton conduplicatus Kunth sendo concentrado. 

 

Fonte: Primária. 

Figura 11: Extrato etanólico das folhas de Croton conduplicatus Kunth concentrado (a) e armazenado 
(b).  

Figura 11. a                                                    Figura 11. b 

 

                       Fonte: Primária.                                                 Fonte: Primária. 
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3.4  PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA DO EXTRATO 

 

Os testes fitoquímicos foram realizados para detectar a presença de terpenos, 

heterósidos, saponinas, taninos, flavonóides, esteróides, cumarinas, quinonas, 

ácidos orgânicos e alcalóides, segundo o método descrito por Matos (1997). Os 

testes foram baseados na observação visual de uma mudança na cor ou na 

formação de precipitado após a adição de reagentes específicos. 

 

3.5 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CITOTÓXICA 

  

3.5.1 Linhagens celulares 

 

As células utilizadas no teste de citotoxicidade estão listadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Células utilizadas nos ensaios de citotoxicidade  

 
 

Linhagem Celular 

 
 
 

Tipo Histológico 

 
 
 

Origem 

 
Concentração 

de      

plaqueamento 

(Células/mL) 

HL-60 Leucemia promielocítica Humana 
0,3 x 106 

PC-3 Adenocarcinoma de próstata Humana 0,1 x 106 

HCT- 116 Carcinoma de colon Humana 
0,1 x 106 

SNB-19 Astrocitoma-cérebro 
 

Humana 
0,1 x 106 

Fonte: MAGALHÃES, 2009 – UFC. 
 

 

3.5.2 Obtenção e cultivo das células tumorais 

 

Células: As linhagens tumorais utilizadas, SNB-19 (Astrocitoma-Cérebro 

Humano), PC-3 (Próstata), HCT-116 (Cólon do útero) e HL-60 (Leucemia 

promielocitica), foram cedidas pelo Instituto Nacional do Câncer (EUA), tendo sido 

cultivadas em meio RPMI suplementados com 10% de soro fetal bovino e 1% de 
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antibióticos, mantidas em estufa a 37 C e atmosfera contendo 5% de CO2. 

Amostras: A amostra do extrato etanólico, foi testada na concentração de 100 

µg/mL (MOSMANN et al.,1983). 

 

3.5.3 Ensaio de citotoxicidade em células tumorais humanas 

 

Análise de citotoxicidade pelo método do MTT é comumente utilizada nos 

ensaios de citotocixidade. Grandes centros de referencia utilizam esse método, 

como o programa de screening do National Cancer Institute dos Estados Unidos 

(NCI), que testa mais de 10.000 substâncias a cada ano. É um método rápido, 

sensível e barato. Foi descrita primeiramente por Mosman (1983) e permite analisar 

a viabilidade e o estado metabólico da célula. É uma análise colorimétrica baseada 

na conversão do sal 3-(4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil-2-H-brometo de tetrazolio 

(MTT) em azul de formazan, a partir de enzimas mitocondriais presentes somente 

nas células metabolicamente ativas. O estudo citotóxico pelo método do MTT 

permite definir facilmente a citotoxicidade, mas não o mecanismo de ação 

(MOSMANN et al.,1983). 

 

3.5.4 Procedimento experimental 

 

As células foram inoculadas em uma placa de Kline de 96 poços representada 

na figura (12), nas concentrações de 0,3 x 106 cels/mL para linhagem HL60 e 0,1 x 

106 céls/mL para as linhagens HCT, SNB e PC3, respectivamente. A doxorrubicina 

foi utilizada como controle positivo na metodologia de citotoxicidade frente a 

linhagens de células tumorais, sendo considerado quimioterápico padrão utilizado na 

clínica, para as seguintes neoplasias: carcinoma da mama, pulmão, bexiga, tireoide 

e também carcinoma ovariano; sarcomas ósseos e dos tecidos moles; linfomas de 

Hodgkin e não-Hodgkin; neuroblastoma; tumor de Wilms; leucemia linfoblástica 

aguda e leucemia mieloblástica aguda (BRASIL, 2016). As placas foram incubadas 

com a substância por 72 horas em estufa a 5% de CO2 a 37º C. Ao término deste, as 

mesmas foram centrifugadas e o sobrenadante removido. Em seguida, foram 

adicionados 150 uL da solução de MTT (sal de tetrazolio), e as placas foram 

incubadas por 3 h. Após a incubação as placas foram novamente centrifugadas para 
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retirada da solução de MTT. A absorbância foi lida após dissolução do precipitado de 

formazan com 150 uL de DMSO puro em espectrofotômetro de placa a 595 nm 

(MOSMANN et al.,1983). 

