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RESUMO 

 

Costus spicatus Swartz [Costaceae (K. Schum.) Nak.], popularmente conhecida como "cana-do-brejo" 

ou "cana-de-macaco" e tradicionalmente utilizada no tratamento de irritações vaginais, leucorreias, 

úlceras, gonorreia, sífilis, nefrite, cistite e para fins depurativos, é uma espécie vegetal nativa de locais 

úmidos da América Latina. No contexto químico, esta planta medicinal possui diferentes metabólitos 

secundários, tais como ácido ferúlico, ácido cafeico, quercetina e apigenina, associados às diversas 

atividades biológicas, que têm atraído à atenção de pesquisadores. O presente estudo teve como 

objetivo caracterizar quimicamente e investigar os potenciais antioxidante, toxicológico e 

antibacteriano in vitro dos extratos hexânico (EH), em acetato de etila (EAE) e etanólico (EE) obtidos 

do caule de C. spicatus. A triagem fitoquímica foi realizada por meio de reações de identificação. Os 

teores de fenóis e flavonoides totais foram determinados por métodos colorimétricos, utilizando os 

reagentes de Folin-Ciocalteu e cloreto de alumínio, respectivamente. A atividade antioxidante in vitro 

foi realizada pelo método de sequestro do radical livre DPPH. A triagem de citotoxicidade foi avaliada 

frente à Artemia salina. A atividade antibacteriana in vitro foi investigada por meio da determinação 

da Concentração Inibitória Mínima (CIM) usando o método de microdiluição em caldo conforme 

recomendações do Clinical Laboratory Standards Institute, seguida pelo estabelecimento da 

Concentração Bactericida Mínima (CBM) e da classificação do efeito antibacteriano bactericida ou 

bacteriostático. Foram testadas oito (8) cepas bacterianas de referência ATCC® e dez (10) de rotina. 

Foram detectados flavonoides, alcaloides, taninos, cumarinas, heterosídeos cardiotônicos e esteroides. 

Os teores de fenóis e flavonoides totais variaram de 0,132 a 6,096 g/100g e 0,0 a 5,46 g/100g, 

respectivamente. Quanto à atividade antioxidante in vitro, os valores da Concentração Efetiva 50% 

(CE50) variaram de 42,22 a 327,12 µg/mL. Os valores de CL50 foram de 625 e > 1250 µg/mL para 

EAE e EE, nessa ordem. EH foi atóxico para A. salina nas concentrações testadas. EAE mostrou-se 

mais eficiente, sendo ativo frente à Staphylococcus aureus (ATCC® 29213™), Pseudomonas 

aeruginosa (ATCC® 9027™), Staphylococcus aureus Resistente à Meticilina (MRSA) 1485279, 

1605677, 1664534, 1688441 e 1830466, com valores de CBM de 2500, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000 

e 2500 µg/mL, respectivamente, e efeito bacteriostático. Os resultados obtidos sugerem que C. 

spicatus é uma fonte natural de substâncias bioativas com potenciais antioxidante e antibacteriano. 

 

Palavras-chave: Costus spicatus. Flavonoides. Antibacterianos. Staphylococcus aureus Resistente à 

Meticilina. Plantas Medicinais. 
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ABSTRACT 

 

Costus spicatus Swartz [Costaceae (K. Schum.) Nak.], commonly known as "cana-do-brejo" 

or "cana-de-macaco" and traditionally used in the treatment of vaginal irritations, leucorrhoea, 

ulcers, gonorrhea, syphilis, nephritis, cystitis and for cleansing purposes, is a native plant 

species from humid places of Latin America. In the chemical context, this medicinal plant 

possess different secondary metabolites, such as ferulic acid, caffeic acid, quercetin and 

apigenin, associated with several biological activities, which have attracted the researchers 

attention. The current study aimed to chemically characterize and to investigate the in vitro 

antioxidant, toxicological and antibacterial potentials of hexane (HE), ethyl acetate (EAE) and 

ethanolic (EE) extracts obtained from C. spicatus stem. Phytochemical screening was 

performed by identification reactions. The total phenol and flavonoid contents were 

determined by colorimetric methods, using Folin-Ciocalteu and aluminum chloride as 

reagents, respectively. The in vitro antioxidant activity was performed by the DPPH free 

radical scavenging method. Cytotoxicity screening was evaluated against Artemia salina. The 

in vitro antibacterial activity was determined by the Minimal Inhibitory Concentration (MIC) 

using broth microdilution method as recommended by the Clinical Laboratory Standards 

Institute, followed by the establishment of the Minimal Bactericidal Concentration (MBC) 

and the classification of the bactericidal or bacteriostatic antibacterial effect. Eight (8) 

bacterial reference strains ATCC® and ten (10) routine strains were tested. Flavonoids, 

alkaloids, tannins, coumarins, cardiotonic heterosides and steroids were detected. Total 

phenol and flavonoid contents ranged from 0.132 to 6.096 g/100g (EAE) and from 0.0 to 5.46 

g/100g, respectively. Regarding the in vitro antioxidant activity, the 50% Effective 

Concentration (EC50) values ranged from 42.22 to 327.12 μg/mL. The LC50 values were 625 

and > 1250 μg/mL for EAE and EE, in this order. HE was non-toxic to A. salina at the 

concentrations tested. EAE was the most efficient, being active against Staphylococcus aureus 

(ATCC® 29213™), Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 9027™), Methicillin-Resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) 1485279, 1605677, 1664534, 1688441 and 1830466, with 

MBC values of 2500, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000 and 2500 μg/mL, respectively, and 

bacteriostatic effect. These results suggest that C. spicatus is a natural source of bioactive 

substances with antioxidant and antibacterial potentials. 

Keywords: Costus spicatus. Flavonoids. Anti-Bacterial Agents. Methicillin Resistant 

Staphylococcus aureus. Medicinal, Plants. 



xi 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Esquema representativo dos building blocks e vias do metabolismo secundário . - 7 - 

Figura 2 - Esquema representativo das principais vias de produção de substâncias pelos 

metabolismos primário e secundário de plantas ............................................................. - 9 - 

Figura 3 - Representação esquemática dos principais fatores que podem influenciar na 

produção dos metabólitos secundários ......................................................................... - 10 - 

Figura 4 - Esquema demonstrativo da interdisciplinaridade da pesquisa sobre o metabolismo 

secundário..................................................................................................................... - 11 - 

Figura 5 - Estruturas básicas de algumas das principais classes de substâncias fenólicas .. - 12 - 

Figura 6 - Esquema ilustrativo da divisão e exemplos das classes de substâncias fenólicas . - 14 

- 

Figura 7 - Representação da estrutura química básica de um flavonoide ........................... - 15 - 

Figura 8 - Representação de classes de flavonoides, suas respectivas estruturas químicas e 

alguns exemplos ........................................................................................................... - 16 - 

Figura 9 - Esquema ilustrativo da formação das espécies reativas de oxigênio (EROs) através 

dos processos de transporte de elétrons pela mitocôndria............................................ - 18 - 

Figura 10 - Esquema da reação química entre o radical livre DPPH e quercetina (flavonoide 

antioxidante) ................................................................................................................. - 20 - 

Figura 11 - Frequência de utilização dos métodos in vitro para determinação da atividade 

antioxidante .................................................................................................................. - 20 - 

Figura 12- Esquema demonstrativo do uso indiscriminado de antibióticos e sua relação com a 

resistência microbiana .................................................................................................. - 22 - 

Figura 13 - Número de novos antibióticos aprovados no intervalo de 1980 a 2012 ........... - 23 - 

Figura 14 - Linha do tempo demonstrando a introdução dos antibióticos no mercado e o 

aparecimento da resistência pelos microorganismos ................................................... - 24 - 

Figura 15 - Lista de agentes patogênicos prioritários para a saúde pública global de acordo 

com dados da Organização Mundial da Saúde............................................................. - 25 - 

Figura 16 - Fotografias do aspecto geral de Costus spicatus (A) Horto Medicinal da Faculdade 

de Farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora, (B) flor e (C) ramos e caule ... - 29 - 

Figura 17 - Esquema representativo do processo de extração do caule de Costus spicatus - 34 - 

Figura 18 - Imagem fotográfica do extrato hexânico obtido do caule de Costus spicatus .. - 34 - 

Figura 19 - Esquema ilustrativo do procedimento de diluição seriada realizada em microplaca 

.......................................................................................................................................- 45 - 

Figura 20 - Esquema ilustrativo dos controles do método de microdiluição em caldo Müeller-

Hinton ........................................................................................................................... - 45 - 

Figura 21 - Esquema ilustrativo da microplaca (a) com os extratos e (b) com os controles 

utilizados na determinação da Concentração Inibitória Mínima por meio do método de 

microdiluição em caldo Müeller-Hinton ...................................................................... - 46 - 

Figura 22 - Esquema ilustrativo do procedimento para determinação da Concentração 

Bactericida Mínima e da classificação do efeito antibacteriano  bactericida ou 

bacteriostático............................................................................................................... - 47 - 

 



xii 

 

 

Gráfico 1  - Curva de calibração do ácido gálico ................................................................ - 50 - 

Gráfico 2 - Curva de calibração de rutina............................................................................ - 51 - 

Gráfico 3 - Relação entre a porcentagem de morte (M%) de Artemia salina e a concentração 

de extrato em acetato de etila (EAE) obtido do caule de Costus spicatus ................... - 53 - 

Gráfico 4 - Relação entre a porcentagem de morte (M%) de Artemia salina e a concentração 

de extrato etanólico (EE) obtido do caule de Costus spicatus ..................................... - 53 - 



xiii 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1- Classe de substâncias fenólicas e suas estruturas básicas ................................... - 13 - 

Tabela 2- Descrição da composição das soluções-estoque para determinação da Concentração 

Inibitória Mínima por meio do método de microdiluição em caldo ............................ - 43 - 

Tabela 3 - Valores do peso (g) e do rendimento (%) dos extratos hexânico (EH), em acetato 

de etila (EAE) e etanólico (EE) obtidos do caule de Costus spicatus .......................... - 49 - 

Tabela 4 - Resultados da prospecção fitoquímica das principais classes de metabólitos 

secundários por meio de reações qualitativas dos extratos hexânico (EH), em acetato de 

etila (EAE) e etanólico (EE) obtidos do caule de Costus spicatus ............................... - 49 - 

Tabela 5 - Valores dos teores de fenóis e flavonoides totais dos extratos hexânico (EH), em 

acetato de etila (EAE) e etanólico (EE) obtidos do caule de Costus spicatus ............. - 51 - 

Tabela 6 - Valores de CE50 dos extratos hexânico (EH), em acetato de etila (EAE) e etanólico 

(EE) do caule de Costus spicatus e de quercetina, obtidos pelo método do sequestro do 

radical livre DPPH ....................................................................................................... - 52 - 

