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RESUMO

A resistência dos agentes patogênicos a múltiplas drogas, em decorrência do uso indevido dos antibióticos, impossibilitou a erradicação das 
infecções. Antimicrobianos derivados de plantas são sempre fontes de novas terapias. Um rápido olhar para a forma como a natureza, 
especialmente as plantas, combatem infecções, fornecerá uma compreensão mais profunda da metodologia, que precisa ser adotada para a 
concepção e desenvolvimento de novos agentes anti-infecciosos altamente eficazes. Antibióticos não convencionais naturais ou sintéticos podem 
aumentar a atividade de determinados antibióticos ou reverter a resistência natural bacteriana a certos antibióticos. Como consequência desse 
potencial, esses compostos podem ser classificados como modificadores da atividade antibiótica. O objetivo desse trabalho foi verificar a 
atividade antimicrobiana do óleo fixo de Orbignia speciosa (OFOs) (babaçu) por meio de testes microbiológicos (concentração inibitória mínima e 
efeito sinérgico em associação com antibióticos aminoglicosídeos). Seis diferentes cepas bacterianas foram utilizadas: duas Gram-positivas, duas 
Gram-negativas e duas cepas multiresistentes. As concentrações inibitórias mínimas (CIM) foram determinadas por ensaio de microdiluição. Caldo 
(BHI) a 3,8% foi usado para crescimento bacteriano (24 h, 35 ± 2 ºC). O inóculo de cada cultura de cada espécie de bactéria foi diluído em caldo 
BHI na mesma média a uma concentração final de aproximadamente 1 x 108 UFC/mL (0.5 unidades de turvação nefelométrica- escala 
McFarland). Após isso, a suspensão foi diluída a 1 x 105 UFC/mL em BHI 10 %. Volume de 100 µL da diluição foi distribuído em placas de 96 poços 
com o óleo, alcançando 5 x 105 UFC/mL como concentração final dos inóculos. A solução inicial do óleo foi preparada utilizando 10 mg de óleo 
dissolvido em 1mL de dimetil sulfóxido - (DMSO) para obter uma concentração inicial de 10 mg/mL. A partir dessa concentração, várias diluições 
foram feitas em água destilada, a fim de obter uma solução estoque de 1024 μg/mL. Várias diluições seriadas foram realizadas pela adição de 
caldo BHI para atingir uma concentração final na faixa de 8-512 μg/mL. Para verificar se o óleo exerceu efeito modulador da ação dos antibióticos 
aminoglicosídeos frente às cepas bacterianas testadas, utilizou-se um método onde as soluções do óleo foram testadas em concentrações sub-
inibitórias (CIM/8). Foram preparados tubos  eppendorf® contendo cada um deles 1,5 mL de solução contendo 1162 μL de meio de cultura BHI, 
150 μL da suspensão bacteriana e 188 μL do produto natural na concentração CIM/8. Para o controle foram preparados tubos eppendorf® com 
1,5 mL de solução contendo 1350 μL de BHI e 150 μL de suspensão dos micro-organismos. A placa foi preenchida adicionando-se 100 μL desta 
solução em cada poço. Em seguida, 100 μL de droga (antibiótico) foram misturados ao primeiro poço, procedendo-se a microdiluição em série, 
até a penúltima cavidade. As concentrações de antibióticos variaram gradualmente de 1024 a 1 μg/mL. As maiores atividades inibitórias foram 
frente a E. coli 27 (MIC 32 µg/mL), S. aureus 358 (MIC 256 µg/mL) e E. coli ATCC 25922 (MIC 512 µg/mL) para OFOs. Além disso, houve uma 
significativa redução (P < 0.001) dos valores de MIC para o antibiótico amicacina frente às cepas de S. aureus 358 e P. aeruginosa ATCC 15442 e 
para o antibiótico neomicina frente às cepas de S. aureus 358, P. aeruginosa ATCC 15442 e E.coli 27. De acordo com os resultados obtidos 
constatou-se que o OFOs apresentou significativo potencial sinergístico quando combinado com antibióticos aminoglicosídeos, sendo de grande 
importância, tendo em vista que a utilização de agentes antimicrobianos provenientes de compostos de origem vegetal representa uma 
estratégia alternativa no tratamento de diferentes tipos de infecções.
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