 

Figura 12: Placa de 96 poços. 

 
Fonte: https://br.depositphotos.com/80682254/stock-photo-multichannel-

pipette-test-sample-on.html. 

 

3.5.5 Análise dos dados 

 
Para a determinação da IC50 (concentração capaz de inibir 50% do 

crescimento celular) as absorbâncias das amostras foram analisadas utilizando-se o 

logaritmo das concentrações testadas por regressão não-linear. Foram realizadas 

duas repetições individuais para cada um dos compostos em todas as linhagens 

previamente indicadas.  

Todos os experimentos foram analisados utilizando-se do programa 

GraphPad Prism 5.0. 

 

3.6 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA 

 

3.6.1 Meio de Cultura 

 

Para a determinação da atividade antifúngica o meio de cultura de escolha foi 

o caldo Saubouraud Dextrose, preparado de acordo com as especificações do 

fabricante. 

 

 

 

https://br.depositphotos.com/80682254/stock-photo-multichannel-pipette-test-sample-on.html
https://br.depositphotos.com/80682254/stock-photo-multichannel-pipette-test-sample-on.html
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3.6.2 Cepa fúngica  

 

Para analisar a atividade antifúngica do extrato etanólico do vegetal em 

questão foi utilizada a cepa de Candida albicans (ATCC 40006) e Candida tropicalis 

(ATCC 40042). 

 

3.6.3 Preparo do inóculo fúngico 

 

O inóculo fúngico utilizado apresentava uma concentração de 1,5 x 106 

UFC/mL, equivalente à densidade de McFarland (106 UFC/mL). 

 

3.6.4 Determinação da Concentração inibitória mínima (CIM) 

 

A técnica de microdiluição em caldo para a determinação da concentração 

inibitória mínima (CIM) foi realizada em microplacas estéreis de 96 cavidades com 

fundo em forma de “U”. Inicialmente todos os poços da microplaca foram 

preenchidos com 100 µL de caldo Saubouraud Dextrose. As amostras do extrato 

etanólico, foram preparadas na concentração de 1024 µg/mL, que foram 

depositadas na primeira coluna da microplaca. O antifúngico utilizado nos testes foi 

a neomicina na concentração também de 1024 µg/mL. Em seguida uma alíquota de 

100 µL do conteúdo foi colocada em cada orifício e, após homogeneização, com o 

inóculo transferido o mesmo volume para cada orifício da coluna e desprezado após 

homogeneização o excesso da diluição, obtendo-se, assim, concentrações 

decrescentes do extrato etanólico.  

As cepas de Candida albicans e Candida tropicalis, foram diluídas 1/10 em e, 

desta diluição, um volume de 100 µL, foi depositado em todos os orifícios. Os 

orifícios finais das linhas foram destinados para os testes de controle do 

experimento. Um orifício foi reservado para o controle positivo, com caldo 

Sauboraud Dextrose e inóculo. E outro orifício foi utilizado para controle negativo do 

DMSO estéril a 10%. As microplacas foram incubadas em estufa bacteriológica a 

37ºC por 24 horas (GUIMARÃES et al., 2011).  
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3.6.4 Interpretação dos resultados 

 

Após esta incubação a presença de uma turvação nos orifícios foi interpretada 

como prova negativa do efeito inibitório do extrato etanólico, enquanto a ausência da 

turvação foi considerada prova positiva da ação inibitória do extrato etanólico. A 

região em que não houve crescimento fúngico é indicada como a menor 

concentração do extrato a ter ação fungicida e o experimento foi realizado em 

triplicata (CAVALCANTI et al., 2011). 

 

 

3.7 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA 

 

3.7.1 Meio De Cultura 

 

Brain Heart Infusion (BHI) foi o meio de cultura das cepas de escolha, 

preparado de acordo com as especificações sugeridas pelo fabricante. 