Tabela 7 - Valores de Concentração Inibitória Mínima (CIM) dos extratos hexânico (EH), em 

acetato de etila (EAE) e etanólico (EE) obtidos do caule de Costus spicatus e de 

ampicilina (AMP) e cloranfenicol (CHL) frente as cepas bacterianas de referência 

ATCC® e de rotina ....................................................................................................... - 54 - 



xiv 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

Abs Absorbância 

Acetil-CoA Acetilcoenzima-A 

AMH Ágar Müeller-Hinton 

AMP Ampicilina 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

ATCC do Inglês American Type Culture Collection 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CESJ Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora 

CBM Concentração Bactericida Mínima 

CE50  Concentração Efetiva 50% 

CIM Concentração Inibitória Mínima 

CLOR Cloranfenicol 

CLSI do Inglês Clinical and Laboratory Standards Institute 

CMH Caldo Müeller-Hinton 

CN Controle Negativo 

CP Controle Positivo 

CTT Cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio 

DMSO Dimetilsulfóxido 

DPPH 

ESBL 

2,2-difenil-1-picril-hidrazila 

do Inglês Extended-Spectrum Beta-Lactamase 

EAE Extrato em acetato de etila 

EE Extrato etanólico 

EH 

ERCs 

ERNs 

Extrato hexânico 

Espécies Reativas de Cloreto 

Espécies Reativas de Nitrogênio 

EROs 

ERSs 

Espécies Reativas de Oxigênio 

Espécies Reativas de Enxofre  

FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz 

INCQS Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 

LC-MS Cromatografia Líquida Acoplada a Espectrometria de Massas  

LILACS Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 



xv 

MEDLINE do Inglês Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

MRSA do Inglês methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

OMS Organização Mundial da Saúde 

P.A. 

PDR 

Pró-análise 

 do Inglês pandrug-resistant 

pH Potencial Hidrogeniônico 

RENISUS Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS 

SCIELO do Inglês Scientific Electronic Library Online 

SE Solução-estoque 

SEs Soluções-estoque 

SUS Sistema Único de Saúde 

UFJF Universidade Federal de Juiz de Fora 

UV Ultravioleta 

UV-Vis Ultravioleta-Visível 

T&CM do Inglês Traditional and Complementary Medicine 

WHO 

XDR 

do Inglês World Health Organization 

do Inglês Extensively Drug Resistant Tuberculosis 

 



xvi 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

L Litros 

mL Mililitro 

µL Microlitro 

m Massa 

g Grama 

mg Miligrama 

µg Micrograma 

nº Número 

ºC Grau Celsius 

% Porcentagem 

C Carbono 

nm Nanômetro 

λ Comprimento de onda 



xvii 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................. - 1 - 

2  REVISÃO DA LITERATURA .................................................................................... - 4 - 

2.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE A MEDICINA TRADICIONAL E COMPLEMENTAR

 .................................................................................................................................... ..- 4 - 

2.2 A METABOLÔMICA E SUA RELAÇÃO NA EXPRESSÃO DE METABÓLITOS 

SECUNDÁRIOS ........................................................................................................... - 5 - 

2.3 METABOLISMO SECUNDÁRIO: ASPECTOS PRINCIPAIS................................ - 7 - 

2.3.1 Substâncias fenólicas provenientes do metabolismo secundário ................. - 12 - 

2.3.1.1 Flavonoides .............................................................................................. - 15 - 

2.4 ASPECTOS GERAIS SOBRE O ESTRESSE OXIDATIVO E ATIVIDADE 

ANTIOXIDANTE ....................................................................................................... - 17 - 

2.5 RESISTÊNCIA MICROBIANA E A IMPORTÂNCIA DE NOVOS AGENTES 

ANTIBACTERIANOS ................................................................................................ - 21 - 

2.6 TOXICIDADE DE ESPÉCIES VEGETAIS ............................................................ - 26 - 

2.7 FAMÍLIA COSTACEAE (K. SCHUM.) NAK. E O GÊNERO COSTUS .......................... - 27 - 

2.8 A ESPÉCIE COSTUS SPICATUS ................................................................................ - 27 - 

3 OBJETIVOS ............................................................................................................... - 32 - 

3.1 OBJETIVO GERAL .............................................................................................. - 32 - 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................. - 32 - 

4 MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................................ - 33 - 

4.1 MATERIAL VEGETAL ........................................................................................ - 33 - 

4.2 PREPARO DO MATERIAL VEGETAL E PROCESSO DE EXTRAÇÃO ............ - 33 - 

4.3 PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA QUALITATIVA ................................................ - 34 - 

4.3.1 Pesquisa de Flavonoides ................................................................................ - 35 - 

4.3.2 Pesquisa de Saponinas ................................................................................... - 35 - 

4.3.3 Pesquisa de Alcaloides ................................................................................... - 36 - 

4.3.4 Pesquisa de Taninos ....................................................................................... - 36 - 

4.3.5 Pesquisa de Cumarinas ................................................................................. - 37 - 

4.3.6 Pesquisa de Antraquinonas ........................................................................... - 37 - 



xviii 

4.3.7 Pesquisa de Heterosídeos Cardiotônicos e Esteroides .................................. - 37 - 

4.4 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FENÓIS TOTAIS ............................................ - 37 - 

4.5 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FLAVONOIDES TOTAIS ............................... - 38 - 

4.6 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE IN VITRO .............................. - 39 - 

4.6.1 Método do sequestro do radical livre DPPH ................................................ - 39 - 

4.7 TRIAGEM DE CITOTOXICIDADE ...................................................................... - 40 - 

4.7.1 Determinação da toxicidade aguda por meio do bioensaio com Artemia salina 

..................................................................................................................................... - 40 - 

4.8 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA IN VITRO ........................ - 41 - 

4.8.1 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) .......................... - 43 - 

4.8.2 Determinação da Concentração Bactericida Mínima (CBM) e classificação do 

efeito antibacteriano bactericida ou bacteriostático ............................................. - 47 - 

4.9 ANÁLISES ESTATÍSTICAS ................................................................................. - 48 - 

5 RESULTADOS ........................................................................................................... - 49 - 

5.1 RENDIMENTO DOS EXTRATOS ....................................................................... - 49 - 

5.2 PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA QUALITATIVA ................................................ - 49 - 

5.3 DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE FENÓIS E FLAVONOIDES TOTAIS  ...... - 50 - 

5.4 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE IN VITRO .............................. - 51 - 

5.4.1 Método do sequestro do radical livre DPPH ................................................ - 51 - 

5.5 TRIAGEM DE CITOTOXICIDADE ..................................................................... - 52 - 

5.5.1 Determinação da toxicidade aguda por meio do bioensaio com Artemia salina

 ............................................................................................................................... ..- 52 - 

5.6 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA IN VITRO ......................... - 53 - 

5.6.1 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) .......................... - 53 - 

5.6.2 Determinação da Concentração Bactericida Mínima (CBM) e classificação do 

efeito antibacteriano bactericida ou bacteriostático ............................................. - 54 - 

6 DISCUSSÃO ............................................................................................................... - 55 - 

7 CONCLUSÃO ............................................................................................................. - 60 - 

8 REFERÊNCIAS .......................................................................................................... - 61 - 

ANEXO A - RESUMO APRESENTADO SOB A FORMA DE PÔSTER NO VIII 

SIMPÓSIO ÍBERO-AMERICANO DE PLANTAS MEDICINAIS / III SIMPÓSIO 

ÍBERO-AMERICANO DE INVESTIGAÇÃO EM CÂNCER, DE 24 A 27 DE 



xix 

OUTUBRO DE 2016, UNIVALI - CAMPUS ITAJAÍ, ITAJAÍ, SANTA CATARINA..... 

............................................................................................................................................. - 70 - 

ANEXO B - RESUMO APRESENTADO SOB A FORMA DE PÔSTER NO 5TH 

INTERNATIONAL PHYTOCOSMETICS & PHYTOTHERAPY CONGRESS, DE 15 

A 17 DE MAIO DE 2017, UNIVERSITY OF PATRAS, PATRAS, GRÉCIA ............ - 71 - 

ANEXO C - RESUMO APRESENTADO SOB A FORMA DE PÔSTER INTITULADO 

"CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E INVESTIGAÇÃO DO POTENCIAL 

FARMACOLÓGICO E TOXICOLÓGICO DE COSTUS SPICATUS (SWARTZ) 

(COSTACEAE)" NO XXII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS ..  

............................................................................................................................................. - 72 - 

 



- 1 - 

1 INTRODUÇÃO 

 

Relatos históricos demonstram que a interação planta-homem sempre existiu nos 

contextos religioso, curativo, toxicológico e recreativo. Além disso, muitas espécies de 

vegetais são utilizadas como alimento e na fabricação de artesanatos, ferramentas e armas 

para caça. Com o desenvolvimento da Etnobotânica, o homem passou a observar alguns 

aspectos característicos das plantas medicinais e a utilizá-las terapeuticamente. Nos últimos 

anos, o conhecimento de que as plantas são fontes ricas e promissoras para a obtenção de 

substâncias bioativas têm aguçado os interesses científicos, sociais e econômicos de 

pesquisadores de todo o mundo (BRAGA, 2011). Considerando o arsenal destas substâncias 

atualmente aprovadas como fármacos, com destaque para aquelas com propriedades 

antibacterianas, uma significativa porcentagem delas ou equivale aos próprios produtos 

naturais, ou é derivada de protótipos com base nesses produtos (BROWN; LISTER; MAY-

DRACKA, 2014; NEWMAN; CRAGG, 2016). 

A Etnobotânica é uma ciência intimamente relacionada com a Etnofarmacologia, 

que se constitui na base de um dos importantes critérios de seleção de espécies vegetais a 

serem estudadas. Dessa forma, para seleção de plantas, três critérios podem ser adotados, a 

saber: (i) escolha da planta de forma aleatória, desprovida de qualquer critério, desde que haja 

disponibilidade da espécie vegetal (abordagem randômica); (ii) escolha da planta 

correlacionada com a ocorrência de uma dada classe química de substâncias em um gênero ou 

família (abordagem quimiotaxonômica ou filogenética); e, (iii) escolha da espécie vegetal 

baseada nas informações do uso e evidências terapêuticas fornecidas pela população ou por 

um determinado grupo étnico (abordagem etnofarmacológica) (MACIEL et al., 2002). 