 

3.7.2 Microrganismos 

 

Os microrganismos utilizados nos testes foram linhagens padrão das 

seguintes bactérias: Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883), Pseudomonas 

aeruginosa (ATCC 27853), Escherichia coli (ATCC 25922) e Staphylococcus aureus 

(ATCC 25923) obtidas junto à Laboclin. 

 

3.7.3 Preparo e padronização do inóculo bacteriano 

 

As linhagens foram inoculadas em caldo BHI, na concentração indicada pelo 

fabricante e ficaram incubadas durante 24 horas à temperatura de 35°C para 

propiciar o desenvolvimento das cepas bacterianas. Estas suspensões acrescidas 

de bactérias desenvolvidas foram diluídas na proporção de 1:10 em caldo BHI até o 

equivalente à 105 céls/mL (COCKERILL et al., 2012). 
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3.7.4 Determinação da concentração inibitória mínima (CIM) 

 

Para determinação da CIM foi seguido o método de microdiluição em caldo, 

com concentrações variando de 512 a 8 µg/mL (MANN; MARKHAM, 1998; 

PALOMINO et al., 2002). 

 

Figura 13: Preparação dos materiais para a realização do teste de avaliação 
antimicrobiana.  

 

Fonte: primária. 

 

3.7.5 Execução e leitura dos ensaios 

 

Esse método utiliza o menor volume de meio de cultura e das soluções teste 

preparadas a partir do extrato, distribuídos em poços nas microplacas estéreis. Os 

poços de cada placa contaram com meio de cultura, alguns acrescidos da diluição 

da solução feita a partir do extrato, outros um controle negativo (contendo somente o 

meio) e um controle positivo (meio + inóculo), assim como controles de inibição que 
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utilizaram em sua composição solução em concentrações variando de 512 a 8 

µg/mL. Foi utilizada uma concentração dobrada das soluções teste (1024 µg/mL) em 

relação à inicial definida, e volumes de 100 µL que posteriormente foram diluídas 

seriadamente na proporção de 1:2 em caldo BHI. Para cada cavidade, foi distribuído 

100 µL do meio e nesse, diluído amostra da suspensão de bactéria na proporção 

1:10. As placas preenchidas foram incubadas durante 24 horas a uma temperatura 

de 35°C. 

Para leitura da CIM das amostras, foi preparada uma solução de resazurina 

sódica (Sigma) em água destilada estéril na concentração de 0,01% (p/v). Após a 

incubação, 20 µL da solução indicadora foram adicionados em cada cavidade e após 

o período de 1 hora à temperatura ambiente, foi possível realizar a interpretação dos 

resultados. A mudança de coloração azul para rosa devido à redução da resazurina 

indicou o crescimento bacteriano (MANN; MARKHAM, 1998; PALOMINO et al., 

2002). 

  

3.7.6 Avaliação da interferência dos extratos sobre a resistência aos 

antibióticos 

 

Para avaliar o extrato como modulador da ação antibiótica, a CIM de 

antibióticos (amicacina e gentamicina) foi avaliada na presença e ausência das 

substâncias e do extrato em microplacas estéreis. Todos os antibióticos testados 

foram obtidos junto à Novafarma Indústria Farmacêutica. 

 

3.7.7 Execução e leitura dos ensaios 

 

As amostras foram diluídas em caldo BHI 10% em concentrações 

subinibitórias (MIC/8). A preparação das soluções de antibióticos foi realizada com a 

adição de água destilada estéril em concentração dobrada (1024 µg/mL) em relação 

à concentração inicial definida e volumes de 100 µL diluídas de forma seriada 1:2 

em caldo BHI 10%. Cada cavidade continha a suspensão bacteriana de 1:10 e os 

mesmos controles utilizados na determinação da CIM foram utilizados. As placas 

foram incubadas a 35°C por 24 horas e posteriormente foi adicionada resazurina 

para a leitura dos resultados (MANN; MARKHAM, 1998; PALOMINO et al., 2002). 
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Figura 14: Microdiluição em caldo pré-revelação com a resazurina sódica.  

 

Fonte: Primária. 

 
 

Figura 15: Microdiluição em caldo pós-revelação com a resazurina sódica.  

 

Fonte: Primária. 

  

3.7.8 Análise estatística 

 

Os testes foram realizados em triplicata e os resultados foram expressos em 

média geométrica. Para análise estatística foi aplicada ANOVA two-way seguida do 

teste de Bonferroni, considerando significância de p≤ 0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

Para a obtenção do extrato etanólico foram utilizados 1,632 Kg do material 

seco, resultando em 15,03 gramas do extrato etanólico, logo o rendimento foi de 

0,9%.  

A prospecção fitoquímica do extrato etanólico das folhas de Croton 

conduplicatus Kunth (LECC) revelou a presença de muitos metabólitos secundários, 

incluindo: tanino, flobafenos, flavonas, flavonóis; xantonas, chalconas, auronas, 

flavononóis, catequinas, flavononas e terpenos, como mostra a tabela 2. 

 

Tabela 2: Prospecção fitoquímica do extrato etanólico das folhas de Croton 
conduplicatus Kunth. 

Metabólitos            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

- - + - - + + + + + + - + + - + 

 
1: fenóis; 2: pirogalatos de tanino; 3: tanino-flobafeno; 4: antocianinas; 5: 
antocianidinas; 6: flavonas; 7: flavonóis; 8: xantonas; 9: chalconas; 10: aurones; 11: 
flavononóis; 12: leucoantocianidinas; 13: catequinas; 14: flavononas; 15: alcalóides; 
16: terpenos; +: presença; - ausência. Fonte: Primária. 

 

As concentrações que inibem 50% do crescimento celular foram calculadas 

em μg/mL. Os dados detalhados da atividade citotóxica das amostras testadas estão 

representados na Tabela 3 e Gráfico 1. 
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Tabela 3 – Atividade citotóxica in vitro do extrato etanólico das folhas de 

Croton conduplicatus Kunth contra linhagens de células tumorais. 

IC50  μg/mL (Intervalo)* 

Amostra 
PC3 

(Próstata) 

SNB-19 

(Astrocitoma) 

HCT-116 

(Cólon) 

HL60 

(Leucemia) 

 

Extrato etanólico 

de Croton 

conduplicatus 

Kunth 

 

>100 

 

>100 

 

>100 

 

8,18 

(4,34 -15,39) 

Doxorrubicinaa 

0,44 

(0,34-

0,54) 

1,20 

(1,03-1,39) 

0,11 

(0,08-0,14) 

0,01 

(0,005-0,01) 

*Valores de concentração inibitória média (CI50) com um intervalo de confiança de 
95% obtido por regressão não linear. A Doxorrubicina foi usada como controle 

positivo. Fonte: Primária. 
 
 

Pode-se perceber que o extrato etanólico das folhas de Croton conduplicatus 

Kunth foi considerada citotóxica frente à linhagem leucêmica (HL60), apresentando 

IC50 8,18 μg/mL. As demais amostras apresentaram IC50 maior que 100 μg/mL, 

sendo esta a maior concentração de teste. 
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Gráfico 1. Atividade citotóxica in vitro do extrato etanólico das folhas de Croton 
conduplicatus contra linhagens de células tumorais. 
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Fonte: Primária. 

Os resultados descritos na Tabela 4 revelam que o extrato etanólico das 

folhas de Croton conduplicatus Kunth possui atividade antifúngica contra a cepa de 

Candida albicans (ATCC 40006) os quais estão dispostos em ordem crescente dos 

valores obtidos da Concentração Inibitória Mínima (CIM), frente ao material vegetal 

testado. Porém não apresentou o mesmo resultado diante da cepa de Candida 

tropicalis (ATCC 40042). 

 
Tabela 4. Concentração inibitória mínima do extrato etanólico das folhas de Croton 

conduplicatus Kunth e antifúngico. 

CEPAS 

FÚNGICAS 

CIM DO 

EXTRATO 

ETANÓLICO  

CIM DA 

NEOMICINA 

Candida 

albicans 

(ATCC 40006) 

128 µg/mL 128 µg/mL 

Candida 

tropicalis (ATCC 

40042) 

≥1024 µg/mL 128 µg/mL 

                    Fonte: Primária. 