A perspectiva de desenvolvimento de novos produtos baseia-se na capacidade de 

produção de substâncias pelo metabolismo secundário vegetal, denominadas metabólitos 

secundários, que detém atividades biológicas e farmacológicas promissoras. Algumas classes 

de metabólitos secundários como os fenóis, terpenos e alcaloides participam da defesa 

química das plantas para afastar predadores e combater parasitas, protegendo-as dos ataques 

de patógenos, como bactérias e fungos (BRAZ-FILHO, 2010; PINTO et al., 2002). Segundo 

Silva (2010), conhecimentos empíricos desta função têm sido confirmados cientificamente, 

revelando o significativo potencial de metabólitos secundários contra cepas microbianas de 

importância clínica.  Relatos na literatura, como os de Silva (2010) e Cushnie e Lamb (2011), 

apontaram estudos científicos que comprovam o potencial antibacteriano de substâncias 
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oriundas do metabolismo secundário vegetal, destacando a atividade de classes como os 

flavonoides. 

O potencial antibiótico de plantas medicinais deve ser considerado sob a ótica 

da resistência bacteriana global frente aos fármacos conhecidos, gerada pelo consumo 

indiscriminado de antibióticos pela sociedade. Considerando o quadro atual  Organização 

Mundial de Saúde conduziu a um sério problema de saúde pública, tanto em países 

desenvolvidos como em desenvolvimento, com casos documentados de cepas resistentes. 

Assim justificada, a busca por novas substâncias antimicrobianas a partir de fontes naturais 

tais como as espécies vegetais têm sido alvo de interesse científico (NEWMAN; CRAGG, 

2016 CDC, 2013; O’NEILL, 2016; WHO, 2014).  

Considerando a vasta biodiversidade vegetal brasileira, ainda pouco explorada, 

onde diversas plantas são comercializadas e empregadas para fins medicinais, com pouca 

ou sem nenhuma comprovação de suas características farmacológicas e toxicológicas, 

surge à necessidade de ampliar os estudos multidisciplinares sobre a flora brasileira, a fim 

de comprovar a eficácia e tornar seguro o uso dessas espécies vegetais pela população 

(FUNARI et al., 2013; VEIGA-JÚNIOR; PINTO; MACIEL, 2005). 

Entre as diferentes espécies vegetais de interesse medicinal, encontram-se as 

pertencentes à ordem Zingiberales, constituída por oito (8) famílias e representada por 

ervas perenes com distribuição pantropical (JOLY et al., 2011; STEVENS, 2001). Entre 

elas, merece destaque a Costaceae (K. Schum.) Nak., com espécies  distribuídas em 

ambientes úmidos, florestas pluviais, áreas tropicais e subtropicais. Esta família é 

composta por sete (7) gêneros amplamente encontrados no comércio e em jardins, sendo 

suas inflorescências utilizadas em arranjos ornamentais, dentre eles, Costus (THE PLANT 

LIST, 2017; CASTRO et al., 2011 ). 

Inserida no gênero Costus, encontra-se a Costus spicatus Swartz [Costaceae 

(K. Schum.) Nak.], popularmente conhecida como cana-do-brejo ou cana-de-macaco, 

inclusa na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (Sistema Único de 

Saúde) (RENISUS) na vigésima posição e, devido a sua aplicação como método 

alternativo para o tratamento de diferentes doenças, demonstra a importância de se obter 

estudos mais aprofundados e fontes confiáveis para sua utilização de forma eficiente e que 

não traga riscos ao paciente (BRASIL, 2009a). 

Assim, o presente estudo teve como objetivo a prospecção fitoquímica e a 

investigação dos potenciais antioxidante e antibacteriano e da toxidez in vitro dos extratos 
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hexânico (EH), em acetato de etila (EAE) e etanólico (EE) do caule de C. spicatus, 

agregando subsídio científico para o uso eficaz e seguro dessa espécie vegetal na TC&M, 

prospectando o desenvolvimento de futuros protótipos de medicamentos fitoterápicos ou 

de produtos tradicionais fitoterápicos. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

No desenvolvimento do presente estudo foram realizadas pesquisas em diferentes 

livros, bibliotecas virtuais e bases de dados. Dentre elas, as principais e mais frequentes foram 

o Portal de Periódicos CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), 

MEDLINE (do Inglês Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), NCBI (do 

Inglês National Center for Biotechnology Information), SCOPUS e SCIELO (do Inglês 

Scientific Electronic Library Online).  

 

2.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE A MEDICINA TRADICIONAL E COMPLEMENTAR 

 

No âmbito mundial, nestas últimas décadas a medicina tradicional vem sendo um 

tema amplamente discutido por pesquisadores e profissionais da área de saúde, devido ao fato 

de grande parte da população de vários países, principalmente os em desenvolvimento, 

dependerem das plantas medicinais para atender às suas necessidades primárias de saúde e, 

em alguns casos, serem essas espécies vegetais, consideradas acessíveis e de baixo custo. 

Embora a medicina moderna esteja presente nestes países, os valores culturais, históricos e 

econômicos fazem com que a utilização de ervas medicinais ainda seja vista como uma 

prática alternativa para o tratamento de diversas doenças (WHO, 2013). Portanto, o uso de 

plantas medicinais é oficialmente reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

sendo utilizado na Medicina Tradicional e Complementar (do Inglês Traditional & 

Complementary Medicine - T&CM) como opção terapêutica eficaz amplamente empregada 

pela população mundial no tratamento de diversos tipos de patologias. A Diretora Geral da 

OMS, Dra. Margaret Chan, na Conferência Internacional sobre Medicina Tradicional para 

Países do Sudeste Asiático, em fevereiro de 2013, afirmou que  

"medicamentos tradicionais, de comprovada qualidade, 

segurança e eficácia, contribuem para o objetivo de assegurar que 

todas as pessoas tenham acesso aos cuidados à saúde" (WHO, 2013). 

No intuito de promover a utilização segura e eficaz das práticas integrativas e 

complementares, compreendidas pela T&CM, foi traçada uma estratégia internacional, na 

qual se recomenda a elaboração de políticas nacionais direcionadas a integração/inserção da 

T&CM para a aplicação nos sistemas de saúde dos países, com o foco na atenção primária à 
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saúde (WHO, 2013). Com o objetivo de se adequar a estas recomendações, o Brasil aprovou, 

no ano de 2006, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema 

Único de Saúde (SUS) (PNPIC) onde, em suas diretrizes, foram englobados os serviços de 

homeopatia, medicina tradicional chinesa/acupuntura, fitoterapia e plantas medicinais, a 

serem implantados ou implementados junto ao SUS (BRASIL, 2006a).  

Após a criação da PNPIC, e em conformidade com as recomendações da OMS, 

surgiram importantes propostas políticas, programas e projetos em todas as instâncias 

governamentais para a aplicação dessas práticas no SUS, que passaram a apresentar diretrizes 

de ações alinhadas às estratégias preconizadas pelo Programa Nacional de Plantas Medicinais 

e Fitoterápicos e pela "Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos" (PNPMF), 

criados através da Portaria 2960, de 9 de dezembro de 2008 e consonantes com outras 

políticas de saúde, tais como a Atenção Primária à Saúde, Educação Permanente e de 

Assistência Farmacêutica (BRASIL, 2006b, 2009b). Adicionalmente, a publicação da Relação 

Nacional de Plantas Medicinais de Interesse para o SUS (RENISUS), em 2009, é uma 

estratégia vital que incentiva estudos e pesquisas de um elenco de 71 plantas medicinais, 

visando o desenvolvimento de novos produtos de interesse ao SUS (BRASIL, 2009a). 

 

2.2 A METABOLÔMICA E SUA RELAÇÃO NA EXPRESSÃO DE METABÓLITOS 

SECUNDÁRIOS 

 

O Metaboloma pode ser definido como o conjunto de todos os metabólitos 

produzidos e/ou modificados por um organismo. Este termo é voltado para o fornecimento de 

uma visão ampla de compreensão, identificação e análise qualitativa ou quantitativa dos 

metabólitos presentes em um organismo (FIEHN, 2002; HALL, 2006). 

Todos os organismos vivos precisam transformar e interconverter um vasto 

número de moléculas orgânicas por meio de uma cadeia de reações bioquímicas a fim de 

produzir energia na forma de adenosina trifosfato (ATP) para, dessa forma, viverem, 

crescerem, se reproduzirem e promoverem o desenvolvimento de suas células e tecidos. Uma 

ampla rede integrada de reações químicas catalisadas por enzimas, denominadas de vias 

metabólicas, é usada para este propósito. Essas vias são coletivamente referidas como 

metabolismo intermediário, que compreende os processos de catabolismo (quebra de 

moléculas) e anabolismo (síntese de moléculas) (DEWICK, 2009). 

O conjunto de reações químicas que sintetizam moléculas essenciais para o 

crescimento, desenvolvimento e manutenção das células dos organismos vivos, tais como 
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carboidratos, aminoácidos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, é coletivamente denominado 

de metabolismo primário, e seus derivados, por sua vez, de metabólitos primários. Já os 

metabólitos secundários são substâncias que geralmente não estão diretamente envolvidas nas 

funções vitais dos organismos, mas são essenciais para a adaptação e a manutenção da 

sobrevivência da espécie dentro do ecossistema (DEWICK, 2009). 

Os chamados blocos construtores (do Inglês building blocks) são processos 

bioquímicos fundamentais da fotossíntese e ocorrem através da glicose e do ciclo de Krebs 

relacionando os metabólitos primários e secundários. Os mais importantes building blocks, 

envolvidos na biossíntese dos metabólitos secundários, são os derivados dos intermediários da 

acetil coenzima-A (acetil-CoA), que incluem o ácido chiquímico, ácido mevalônico e 1-

deoxixilulose 5-fosfato, utilizados nas rotas biossintéticas do acetato, chiquimato, mevalonato 

e deoxixilulose fosfato (DEWICK, 2009). 

O esquema representado na Figura 1 demonstra os building blocks e como são 

fornecidos os intermediários biossintéticos dos processos elementares da fotossíntese das 

principais vias metabólicas (DEWICK, 2009). 
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Figura 1 - Esquema representativo dos building blocks e vias do metabolismo secundário 

 

Fonte: ADAPTADO DE DEWICK, 2009 

 

2.3 METABOLISMO SECUNDÁRIO: ASPECTOS PRINCIPAIS 

  

Nas plantas, os metabólitos secundários correspondem a uma série de substâncias com 

um perfil amplamente variado, e muitos deles podem revelar efeitos biológicos quando 

utilizados pelo homem, tornando-se um importante foco de estudos para pesquisadores que 

visam o isolamento e a identificação dessas substâncias biologicamente ativas, potenciais 

candidatas para o desenvolvimento de novos fármacos (KABERA et al., 2014).  

As rotas da biossíntese dos metabólitos secundários ocorrem por meio do ácido 

chiquímico e do acetato (acetil-CoA) decorrentes da glicólise. Através da via do ácido 

chiquímico são geradas diversas substâncias como alcaloides indólicos, quinolínicos, 
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isoquinolínicos e benzilisoquinolínicos, taninos hidrolisáveis, cumarinas e fenilpropanoides 

derivados de aminoácidos aromáticos. A via do acetato, por sua vez, conduz à síntese de 

alcaloides derivados de aminoácidos alifáticos e de flavonoides, flavogeninas, xantonas, 

terpenos e esteroides derivados do ácido mevalônico. A partir do ácido chiquímico e acetil-

CoA são sintetizadas substâncias como antraquinonas, flavonoides e taninos condensados. A 

Figura 2 apresenta o esquema das principais vias biossintéticas utilizadas pelos vegetais para a 

produção dos metabólitos primários e secundário (SIMÕES et al., 2004). 