Com relação à interação do extrato com o antifúngico, os resultados obtidos 

demonstraram antagonismo diante da interação física do antifúngico neomicina com 
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o extrato etanólico da espécie em estudo, testados conforme apresentado no gráfico 

3. 

Gráfico 2. Interação do extrato etanólico das folhas de Croton conduplicatus Kunth 
com o antifúngico neomicina. 
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O nível de significância é considerado p < 005 assim:  

ns – p > 0,005; * - p < 0,005; ** - p < 0,01; *** - p < 0,001; **** - p < 0,0001 

Fonte: Primária. 

 

Os resultados descritos na Tabela 5 revelam que, o extrato etanólico das 

folhas de Croton conduplicatus Kunth possui atividade antimicrobiana contra cepas 

de Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Staphylococcus aureus as quais estão 

dispostas em ordem crescente dos valores obtidos da Concentração Inibitória 

Mínima (CIM), frente ao material vegetal testado. Este fato pode estar associado à 

presença principalmente de Monoterpenos no extrato etanólico. O mesmo resultado 

não foi observado frente à cepa de Pseudomonas aeruginosa. 

Tabela 5. Concentração inibitória mínima do extrato etanólico das folhas de Croton 
conduplicatus Kunth e antibióticos 

CEPAS 

BACTERIANAS 

CIM DO EXTRATO 

ETANÓLICO 

CIM DA 

AMICACINA 

CIM DA 

GENTAMICINA 

Escherichia coli 

(ATCC 25922) 

64 µg/mL 

 

512 µg/mL ≤ 8 µg/mL 

 

Staphylococcus 

aureus 

128 µg/Ml 256 µg/mL ≥1024 µg/mL 

CA 40006 – Candida albicans 

CT 40042 – Candida tropicalis 
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(ATCC 25923) 

    

Klebsiella 

pneumoniae 

(ATCC 13883) 

256 µg/mL 

 

64 µg/mL 16 µg/mL 

    

Pseudomonas 

aeruginosa 

(ATCC 27853) 

 ≥1024 µg/mL 

 

128 µg/mL 

 

128 µg/mL 

Fonte: Primária. 

Gráfico 3.  Concentração inibitória mínima do extrato etanólico das folhas de Croton 

conduplicatus Kunth e dos antibióticos amicacina e gentamicina 

O nível de significância é considerado p < 005 assim:  
ns – p > 0,005; * - p < 0,005; ** - p < 0,01; *** - p < 0,001; **** - p < 0,0001 

 Fonte:Primaria. 

 

Com relação ao gráfico 3, pode-se observar que o extrato apresentou uma 

CIM menor que o antibiótico amicacina, frente às cepas de Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus; e o mesmo resultado foi observado quando comparado com 

o antibiótico gentamicina, frente a cepa de Staphylococcus aureus. 

 

EC 25922 – Escherichia coli 

SA 25923 – Staphylococcus aureus 

KP 13883 – Klebsiella pneumoniae 

PA 27853 – Pseudomonas aeruginosa 
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Com relação a interação do extrato com os antibióticos, os resultados obtidos 

demonstraram antagonismo diante da interação física dos antibióticos amicacina e 

gentamicina com o extrato etanólico das espécies em estudo, testados conforme 

apresentado no gráfico 4. 

 

 Gráfico 4.  Interação do extrato etanólico das folhas de Croton conduplicatus Kunth 

com os antibióticos amicacina e gentamicina 
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O nível de significância é considerado p < 005 assim:  
ns – p > 0,005; * - p < 0,005; ** - p < 0,01; *** - p < 0,001; **** - p < 0,0001 

 Fonte:Primaria. 

 

O antibiótico gentamicina de forma isolada apresentou o melhor resultado 

frente à cepa de Escherichia coli, que é confirmado por Johnson (2011), como 

sensível ao antibiótico em questão.  

EC 25922 – Escherichia coli 

SA 25923 – Staphylococcus aureus 

KP 13883 – Klebsiella pneumoniae 

PA 27853 – Pseudomonas aeruginosa 



65 
 

 

5 DISCUSSÃO 

 

Croton conduplicatus Kunth apresenta em sua composição química, 

constituintes majoritários da classe dos terpenos e flavonóides, sendo que, na 

literatura são registrados inúmeros estudos, que se destacam pelas atividades 

antibacteriana, antifúngica  e antitumoral dos constituintes químicos, destas classes 

de metabólitos secundários (SOUZA et al., 2014).  

Em relação aos aspectos farmacológicos, dos constituintes identificados na 

prospecção fitoquímica, deve-se destacar a presença de flavonóides, que possuem 

atividade antioxidante significativa, mas também, apresentam alta toxicidade frente a 

diversos tipos de modelos testados in vitro e in vivo. (SILVA et al. 2015). 

Thomazi (2010) demonstrou que os terpenos, desempenham funções 

protetoras nas plantas, além de apresentar atividade antimicrobiana, antifúngica, 

antitumoral, analgésica e anti-inflamatória. Eles são amplamente distribuídos no 

reino vegetal e têm grande importância farmacológica no meio popular. 

Existem registros, de inúmeras atividades farmacológicas, comprovadas 

cientificamente, referentes ao gênero Croton, dentre elas a atividade antimicrobiana 

(KHANRA et al., 2016), o que enfatiza ainda mais os resultados obtidos no presente 

estudo. 

Observando o resultado da atividade antibacteriana, este estudo revela que o 

extrato etanólico obteve a menor Concentração Inibitória Mínima (CIM), frente à 

cepa de Escherichia coli. Esta concentração inibitória mínima é menor, mesmo 

quando comparada ao antibiótico amicacina. Segundo Gamboa et al., (2013), este 

fármaco, apresenta atividade antimicrobiana contra bactérias Gram-negativas, grupo 

ao qual pertence a Escherichia coli. 

Constatou-se neste estudo, que a cepa de Staphylococcus aureus, foi 

sensível ao extrato etanólico de Croton conduplicatus Kunth. Analisando os 

resultados frente às cepas supracitadas, os resultados da CIM dos antibióticos 

amicacina e gentamicina foram maiores, que os resultados obtidos da CIM do 

extrato etanólico. Observando que a amicacina segundo Netto et al., (2001) é 

utilizada na clínica contra esta cepa.  

Segundo Angélico (2011), a espécie Croton conduplicatus Heliotropiifolius, 

demonstrou ser eficiente para Staphylococcus aureus, com uma CIM de 512 μg/mL, 
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porém, a obtida pelo extrato etanólico de Croton conduplicatus Kunth neste estudo, 

é ainda menor, indicando uma maior atividade antimicrobiana em relação à cepa. 

A cepa de Klebsiella pneumoniae, demonstrou ser sensível ao extrato 

etanólico das folhas de Croton conduplicatus Kunth, mesmo obtendo uma CIM maior 

que a dos antibióticos testados.  Matias et al., (2010), relatam em seu estudo, que 

Croton campestres apresenta atividade antibacteriana considerável, contra a cepa 

de Klebsiella pneumoniae. Deve-se levar em consideração, que as duas espécies de 

Croton, apresentam os constituintes terpenóides em comum. 

No presente estudo, foi constatado que a cepa de Pseudomonas aeruginosa, 

demonstrou resistência frente ao extrato etanólico. O mesmo resultado foi obtido por 

Angélico (2011) em seu estudo, com a espécie Croton conduplicatus 

Heliotropiifolius, demonstrando, portanto, que Pseudomonas aeruginosa é resistente 

frente aos extratos citados. 

Com relação à interação, os resultados obtidos demonstraram antagonismo 

diante da combinação física dos antibióticos amicacina e gentamicina com o extrato 

etanólico da espécie em estudo, testados conforme apresentado no gráfico 4. 

O antibiótico gentamicina de forma isolada apresentou o melhor resultado 

frente à cepa de Escherichia coli, contrapondo-se com o resultado obtido frente à 

cepa de Staphylococcus aureus, que é confirmado por Johnson (2011), como 

resistente ao antibiótico em questão. 

De acordo com a pesquisa, a característica de ação antagonista, apresentada 

pelo extrato etanólico de Croton conduplicatus Kunth, frente às cepas testadas, 

deve-se a capacidade de quelação do antibiótico ou dos metabólitos presentes no 

extrato, quando combinados, fazendo com que ocorra, um aumento da CIM 

(COUTINHO et al., 2009). 