Os metabólitos secundários podem ser classificados em três (3) grupos principais, 

terpenoides, alcaloides (substâncias nitrogenadas) e substâncias fenólicas (VERPOORTE, 

1998).   
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Figura 2 - Esquema representativo das principais vias de produção de substâncias pelos metabolismos 

primário e secundário de plantas 

 

Fonte: ADAPTADO DE BRAZ-FILHO, 2010 
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Os diferentes fatores extrínsecos bióticos (fatores ocasionados pela presença de 

seres vivos e suas relações intraespecíficas e interespecíficas) e abióticos (fatores ambientais 

como luz, temperatura, solo, pH, água e nutrientes), criam necessidades de adaptação para 

sobrevivência das espécies inseridas em determinado nicho ecológico. De modo geral, quando 

expostas as variações temporais de intensidades diferentes encontradas em um ecossistema, as 

plantas podem sofrer alterações resultantes da interação de processos bioquímicos, 

fisiológicos, ecológicos e evolutivos, acarretando em modificações nas expressões de certos 

genes envolvidos na biossíntese de moléculas como os metabólitos secundários. As variações 

fenotípicas intraespecíficas causadas pelos fatores extrínsecos junto aos fatores intrínsecos 

(genéticos) estão ligadas diretamente às mudanças quantitativas e qualitativas na produção de 

metabólitos secundários, devido à interface química dessas substâncias com o ambiente em 

que a espécie vegetal se encontra (GOBBO-NETO; LOPES, 2007; MELO et al., 2004; OMS, 

2003; WATERMAN; MOLE, 1989).     

Gobbo-Neto e Lopes (2007) ressaltaram as diferentes condições presentes em um 

ecossistema capazes de influenciar a produção dos metabólitos secundários nas plantas, como 

a sazonalidade, ritmo circadiano, temperatura, disponibilidade hídrica, radiação ultravioleta 

(UV), concentração de nutrientes, altitude, poluição atmosférica e indução por estímulos 

mecânicos ou ataque de patógenos, conforme ilustrado na Figura 3. No caso de plantas 

medicinais, outros fatores importantes devem ser considerados, pois podem afetar diretamente 

a qualidade do medicamento fitoterápico ou do produto tradicional fitoterápico, como o 

método de coleta, estabilização, estocagem e processo extrativo. 

 

Figura 3 - Representação esquemática dos principais fatores que podem influenciar na produção dos 

metabólitos secundários 

 

Fonte: GOBBO-NETO; LOPES, 2007 



- 11 - 

As características apresentadas pelas substâncias provenientes do metabolismo 

secundário das plantas aumentam a possibilidade de sobrevivência das espécies vegetais, 

como aroma, cor, resistência contra pragas e doenças (antibióticos), resistência contra a 

radiação UV, atividades antigerminativas e tóxicas para outras plantas e animais. A 

diversidade de atividades biológicas apresentada pelos metabólitos secundários gera interesses 

econômicos e sociais, que movimentam pesquisas interdisciplinares, que abrangem áreas 

como a biologia molecular, botânica ecológica, sistemática e evolutiva, farmacologia, 

biotecnologia, química orgânica, medicina, agricultura e veterinária, a fim de desenvolver 

protótipos inovadores para a produção de medicamentos, cosméticos, alimentos e produtos 

agroquímicos (BRAZ-FILHO, 2010; PINTO et al., 2002) (Figura 4). 

 

Figura 4 - Esquema demonstrativo da interdisciplinaridade da pesquisa sobre o metabolismo 

secundário 

 

Fonte: BRAZ-FILHO, 2010 
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2.3.1 Substâncias fenólicas provenientes do metabolismo secundário 

 

 As substâncias fenólicas apresentam, como esqueleto principal mínimo, um 

anel aromático ligado a um ou mais grupos hidroxila (OH-). Estas substâncias são 

amplamente difundidas e abundantes no reino vegetal. Com aproximadamente 8000 

substâncias já identificadas, os compostos fenólicos exibem uma variedade de estruturas e 

funções, sendo considerados de expressiva importância farmacológica e econômica, com 

amplo campo de aplicações nas diferentes áreas do conhecimento humano (ANGELO; 

JORGE, 2007; DAI; MUMPER, 2010). A Figura 5 apresenta as estruturas das principais 

classes de substâncias fenólicas do metabolismo secundário vegetal. 

 

Figura 5 - Estruturas básicas de algumas das principais classes de substâncias fenólicas 

 

Fonte: ADAPTADO DE SOTO-VACA et al., 2012 

 

Apesar de possuírem um grupo fenol (uma hidroxila ligada a um anel aromático) 

em seu esqueleto básico, as substâncias fenólicas apresentam vias biossintéticas distintas, 

ácido chiquímico, acetato ou ambas (via mista), razão pela qual são observadas grandes 

variações em sua estrutura e consequente diversidade química (KABERA et al., 2014). 

Assim, de acordo com seu tipo de esqueleto básico constituído de pelo menos um anel 

benzênico (C6) com a cadeia substituinte, podem ser classificadas como flavonoides, 

isoflavonas e antocianidinas, que apresentam estrutura química na forma C6-C3-C6, assim 
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como taninos condensados, que possuem três (3) aneis em sua estrutura (C6-C3-C6)n; 

derivados das estruturas químicas C6-C1, específicos dos ácidos hidroxibenzoico, gálico e 

elágico, como taninos hidrolisáveis (C6-C1)n; derivados das estruturas químicas C6-C3 

específicas dos ácidos cafeico e cinâmico, como fenilpropanoides, e os de estrutura C6-C2-C6 

específica do trans-resveratrol, cis-resveratrol e trans-resveratrol-glicosídeo (DEGÁSPARI; 

WASZCZYNSKYJ, 2004). 

 

Tabela 1- Classe de substâncias fenólicas e suas estruturas básicas 

Esqueleto básico 

(número de carbonos) 

Classe de substâncias fenólicas 

C6 Fenóis simples, benzoquinonas 

C6-C1 Ácidos Fenólicos 

C6-C2 Acetofenonas e ácidos fenilacéticos 

C6-C3 
Fenilpropanoides: ácidos cinâmicos e análogos, 

fenilpropenos, cumarinas, isocumarinas e cromonas 

C6-C4 Naftoquinonas 

C6-C1-C6 Xantonas, benzofenonas 

C6-C2-C6 Antraquinonas, estilbenos 

C6-C3-C6 Flavonoides, isoflavonoides e chalconas 

(C6-C3)2 Lignanas 

(C6-C3-C6)2 Diflavonoides 

(C6)n Melaninas vegetais 

(C6-C3)n Ligninas 

(C6-C1)n Taninos hidrolisáveis 

(C6-C3-C6)n Taninos condensados 

Fonte: ADAPTADO DE SIMÕES et al., 2004 

 

As substâncias fenólicas apresentam diversos tipos de atividades biológicas, tais 

como antialérgica, anti-inflamatória, antimicrobiana, antioxidante, antitrombótica, 

cardioprotetora, vasodilatadora, entre outras (BALASUNDRAM; SUNDRAM; SAMMAN, 

2006). Esta classe de metabólitos secundários está distribuída nos alimentos vegetais, nos 

quais contribui com aspectos como coloração, aroma, sabor, adstringência e estabilidade 

oxidativa. Conforme esquematizado na Figura 6, estas substâncias podem ser divididas em 

dois (2) grupos principais: (i) os flavonoides (polifenóis), que podem ser subdivididos em 

flavonóis, flavonas, flavanonas, antocianidinas, isoflavonas e catequinas; e (ii) os não 

flavonoides, também chamados de fenóis simples ou ácidos fenólicos, que são substâncias 

derivadas dos ácidos hidroxicinâmico e hidroxibenzóico (KARAKAYA, 2004; SILVA et al., 

2010).  
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Figura 6 - Esquema ilustrativo da divisão e exemplos das classes de substâncias fenólicas 

 

Fonte: LIMA, 2008 

 

As substâncias fenólicas estão ligadas à função indireta de perpetuação das 

espécies vegetais, pois algumas possuem odores e colorações características, como visto no 

parágrafo anterior, que podem atrair outros animais que polinizam e dispersam suas sementes. 

Estas substâncias também estão envolvidas com a proteção das plantas contra vírus, bactérias, 

fungos, insetos e ainda podem inibir o crescimento de outras espécies vegetais que venham a 

competir com elas, denominada de ação alopática. Ainda, visto que muitas se apresentam 

como potentes antioxidantes, são fortes protetoras das folhas contra a radiação UV 

(CROTEAU; KUTCHAN; LEWIS, 2000). 

 

 

 

 

Flavonoides 
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2.3.1.1 Flavonoides 

 

Os flavonoides, grupo mais abundante de substâncias fenólicas na natureza, são 

subdivididos em 13 classes, sendo as mais importantes representadas pelos flavonóis, 

flavanóis, flavonas, isoflavonas, antocianidinas ou antocianinas e flavanonas (GIADA, 2013).  

De modo mais frequente, os flavonoides se apresentam na forma de glicosídeos 

(heterosídeos), mas também podem existir na natureza como agliconas ou como parte de 

outras estruturas que os contenham, como as flavolignanas. Essas substâncias recebem essa 

denominação por serem derivadas da benzo-γ-pirona, com um esqueleto básico de 

difenilpropano, com dois (2) anéis aromáticos A e B ligados ao anel pirano (C6C3C6), como 

representado na Figura 7 (BEHLING et al., 2004; KUMAR; PANDEY, 2013). Em sua 

biossíntese, os flavonoides são formados pela junção de duas (2) subunidades, uma 

proveniente da via do acetato e outra do ácido chiquímico, sendo que alguns ainda são 

originados do ácido mevalônico. 

 

Figura 7 - Representação da estrutura química básica de um flavonoide 

 

 

A porção da molécula em azul é proveniente da via biossintética do acetato e a porção em verde, da 

via do chiquimato. 