A atividade antimicrobiana do extrato etanólico das folhas de Croton 

conduplicatus Kunth, demonstra sua potencialidade contra as cepas estudadas de 

forma isolada, sem a necessidade de interação física com outras drogas 

antibacterianas, que quando submetido a esta situação, demonstrou um 

antagonismo com relação à propriedade em foco. 

No entanto, a população não está totalmente ciente, dos efeitos prejudiciais 

que pode apresentar diante desta interação, e as pessoas que fazem uso desta 

espécie vegetal, concomitante com os antibióticos testados, podendo, portanto, 

apresentar prejuízos quanto à eficácia dos antibacterianos frente à infecção. 
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Estudos revelaram que a atividade antifúngica das espécies de Croton é 

comprovada, diante da cepa de Candida albicans (LORENZI; MATOS, 2002; 

SIMÕES et al. 2003). Nesta pesquisa foi possível comprovar a atividade antifúngica 

de Croton conduplicatus Kunth frente a esta cepa, concordando, portanto, com a 

literatura científica. 

A espécie de Croton cajucara Benth apresentou atividade antifúngica frente à 

cepa de Candida albicans (AZEVEDO et al. 2010). Croton urucurana Bail apresentou 

também, atividade antifúngica frente à cepa de Candida albicans e não apresentou o 

mesmo resultado, frente à cepa de Candida tropicalis, o que certifica ainda mais os 

resultados obtidos nessa pesquisa (LOPES et al.2010). 

De acordo com Silva (2013), o extrato etanólico de Croton erectus, apresenta 

atividade antifúngica, porém, essa atividade ocorre apenas quando o extrato é 

testado de forma isolada. O potencial antifúngico desse vegetal, está relacionado 

com a presença de terpenóides e flavonoides.  

Segundo Viriato (2014), das 15 substâncias – terpenoides – testadas pela 

técnica da microdiluição em placa, com a determinação da Concentração Inibitória 

Mínima, 9 (60%), apresentaram atividade antifúngica frente a espécies de Candida, 

em que a atividade antifúngica que foi demonstrada, pode ter sua relação com os 

constituintes terpenóides, além dos constituintes flavonoides, que segundo Silva 

(2013), apresentam também atividade antifúngica frente a cepas de Candida. 

Observando que, diversos constituintes químicos presentes nessa classe de 

metabólito secundário, são encontrados na espécie vegetal estudada. 

 Com relação aos resultados pertinentes a modulação do extrato, com o 

antifúngico frente às cepas fúngicas de linhagens de Candida, nenhuma das frações 

testadas, apresentou relevância clínica, sendo que todos os resultados da 

modulação foram ≥ 1024 μg/mL. Este resultado, corrobora com o estudo de Silva 

(2013), em que o extrato etanólico das cascas de Croton erectus, demonstrou 

antagonismo frente à modulação com antifúngicos utilizados na clínica, dentre eles a 

Neomicina.  

O fato de existir antagonismo, durante o processo de modulação pode estar 

relacionado com a inibição da ação dos metabólitos, presentes no extrato, em sua 

maior parte, os compostos terpenóides e flavonoides e/ou inibição dos constituintes 

do antifúngico. Durante a junção dos mesmos, é observada uma relação de inibição 

da ação contra as cepas de Candida (CHATTOPADHYAY et al. 2001). 
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Considerando a resistência das leveduras pertencentes ao gênero Candida, 

frente aos antifúngicos utilizados na clínica, pode-se inferir que a pesquisa de busca 

dos novos compostos antifúngicos de origem vegetal, mostra-se de relevante 

significância. É possível observar o potencial antibiótico que os produtos vegetais 

possuem, e por consequência, a real possibilidade de aplicação destes produtos na 

prevenção e tratamento de doenças infecciosas de origem fúngica. Porém, é 

necessário citar a necessidade de realização de estudos de cunho toxicológico e 

clínico como suporte de segurança, para o uso destes produtos como fármacos 

(LIMA et al. 2006). 