Fonte: ADAPTADO DE NEVES; CUNHA, 2006 

 

A diversidade destas substâncias e de suas atividades biológicas está relacionada 

ao seu grau de oxidação, pelos padrões de substituição no anel pirano (anel C), e a adição de 

hidroxilações, metilações, malonilações, sulfatações e glicosilações, que podem ocorrer nos 

carbonos 2, 3, 5, 7, 3’, 4’ e 5’ (Figura 7). Dentro de suas classes individuais, os flavonoides se 

diferenciam pelas substituições nos aneis A e B (BECHO; MACHADO; GUERRA, 2009; 

KUMAR; PANDEY, 2013). A Figura 8 ilustra, com alguns exemplos, as principais classes de 

flavonoides já mencionadas no início deste tópico. 
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Figura 8 - Representação de classes de flavonoides, suas respectivas estruturas químicas e alguns 

exemplos 

 

Fonte: ADAPTADO DE KUMAR; PANDEY, 2013 

 

Adicionalmente às funções biológicas no vegetal, os flavonoides estão ligados a uma 

diversidade de ações em organismos animais, como interações bioquímicas nas diferentes 

células e tecidos, apresentando algumas atividades expressivas, farmacológicas ou 
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toxicológicas.  Este potencial conduziu a diversos estudos e descobertas sobre a ação dessas 

substâncias no organismo humano (BECHO; MACHADO; GUERRA, 2009).  

Os flavonoides podem ser encontrados em diferentes partes das plantas como 

frutos, sementes, caules e folhas, atuando como agentes químicos na sinalização da floração e 

polinização, proporcionam cor e sabores adstringentes, além de agirem na fertilidade do 

pólen, no crescimento, na atividade enzimática e proteção frente à exposição aos raios UV e 

ao ataque de patógenos, como fungos e bactérias. Possuem, de modo geral, uma forte ação 

antioxidante contra radicais livres e espécies reativas de oxigênio (ERO´s) (ARAÚJO et al., 

2009; BECHO; MACHADO; GUERRA, 2009; KUMAR; PANDEY, 2013). 

 

2.4 ASPECTOS GERAIS SOBRE O ESTRESSE OXIDATIVO E ATIVIDADE 

ANTIOXIDANTE  

  

 Os radicais livres podem ser definidos como qualquer espécie química reativa capaz 

de existir de forma independente, que possua um ou mais elétrons desemparelhados em 

orbitais atômicos ou moleculares. Em 1954, Gerschman e colaboradores publicaram sobre as 

propriedades tóxicas dos radicais livres de oxigênio e sua formação pelas ações químicas 

indiretas da radiação ionizante em soluções aquosas, causando a perda ou adição de um 

elétron formando primeiramente os radicais H∙ e OH∙ e a subsequente formação de H2O2, 

oxigênio atômico e HO2∙. O conhecimento sobre a presença dos radicais livres em sistemas 

biológicos e o seu papel no envelhecimento foi proposto por Harman em 1956. Assim estes 

estudos desencadearam uma intensa discussão e investigação sobre os mecanismos de atuação 

e a importância dos efeitos dos radicais livres nos sistemas biológicos vivos (GERSCHMAN 

et al., 1954; POPRAC et al., 2017; VALKO et al., 2007).  

 Os radicais livres podem ser classificados em quatro (4) grupos, sendo diferenciados 

pelo principal átomo envolvido em sua formação, a saber: espécies reativas de oxigênio 

(EROs), espécies reativas de nitrogênio (ERNs), espécies reativas de enxofre (ERSs) e 

espécies reativas de cloreto (ERCs). O oxigênio, por possuir dois (2) elétrons 

desemparelhados na camada de valência, se torna o mais importante aceptor de elétrons da 

natureza. Em sistemas biológicos, as EROs são as moléculas mais abundantes derivadas do 

metabolismo oxidativo e, em concentrações adequadas, se encontram envolvidas em inúmeros 

processos biológicos benéficos, como a produção de energia pelas mitocôndrias, fagocitose, 

morte celular programada, regulação do crescimento celular, senescência celular, sinalização 
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intercelular e síntese de substâncias biológicas importantes (BARREIROS; DAVID; DAVID, 

2005; MAGDER, 2006; SOSA et al., 2013).  

 Os sistemas biológicos sofrem a ação constante de EROs e ERNs, onde as principais 

EROs são divididas em dois (2) grupos, os radicalares: hidroxila (HO•), superóxido (O2•−), 

peroxila (ROO•) e alcoxila (RO• ); e os não-radicalares: oxigênio (O2), peróxido de 

hidrogênio (H2O2), ácido hipocloroso (HOCl) e peroxinitritos (ONOO−) (POPRAC et al., 

2017). No grupo das ERN incluem-se o óxido nítrico (NO•), óxido nitroso (N2 O3), ácido 

nitroso (HNO2), nitritos (NO2−), nitratos (NO3−) e peroxinitritos (ONOO−). Quando ocorre 

um desequilíbrio entre o balanço da formação e eliminação das espécies químicas reativas 

"antioxidantes" e "pró-oxidantes" (equilíbrio redox), havendo um predomínio deste último, 

devido a alguma disfunção do organismo (Ex. processos inflamatórios) ou provenientes de 

fatores exógenos, gera um estresse oxidativo. As EROs e as ERNs em concentrações elevadas 

têm a capacidade de oxidar e danificar componentes celulares como lipídios, proteínas e DNA 

(BARREIROS; DAVID; DAVID, 2005; OGA; CAMARGO; BATISTUZZO, 2008).  

As mitocôndrias consomem cerca de 90% do oxigênio usado pelo corpo humano 

através da cadeia transportadora de elétrons. Nos processos de produção de energia, a enzima 

citocromooxidase, através de quatro (4) etapas, reduz o oxigênio à água, e o NADH é oxidado 

a NAD+, produzindo ATP. Deste modo, ocorre liberação de EROs  como: ânion superóxido 

(O2•−), peróxido de hidrogênio (H2O2) e radicais hidroxil (HO•) (Figura 9), tornando esta 

organela a mais abundante fonte produtora de EROs. Outras importantes fontes produtoras de 

radicais livres são as células do sistema fagocitário, que produzem o ânion superóxido e o 

oxido nítrico durante os processos inflamatórios para a eliminação de patógenos, como 

bactérias e vírus (HIRATA; SATO; SANTOS, 2004; LIMA, 2008; VALKO et al., 2007). 

 

Figura 9 - Esquema ilustrativo da formação das espécies reativas de oxigênio (EROs) através dos 

processos de transporte de elétrons pela mitocôndria 

 

Fonte: HIRATA; SATO; SANTOS, 2004 

 

 A formação exacerbada de radicais livres no organismo também está ligada a fatores 

exógenos, tais como a radiação UV, poluentes, praguicidas, fumo, entre outros. O acúmulo do 

estresse oxidativo ao longo da vida propicia o aparecimento de patologias como doenças 

degenerativas, câncer, Alzheimer, Parkinson, doenças cardiovasculares e, ainda, pode estar 
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ligado ao aparecimento de doenças crônicas como hipertensão arterial e diabetes.  O excesso 

de radicais livres também contribui para os processos de envelhecimento da pele através de 

danos causados ao DNA e atuando simultaneamente na desidrogenação, hidroxilação e na 

glicação proteica.  Em consequência desta última reação, ocorre perda das funções biológicas 

de proteínas, dentre elas o colágeno e as proteoglicanas, resultando em alterações na estrutura 

da membrana e no aumento da flacidez da pele (HIRATA; SATO; SANTOS, 2004; 

MAGDER, 2006; RAHMAN, 2007). 

 Os antioxidantes são substâncias químicas, que quando presentes em baixa 

concentração, comparados com o substrato oxidável, são capazes de diminuir ou inibir a 

oxidação desse substrato. Em termos biológicos, os antioxidantes são compostos que 

protegem os sistemas biológicos contra os processos oxidatívos danosos causados pela 

oxidação de macromoléculas ou estruturas celulares (LI; ISHDORJ; GIBSON, 2012; OGA; 

CAMARGO; BATISTUZZO, 2008). 

 Os seres vivos apresentam mecanismos celulares enzimáticos ou não enzimáticos para 

a proteção contra os radicais livres, os quais são denominados antioxidantes endógenos, dos 

quais se destacam as enzimas superóxido dismutase (que mantem em baixas concentrações 

das EROs produzidas pelo metabolismo celular), catalase (hemeproteina com quatro grupos 

heme), glutationa peroxidase (catalisa  a redução de hidroperóxidos orgânicos e inorgânicos) e 

a família das peroxiredoxinas (catalisa a redução de H2O2 e de hidroperóxidos a água e 

álcool). Já a proteção não enzimática enquadra as substâncias antioxidantes endógenas ou as 

obtidas pela dieta, medicamentos ou cosméticos, como os tocoferóis (Vitamina E), ácido 

ascórbico (Vitamina C), carotenoides (β-caroteno), ubiquinonas, ácido úrico e substâncias do 

metabolismo secundário de vegetais, como os compostos fenólicos (CADENAS, 1989; OGA; 

CAMARGO; BATISTUZZO, 2008). 

 No intuito de avaliar a atividade antioxidante de substâncias, podem ser empregados 

ensaios químicos in vitro e biológicos in vivo. Dentre os ensaios in vitro, o método do 

sequestro do radical livre DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil) é um dos mais utilizados. O 

DPPH possui uma coloração violeta forte devido à deslocalização do elétron desemparelhado 

na molécula, caracterizada na absorção de 520 nm. Quando em contato com uma substância 

antioxidante, ocorre a transferência de elétrons do substrato (HA) para o radical e, após a 

captação desse hidrogênio, o DPPH é reduzido gerando sua forma estável DPPH-H (2,2-

difenilpicril-hidrazina) e passando da cor violeta para amarela (Figura 10) (ALAM et al., 

2013). 
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Figura 10 - Esquema da reação química entre o radical livre DPPH e quercetina (flavonoide 

antioxidante) 

 

Fonte: ADAPTADO DE OLIVEIRA et al., 2009 

 

Segundo Alam e colaboradores (2013), o ensaio do DPPH é um teste barato e simples, 

visto que não envolve muitas etapas e grandes gastos de reagentes, e se mostrou o método 

mais utilizado para a avaliação da atividade antioxidante in vitro, como apresentado na Figura 

11. 

 

Figura 11 - Frequência de utilização dos métodos in vitro para determinação da atividade antioxidante 

 

Fonte: ADAPTADO DE ALAM et al., 2013 
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2.5 RESISTÊNCIA MICROBIANA E A IMPORTÂNCIA DE NOVOS AGENTES 

ANTIBACTERIANOS 

 

Após a descoberta da penicilina por Alexandre Fleming, surgiu uma nova era no 

tratamento de doenças causadas por infecções microbianas, a denominada "época de ouro" da 

pesquisa e descoberta de novas classes de substâncias antibióticas.  Com a obtenção de 

resultados promissores em estudos clínicos decorrente ao uso dos primeiro antimicrobianos, 

um amplo programa de pesquisa foi logo iniciado nos EUA no ano de 1942, sendo produzidos 

122 milhões de unidades de penicilina, e em 1943 duzentos (200) pacientes já haviam sido 

tratados com penicilina, e pouco depois o uso da penicilina foi permitida e implantada por 

todos os serviços médicos das Forças Armadas dos EUA, onde desempenhou um papel 

crucial na prevenção e tratamento das doenças infecciosas (GOODMAN E GILMAN, 2012; 

LIMA, 2008; O’NEILL, 2016). 

No entanto com os resultados notáveis obtidos pelo uso decorrente dos primeiros 

antimicrobianos, surge uma perspectiva de que os antibióticos eram drogas milagrosas contra 

a prevenção e o combate de infecções bacterianas. A utilização dos agentes antimicrobianas 

na agropecuária em larga escala, não unicamente para tratar doenças, mas sim, em grande 

parte para prevenir as infecções, ou simplesmente promover o crescimento de animais. 

Estima-se que cerca de 70% (em peso) dos antibióticos nos EUA considerados de uso 

importante em seres humanos pelo Food and Drug Administration (FDA) são vendidos para 

uso animal de forma indiscriminada (CDC, 2013; LIMA, 2008; O’NEILL, 2016; WHO, 

2014).   

Neste contexto o abuso do uso de agentes antimicrobianos pelo homem tem criado 

um ambiente cada vez mais propício para diversos tipos de micro-organismos capazes de 

colonizar e causar infecções em humanos e animais, os quais podem sofrer mutações capazes 

de induzir a expressão de mecanismos de defesa contra substâncias as quais eram sensíveis 

(Figura 12). Com o passar dos anos, este quadro de aparecimento de resistência microbiana 

por meio de mutações vem se tornando cada vez mais comum e alarmante, tanto em países 

desenvolvidos quanto em desenvolvimento (CDC, 2013; LIMA, 2008; O’NEILL, 2016; 

WHO, 2014).  
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Figura 12- Esquema demonstrativo do uso indiscriminado de antibióticos e sua relação com a 

resistência microbiana 

 

Fonte: ADAPTADO DE CDC, 2013 

 Com o passar dos anos tem-se observado uma drástica redução do número de 

novos antibióticos aprovados no mercado mundial (Figura 13). Este fato pode estar 

relacionado ao menor investimento em pesquisas com agentes antimicrobianos pelas 

indústrias farmacêuticas, pois essas não encontram perspectivas de grandes lucros 

relacionados à estes fármacos devido aos altos custos ligados ao processo de desenvolvimento 

e a baixa probabilidade da descoberta de uma nova substância antibacteriana que possa ser 

utilizada em humanos. Ainda que ocorra a descoberta de um novo fármaco eficaz, quando 

esse medicamento é lançado no mercado, há um controle pelas autoridades mundiais de saúde 

a fim de limitar o uso dos novos antimicrobianos nos tratamentos de doenças infecciosas, 

aplicando-os como últimos recursos. Adicionalmente, observa-se as relações históricas entre o 

tempo demandado para o desenvolvimento de um novo agente antimicrobiano e o 

aparecimento de resistência dos micro-organismos frente a esse fármaco (Figura 14), 
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diminuindo ainda mais o incentivo à pesquisa de novas substâncias destinadas a esses fins. 

Neste contexto, ocorre a tendência de maiores investimentos em tratamentos de doenças 

crônicas devido a maior possibilidade de lucro por um maior período de tempo (CDC, 2013; 

LIMA, 2008; O’NEILL, 2016; WHO, 2014). 

Assim, em vista do rápido aparecimento de diversos casos de resistência 

microbiana registrados anualmente em vários países associado à redução do número de novos 

antibióticos aprovados, faz-se necessária a pesquisa de substâncias a fim de aumentar o 

arsenal terapêutico para combater ou inibir os micro-organismos resistentes aos tratamentos 

conhecidos com antibióticos (CDC, 2013; O’NEILL, 2016; WHO, 2014).  

 

Figura 13 - Número de novos antibióticos aprovados no intervalo de 1980 a 2012 

 

Fonte: ADAPTADO DE CDC, 2013 
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Figura 14 - Linha do tempo demonstrando a introdução dos antibióticos no mercado e o aparecimento 

da resistência pelos micro-organismos 

 

*XDR (do Inglês Extensively Drug Resistant Tuberculosis) 

*PDR (do Inglês Pandrug Resistant) 

Fonte: ADAPTADO DE CDC, 2013 
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Com o intuito de alertar sobre a ameaça dos micro-organismos resistentes e, 

principalmente, priorizar e incentivar as pesquisas tanto pelos setores públicos quanto 

privados de novos agentes antimicrobianos, a OMS, em fevereiro de 2017, publicou uma lista 

contendo os agentes patogênicos multirresistentes à antibióticos de prioridade global, os quais 

representam uma ameaça à saúde pública. Nesta lista estão incluídos 12 grupos bacterianos 

divididos em três (3) prioridades: crítica (prioridade 1); alta (prioridade 2) e média (prioridade 

3), como mostrado na Figura 15 (WHO, 2017). 

 

Figura 15 - Lista de agentes patogênicos prioritários para a saúde pública global de acordo 

com dados da Organização Mundial da Saúde  

 
*ESBL ( do Inglês Extended-Spectrum Beta-Lactamase) 

Fonte: ADAPTADO DE WHO, 2017 

 

Dentre os diferentes agentes antibacterianos atualmente aprovados para uso em 

seres humanos, uma significativa porcentagem são produtos naturais ou derivados de produtos 

naturais. Esse fator pode ser explicado, em parte, pelo fato dos micro-organismos, tanto 

quanto as plantas, utilizarem xenobióticos decorrentes do metabolismo secundário como 

mecanismo de defesa a fim de combaterem parasitas ou afastarem predadores. As substâncias 

provenientes de plantas derivadas do metabolismo secundário, dentre elas flavonoides, timol, 

carvacrol, eugenol, isoeugenol e ácidos fenólicos, podem apresentar atividades antibacterianas 

expressivas, sendo algumas usadas como antissépticas (BROWN et al., 2014; CUSHNIE; 

LAMB, 2011; O’SHEA; MOSER, 2008; SILVA, 2010). 
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Relatos na literatura, tais como de Silva (2010) e Cushnie e Lamb (2011), 

comprovam o potencial antibacteriano destas substâncias do metabolismo secundário vegetal, 

destacando a atividade de algumas classes, como os flavonoides. De acordo com Cushnie e 

Lamb (2011), flavonoides são uma família de substâncias derivadas de plantas com atividades 

potencialmente exploráveis, incluindo atividade antibacteriana direta, sinergismo com 

antibióticos e supressão da virulência bacteriana. Estas substâncias têm-se tornando alvo de 

intensa pesquisa a fim de desenvolver novos agentes para tratar infecções causadas por 

bactérias resistentes aos antibióticos conhecidos (CUSHNIE; LAMB, 2011; NEWMAN; 

CRAGG, 2016). 

 

2.6 TOXICIDADE DE ESPÉCIES VEGETAIS  

 

Atualmente, a ideia de que produtos fabricados a partir de uma fonte natural são 

mais seguros e eficazes se encontra disseminada na população. Esta perspectiva errônea se 

torna bastante perigosa e pode gerar o aumento do consumo indiscriminado de produtos 

naturais e seus derivados, somente pela crença de que os mesmos são menos tóxicos e 

proporcionam melhor qualidade de vida por serem "naturais", ou seja, as premissas de que 

"tudo que é natural, não faz mal" ou "se não fizer bem, mal não faz" (GEORGE, 2011; 

SILVA, 2016). 

No entanto, deve ser considerado que as plantas medicinais e seus derivados, 

assim como outros produtos naturais, são misturas complexas de substâncias bioativas, 

algumas com potencial terapêutico e outras tóxico, que interagem entre si de forma sinérgica 

ou antagônica, sujeitas também a fatores como adulterações e contaminações no processo de 

produção ou armazenagem, causando efeitos diversos na fisiologia do organismo que as 

consome, principalmente em dosagens e/ou posologias inadequadas. No entanto, o 

mapeamento de todas essas interações em uma espécie vegetal é um trabalho frequentemente 

não elucidado completamente (GEORGE, 2011; NASRI; SHIRZARD, 2013). 

Assim, uma série de estudos que auxiliam na determinação da dose segura e 

eficaz de uma planta medicinal e seus derivados, através da determinação da toxicidade 

aguda, sub-crônica, crônica, genotoxicidade, mutagenicidade e fitotoxicidade se faz 

necessária (OGA; CAMARGO; BATISTUZZO, 2008). Como consequência, esses testes 

permitem considerar o tipo e a intensidade do efeito tóxico da amostra em sistemas 

biológicos.  
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Sob esta ótica, a investigação toxicológica de plantas utilizadas na T&CM é uma 

etapa fundamental para fornecer e fortalecer os subsídios científicos que permitam o uso 

seguro, eficaz e de qualidade dessas espécies vegetais, assim como para embasar o 

desenvolvimento de novos protótipos e garantir a segurança da utilização dos mesmos. 

O ensaio que avalia de letalidade de substâncias químicas frente ao microcrustáceo 

Artemia salina foi proposto por Michael e colaboradores e pouco depois aprimorado por 

Vanhaecke e colaboradores e considerado uma ferramenta útil, rápida, reprodutiva, de fácil 

manuseio e de baixo custo para avaliação preliminar da toxicidade, este ensaio vem sendo 

muito utilizado como indicador de toxicidade de fungos, extratos vegetais, metais pesados, 

toxinas de cianobactérias e pesticidas (CARBALLO, et al. 2002; SILVA, et al., 2015) 

 

2.7 FAMÍLIA Costaceae (K. Schum.) Nak. E O GÊNERO Costus 

  

Devido às semelhanças entre as espécies pertencentes às famílias Costaceae e 

Zingiberaceae, envolvendo características florais e de inflorescências, Costaceae foi 

inicialmente classificada como uma subfamília de Zingiberaceae. Em 1962, Tomlinson 

sugeriu a elevação de Costaceae a categoria de família, propondo que as semelhanças entre as 

espécies indicariam um ancestral comum. Esta família abrange os gêneros Costus, 

Monocostus, Dimerocostus e Tapeinochilos. Costus é o maior dentre eles, com cerca de 80 

espécies e ampla diversidade morfológica, sendo dividido em outros quatro (4) gêneros 

Cheilocostus, Chamaecostus, Paracostus e Costus (ARAUJO; OLIVEIRA, 2007; CASTRO 

et al., 2011; TOMLINSON 1962). 

O gênero Costus é representado por espécies altas ou caulescentes, que possuem 

ramos espirais com inflorescências terminais estrobiláceas a capitadas e cujas folhas 

encontram-se distribuídas em torno do caule.  As brácteas podem ser de coloração verde, 

amarela ou alaranjada, sendo coriáceas, geralmente com apêndices foliáceos de cor vermelha 

ou verde. A corola pode se apresentar de diferentes cores como branca, amarela, laranja ou 

vermelha. Suas sementes podem ser pretas ou marrons brilhantes (PAES; MENDONÇA; 

CASAS, 2013). 