Modelos celulares são ferramentas úteis e de extrema necessidade, para que 

se possa avaliar o potencial citotóxico de determinadas substâncias, através da sua 

capacidade de induzir a morte celular. Diante dos resultados pode-se perceber que, 

o extrato etanólico das folhas de Croton conduplicatus Kunth, apresentou frente à 

linhagem HL-60 (leucemia promielocítica) uma IC50 de 8,18 μg/mL, demonstrando 

uma atividade citotóxica de importante relevância (DELGADO et al. 2005). 

O potencial citotóxico frente a esta linhagem tumoral, pode ser explicado, 

devido a presença dos metabólitos secundários flavonoides, que segundo Wanke et 

al. (2007), os compostos mencionados apresentam atividade citotóxica frente a 

linhagens de células tumorais humanas. 

Segundo Santos e Rodrigues, (2017), os compostos flavonoides, apresentam 

atividade como inibidores de células cancerosas, devido ao fato de apresentarem 

propriedades químicas, que exercem ação frente a estas linhagens celulares. As 

substâncias pertencentes à classe dos metabólitos secundários flavonoides, 

apresentam diversas vias de alterações do metabolismo, que são importantes na 

manutenção e proliferação celular.  

O mesmo resultado positivo frente a esta linhagem celular, foi obtido no 

estudo de Assis et al. (2007), em que os compostos flavonoides dos vegetais 

Peperomia obtusifolia e Peperomia elongata apresentaram atividade citotóxica frente 

a linhagem celular HL-60, obtendo uma IC50 de 10,6 μg/mL e 29,6 μg/mL 

respectivamente. Já no presente estudo a IC50 do extrato etanólico das folhas de 

Croton conduplicatus Kunth foi de 8,18 μg/mL. 

Segundo Fernandes et al. (2012), Croton polyandrus não apresentou 

atividade antitumoral in vitro, frente as linhagens celulares testadas, isto pode ser 

explicado pelo fato de que essa espécie apresenta escassa constituição por 
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flavonoides, diferenciando-se de Croton conduplicatus Kunth que apresenta uma 

grande quantidade do metabólito secundário em questão. 

De acordo com Athayde (2013), Croton echinocarpus Bail e Croton 

vulnerarius Mull.arg, apresentam atividade citotóxica frente a diversas linhagens 

celulares tumorais humanas, este fato é explicado pela alta concentração do 

metabólito secundário Flavonóide e Terpenóide, cuja última substância é encontrada 

também em extensa escala na espécie de Croton conduplicatus Kunth. 

O potencial terapêutico de diversos extratos vegetais tem, portanto, chamado 

à atenção de cientistas para testá-los para a atividade antitumoral, aproveitando o 

fato de que a via de ação é diferente daquela dos clássicos quimioterápicos 

citotóxicos utilizados na clínica.  

Diversos estudos indicam que componentes de extratos, especialmente os 

metabólitos secundários terpenóides e flavonóides, têm múltiplos efeitos 

farmacológicos, frente à atividade terpeno-tumor supressivos. Tais metabólitos têm 

sido relatados por executarem atividades quimiopreventivas em diversos modelos 

tumorais e assim podem constituir uma nova classe de agentes terapêuticos 

(BRITTO et al. 2012). 

 No presente estudo verificou-se ainda, que diante das demais linhagens 

celulares, o extrato etanólico de Croton conduplicatus Kunth, não apresentou 

atividade citotóxica. Sendo que os resultados apresentaram IC50 maior que 100 

μg/mL, frente às linhagens celulares de PC-3 (próstata), SNB-19 (astrocitoma) e 

HCT-116 (cólon). 

O mesmo resultado foi verificado no estudo de Assis et al. (2007), em que os 

compostos flavonoides dos vegetais Peperomia obtusifolia e Peperomia elongata, 

apresentaram atividade citotóxica, apenas frente a linhagem celular HL-60, 

contrapondo-se frente às demais linhagens celulares. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O extrato etanólico das folhas de Croton conduplicatus Kunth, apresentou 

atividade antimicrobiana, frente às cepas de Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Klebsiella pneumoniae e Candida albicans além de citotoxicidade frente à 

linhagem leucêmica HL-60, tendo em vista que, o extrato etanólico do vegetal 

apresenta diversos metabólitos secundários como os terpenoides e flavonoides, que 

demonstram na literatura, atividades antibacteriana, antifúngica e citotóxica 

comprovadas. 
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