 

2.8 A ESPÉCIE Costus spicatus 

 

Costus spicatus Swartz [Costaceae (K. Schum.) Nak.], popularmente conhecida 

como "cana-do-brejo" ou "cana-de-macaco", é uma espécie distribuída nas áreas costeiras e 
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nativa em locais úmidos do sul do México, Yucatán, Costa Rica e ao norte da Colômbia e 

Brasil, com prevalência na Mata Atlântica e região Amazônica (BITENCOURT; ALMEIDA, 

2014; SILVA; BERNARDO; PARENTE, 1999). 

C. spicatus se apresenta como uma planta perene, rizomatosa, ereta, não 

ramificada e pode chegar a dois (2) metros de altura. Suas folhas são membranáceas, de forma 

alternada no caule. Exibe inflorescências em espigas terminais estrobiliforme, com brácteas 

vermelhas vistosas e flores de cor amarelada, sendo comumente utilizadas para ornamentação 

de jardins ou para produção de flor de corte. Sua reprodução pode se dar através de sementes 

ou por rizomas (LORENZI; MATOS, 2002). 
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Figura 16 - Fotografias do aspecto geral de Costus spicatus (A) Horto Medicinal da Faculdade de 

Farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora, (B) flor e (C) ramos e caule 

 

Fonte: A) ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2017.; (B) e (C) 

https://toptropicals.com/catalog/uid/costus_spicatus.htm 

 

Do ponto de vista etnofarmacológico, foi registrada a utilização desta espécie 

vegetal para o tratamento de diversas doenças, onde o suco da haste fresco diluído em água 

pode ser usado contra gonorreia, sífilis, nefrite e picadas de insetos e a decocção das partes 

vegetativas, por sua vez, pode atuar no tratamento de irritações vaginais, leucorreias e úlceras 

(PAES; MENDONÇA; CASAS, 2013). O rizoma é usado para o tratamento de cistite e 

uretrite e para eliminação de cálculos renais. Na medicina tradicional brasileira, o chá de C. 

spicatus é utilizado como depurativo e diurético (AZEVEDO, 2014). Em alguns países, o 
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decocto da planta inteira pode ser utilizado para disenteria, cólicas, como carminativa e 

laxante (GASPARRI, 2005). 

Sob a ótica química, Silva, Bernardo e Parente (1999) relataram a presença de 

importantes metabólitos secundários nesta espécie vegetal, que tem atraído a atenção de 

pesquisadores. Por meio de estudos fitoquímicos combinados com métodos de 

espectrofotometria das partes aéreas de Costus spp., foi possível a descoberta de precursores 

hormonais esteroidais nos rizomas e a identificação e elucidação das estruturas de dois novos 

glicosídeos flavônicos a tamarixetina 3-O-neohesperidosídeo e o canferídeo 3-O-

neohesperidosídeo, principalmente das folhas de C. spicatus. Além desses, foram descritos 

outros seis flavonoides (SILVA; BERNARDO; PARENTE, 2000). 

Os glicosídeos flavônicos isolados das folhas de C. spicatus por Silva, Bernardo e 

Parente (1999) demonstraram atividade inibitória da produção de óxido nítrico por 

macrófagos ativados e consequentemente minimização do estresse oxidativo gerado pelos 

intermediários do oxigênio em processos inflamatórios (DUSSE; VIEIRA; CARVALHO, 

2003). Pouco depois, o mesmo grupo constatou que polissacarídeos isolados das hastes 

frescas de C. spicatus inibiram a permeabilidade capilar e demonstraram a estimulação das 

propriedades fagocitárias em roedores (SILVA; PARENTE, 2003). Em outro estudo, Júnior e 

colaboradores (2010) avaliaram os efeitos anti-inflamatório e antinociceptivo do extrato em 

etanol obtido das folhas de C. spicatus, confirmando estas atividades.  

Segundo Paes, Mendonça e Casas (2013), foram realizados estudos fitoquímicos 

dos extratos aquoso e etanólico de partes vegetativas de C. spicatus indicando a presença de 

diferentes classes de substâncias, como polifenóis ou compostos fenólicos, saponinas e 

heterosídeos cianogênicos. A prospecção química também identificou flavonoides, 

representados pela presença da leucoantocianidina e flavanonas, que estão presentes em todas 

as partes vegetativas (raízes, rizoma, caule e folhas). Estudos realizados por Uliana e 

colaboradores (2015) constataram expressivas concentrações de compostos fenólicos e 

flavonoides nos extratos obtidos de folhas de C. spicatus, e demonstraram neste mesmo 

trabalho uma relevante atividade antioxidante e forte atividade antibacteriana frente a C. 

albicans, E. coli e S. aureus, desses extratos, relacionando estas atividades a presença destes 

compostos fenólicos e flavonoides.   

Devendran e Sivamani (2015) detectaram a presença de catorze (14) diferentes 

substâncias no extrato etanólico das folhas de C. spicatus, e destacaram que todos esses 

compostos têm sua própria importância biológica e podem possuir propriedades 

farmacológicas como atividades antidiabética, analgésica, antibacteriana e antifúngica. 
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Considerando a vasta utilização de C. spicatus na T&CM, somado à existência de 

poucos estudos sobre suas propriedades farmacológica e toxicológica, cria-se a necessidade 

de aprofundar as pesquisas científicas com essa espécie vegetal a fim de se determinar seu 

verdadeiro potencial terapêutico, bem como a segurança e eficácia de seu uso, vislumbrando o 

desenvolvimento de produtos farmacêuticos que sejam eficazes, seguros, de qualidade e 

acessíveis à população. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente estudo teve como objetivo geral analisar o perfil químico e investigar 

os potenciais antioxidante, antibacteriano e citotóxico in vitro dos extratos hexânico (EH), em 

acetato de etila (EAE) e etanólico (EE) obtidos do caule de C. spicatus Swartz (Costaceae), 

visando agregar novos subsídios científicos para sua utilização segura na T&CM, com a 

perspectiva de desenvolvimento de um novo medicamento fitoterápico ou produto tradicional 

fitoterápico. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A partir do caule de C. spicatus: 

 Realizar extrações a temperatura ambiente, com solventes de polaridade crescente 

hexano, acetato de etila e etanol; 

 Detectar as principais classes do metabolismo secundário por meio de reações 

químicas qualitativas, e quantificar os teores de fenóis e flavonoides totais por 

espectrofotometria UV-Vis; 

 Investigar o potencial antioxidante in vitro pelo método de sequestro do radical DPPH; 

 Efetuar a triagem de citotoxicidade através da determinação da toxicidade aguda por 

meio do bioensaio com Artemia salina. 

 Investigar o potencial antibacteriano in vitro através da determinação da Concentração 

Inibitória Mínima (CIM) pelo método de microdiluição em caldo frente a oito (8) 

cepas de referência da American Type Culture Collection - ATCC®, cinco (5) cepas de 

rotina de Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA), três (3) cepas de 

rotina de Salmonella enterica subsp. enterica serovar. Enteritidis e duas (2) cepas de 

rotina de Salmonella spp; 

 Determinar a Concentração Bactericida Mínima (CBM) e classificar o efeito 

antibacteriano como bactericida ou bacteriostático conforme protocolo de Andrews 

(2001) para as cepas mencionadas acima, quando possível. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAL VEGETAL 

  

Os caules de C. spicatus foram coletados no Horto Medicinal da Faculdade de 

Farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz de Fora, Minas Gerais, 21°46' 

S, 43º22' W, no período de 08:00 as 8:30 horas do dia 6 de agosto de 2014. Uma exsicata 

(CESJ n°43.986), identificada pela Profa. Dra. Luciana Moreira Chedier, encontra-se 

depositada no Herbário Leopoldo Krieger (CESJ), Instituto de Ciências Biológicas, UFJF. 

 

4.2 PREPARO DO MATERIAL VEGETAL E PROCESSO DE EXTRAÇÃO 

 

Após coleta, os caules de C. spicatus foram submetidos à secagem em estufa de 

ventilação forçada (SIMÕES et al., 2004). Em seguida, foram triturados em moinho de facas 

industrial e pulverizados em tamise (nº 20). O material seco, moído e pulverizado foi 

submetido à maceração estática em temperatura ambiente (~ 25°C) com solventes de 

polaridade crescente. Foram realizadas 10 extrações com cada solvente em processos de 

remacerações contínuas. Inicialmente, o material vegetal foi submetido à extração com 

hexano P.A., filtração em papel de filtro simples e evaporação rotativa a 40°C. Após esse 

procedimento, este mesmo material vegetal foi submetido à extração com acetato de etila P.A. 

nas mesmas condições. Finalmente, o mesmo procedimento foi realizado com etanol P.A. Os 

extratos hexânico (EH), em acetato de etila (EAE) e etanólico (EE) foram submetidos à 

dessecador a vácuo e, após secagem, foram armazenados sob refrigeração entre 2° e 8°C 

(Figuras 13 e 14). 
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Figura 17 - Esquema representativo do processo de extração do caule de Costus spicatus 

 
Fonte: ADAPTADO DE CECHINEL-FILHO; YUNES, 1998 

 

Figura 18 - Imagem fotográfica do extrato hexânico obtido do caule de Costus spicatus 

               
Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2017 

 

4.3 PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA QUALITATIVA 

 

As principais classes químicas resultantes do metabolismo secundário, 

flavonoides, taninos, cumarinas, saponinas, alcaloides, antraquinonas, terpenoides e 

esteroides, foram pesquisadas em EH, EAE e EE por meio de reações de identificação 

segundo Matos (1997), com pequenas adaptações. Para os ensaios fitoquímicos foram 
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pesados, em balança analítica, aproximadamente 100 mg dos extratos. Em seguida, foram 

preparadas SEs de 1mg/mL em etanol P.A. 

 

4.3.1 Pesquisa de Flavonoides 

 

A pesquisa de flavonoides foi realizada por meio das seguintes reações: 

a) Reação com cloreto de alumínio: em diferentes regiões de um fragmento de papel de filtro 

de aproximadamente 10 cm2 gotejou-se o extrato a ser testado (EH, EAE ou EE) e, em 

seguida, foram adicionadas gotas de solução alcoólica de cloreto de alumínio a 5%. O 

aparecimento de fluorescência de cor amarelada, sob luz UV (365 nm), indicou a presença de 

flavonoides. 

 

b) Reação com hidróxido de sódio: em tubo de ensaio 12 x 75 mm foram adicionados 2 mL 

do extrato a ser testado (EH, EAE ou EE) e 0,5 mL de uma solução de hidróxido de sódio 1N. 

O desenvolvimento de coloração amarelada indicou a presença de flavonoides. 

 

c) Reação de Shinoda: em tubo de ensaio 12 x 75 mm foram adicionados 2 mL do extrato a 

ser testado (EH, EAE ou EE) e fragmentos de magnésio metálico. Em seguida, foi acrescido 1 

mL de ácido clorídrico concentrado. Após alguns minutos, pode ser visualizado o 

aparecimento de cor nesta solução. Foi considerado positivo para flavonoides o extrato que 

desenvolveu coloração róseo-avermelhada; coloração rósea ou vermelha (presença de 

flavonois), violeta (presença de flavononas) ou alaranjada (presença de flavonas); isoflavonas 

e chalconas não produziram cor. 

 

4.3.2 Pesquisa de Saponinas 

 

Nos tubos de ensaio 13 x 100 mm devidamente numerados de 1 a 10 foram 

adicionados volumes crescentes da solução-teste [solução-estoque (SE) de EH, EAE ou EE], 

começando com 1 mL até 10 mL, e completando o volume com água destilada para 10 mL. 

Cada tubo foi vedado com uma rolha e agitado vigorosamente por 15 segundos. Esta série de 

tubos ficou em repouso por 15 minutos para posterior detecção do índice de espuma 

verificado por meio da presença persistente de um anel de pelo menos 1 cm de altura. 
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4.3.3 Pesquisa de Alcaloides 

 

Para a pesquisa de alcaloides foram adicionados 15 mL das SEs de EH, EAE e EE 

nos béqueres devidamente identificados, levando a solução à resíduo. Os resíduos foram 

ressuspensos com 6 mL de acetato de etila. A verificação da acidez da solução foi efetuada 

por meio do uso de papel de tornassol. Caso a solução se mostrasse básica, o pH seria 

ajustado com 1 a 3 gotas de ácido clorídrico 1%. Foram organizados quatro (4) tubos de 

ensaio 12 x 75 mm devidamente identificados [Tubos D (Dragendorff), M (Mayer), Bertrand 

(Be) e Bouchardat (Bo)] para cada extrato, nos quais foi adicionado 1 mL do resíduo 

ressuspenso e acidificado, seguido da adição de dez gotas dos reagentes de Dragendorff, 

Mayer, Bertrand e Bouchardat, em seus respectivos tubos. O aparecimento de precipitado ou 

turvação branca com os reativos de Bertrand e Mayer; de cor vermelho-tijolo com o reativo de 

Dragendorff e alaranjado com o de Bouchardat indicaram a presença de alcaloides. 

 

4.3.4 Pesquisa de Taninos 

 

A pesquisa de taninos foi realizada em tubos de ensaio 12 x 75 mm onde foram 

adicionados 2 mL de EH, EAE ou EE para a realização das seguintes reações: 

 

a) Reação com acetato de cobre: foram adicionadas aproximadamente 10 gotas de solução de 

acetato de cobre 3% aos extratos. A formação de turvação ou precipitado escuro indicou a 

presença de taninos. 

 

b) Reação com cloreto férrico: foram adicionados 5 mL de água destilada e três (3) gotas de 

cloreto férrico a 2% aos extratos. A reação positiva foi revelada por meio da formação de um 

precipitado e conforme a coloração do mesmo. Precipitado verde ou azul foi indicativo da 

presença de tanino condensado ou hidrolisável, respectivamente.  

 

c) Reação com gelatina: foi adicionada uma (1) gota de ácido clorídrico a 10% aos extratos. 

Em seguida, foi acrescida uma solução de gelatina a 2,5% por gotejamento, sem agitação. A 

formação de precipitado ou turvação da solução sugeriu a presença de taninos. 

 

d) Reação com sais de chumbo: foram adicionadas 10 gotas de acetato de chumbo a 10% aos 

extratos, sendo considerado positivo aquele que apresentou turvação ou precipitação. 
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4.3.5 Pesquisa de Cumarinas 

 

Aos tubos de ensaios 12 x 75 mm foi adicionado 1 mL de EH, EAE ou EE e, em 

seguida, gotejou-se 1 mL de hidróxido de potássio a 5%. O aparecimento de uma 

fluorescência azul ou verde sob luz UV (365 nm) indicou a presença de cumarinas. 

 

4.3.6 Pesquisa de Antraquinonas 

 

A pesquisa de antraquinonas foi realizada em tubos de ensaio 12 x 75 mm, sendo 

adicionados 2 mL de EH, EA ou EE e, em seguida, 0,5 mL de hidróxido de sódio 2N (Reação 

de Borntraeger). O aparecimento de coloração avermelhada indicou a presença de 

antraquinonas. 

 

4.3.7 Pesquisa de Heterosídeos Cardiotônicos e Esteroides 

 

Para a identificação de heterosídeos cardiotônicos e esteroides foram adicionados  

3 mL de EH, EA ou EE aos tubos de ensaio 12 x 75 mm, e posteriormente levados à resíduo, 

em banho-maria, para a realização das seguintes reações: 

 

a) Reação de Liebermann-Burchard: foram adicionadas 10 gotas de anidrido acético, sob 

agitação, ao resíduo. Em seguida, foi acrescido 1 mL de ácido sulfúrico concentrado por 

gotejamento. Pode ser observado o surgimento de coloração na zona de contato com o ácido 

e/ou no anel formado. O aparecimento de cor azul-esverdeada ou castanho-avermelhada 

indicou a presença de núcleo esteroidal ou terpênico pentacíclico, respectivamente. 

 

b) Reação de Baljet: foram adicionadas cinco (5) gotas de solução aquosa a 0,5% de ácido 

pícrico (2,4,6-trinitrofenol) e, em seguida, duas (2) gotas de hidróxido de potássio 1M ao 

resíduo. O aparecimento de coloração alaranjada indicou a presença de anel lactônico. 

 

4.4 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FENÓIS TOTAIS 

 

A quantificação dos teores de fenóis totais de EH, EAE e EE foi realizada por 

reações colorimétricas na faixa de luz visível, utilizando o reagente de Folin-Ciocalteu e ácido 

gálico como padrão (SOUSA et al., 2007). A curva de calibração foi construída com as 
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leituras de absorbâncias das diluições preparadas a partir de uma SE de ácido gálico em água 

deionizada (1 mg/mL) nas concentrações de 10, 20, 30, 40, 50 e 60 µg/mL. Foi organizado 

um conjunto de tubos de ensaio 13 x 100 mm devidamente identificados, para os quais foi 

transferido 1 mL de cada solução diluída, em triplicata, em cada tubo, obtendo-se 

concentrações finais de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 µg/mL. Em seguida, foram adicionados 5 mL do 

reagente de Folin-Ciocalteu diluído (1:10 em água deionizada) e a mistura foi vigorosamente 

agitada. No período de 1 a 8 minutos, foram adicionados 4 mL de carbonato de sódio a 7,5% 

(m/v), completando o volume final de 10 mL nos tubos. O branco do método foi preparado 

com 1 mL de água deionizada e os reagentes utilizados, exceto as soluções de ácido gálico. 

Os tubos foram mantidos em repouso durante 2 horas, em temperatura ambiente (~ 25°C) e ao 

abrigo da luz, proporcionando o tempo adequado para ocorrência das reações colorimétricas. 

Foi efetuada uma varredura no espectrofotômetro na faixa de 600 a 900 nm empregando a 

concentração intermediária de ácido gálico (4 μg/mL). O pico de absorbância máximo foi 

observado em 763 nm, o qual foi utilizado para determinação das absorbâncias do padrão e 

dos extratos, construção da reta de calibração e quantificação dos teores dos fenóis totais. O 

coeficiente de correlação (R²) foi obtido através da análise de regressão linear pelo método 

dos mínimos quadrados com o programa Excel for Windows. O mesmo procedimento de 

análise foi utilizado para a determinação dos teores de fenóis totais de EH, EAE e EE, sendo 

que a SE (1 mg/mL) foi preparada em água deionizada com 1% v/v de dimetilsulfóxido 

(DMSO) e submetida a banho ultrassônico por 5 minutos sem aquecimento. Os resultados de 

teor de fenóis totais (g/100g) foram obtidos como média ± desvio-padrão entre as triplicatas. 

 

4.5 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FLAVONOIDES TOTAIS 

 

Para determinação dos teores de flavonoides totais empregou-se o método 

colorimétrico baseado na reação do cloreto de alumínio, utilizando rutina como padrão, de 

acordo com o proposto por Sobrinho e colaboradores (2008), com pequenas adaptações. 

Inicialmente, para elaboração da curva de calibração foi preparada uma SE de rutina (0,5 

mg/mL) em etanol. Em seguida, em uma série de tubos de ensaio 13 x 100 mm, em triplicata, 

foram pipetadas alíquotas de 20, 50, 100, 150, 200 e 250 µL da SE. Logo após, foram 

adicionados 400 µL de etanol P.A., 120 µL de ácido acético P.A., 2 mL de piridina a 20% 

(v/v) em etanol P.A., 500 µL de cloreto de alumínio hexahidratado a 8% (m/v) em etanol 

P.A., completando o volume final para 5 mL com água destilada. Ao término dessa etapa do 

procedimento, foram obtidas concentrações finais de rutina iguais a 2, 5, 10, 15, 20 e 25 
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µg/mL. O preparo do branco de cada uma das concentrações foi realizado pela adição de cada 

uma das alíquotas da SE de rutina, 2,5 mL de etanol P.A., 120 µL de ácido acético e água 

destilada para completar o volume final para 5 mL. O branco do método foi preparado com 

etanol e os reagentes utilizados, exceto as soluções de rutina, completando-se o volume com 

água destilada. O branco "auto-zero" foi constituído somente por etanol. O mesmo 

procedimento foi utilizado para a determinação do teor de flavonoides totais de EH, EAE e 

EE. A varredura no espectrofotômetro foi feita na faixa de comprimento de onda entre 300 e 

600 nm, após um período de 30 minutos de repouso em temperatura ambiente (~ 25°C), com 

a concentração intermediária de rutina (10 μg/mL). O pico de absorbância máximo foi 

observado em 408,6 nm, o qual foi utilizado para obtenção dos valores de absorbância, da reta 

de calibração e posterior determinação do coeficiente de correlação (R²) através da análise de 

regressão linear pelo método dos mínimos quadrados, utilizando o programa Excel for 

Windows. Os resultados de teor de flavonoides totais (g/100g) foram obtidos como média ± 

desvio-padrão entre as triplicatas. 

 

4.6 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE IN VITRO 

 

4.6.1 Método do sequestro do radical livre DPPH 

 

 A atividade antioxidante de EH, EAE e EE foi determinada através do ensaio 

espectrofotométrico  utilizando  o  radical  livre  DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazila) (Sigma-

Aldrich®), segundo o método descrito por Mensor e colaboradores (2001). Inicialmente, 

foram preparadas SEs do padrão quercetina (Sigma Aldrich®) (controle positivo) nas 

concentrações 3, 5, 10, 20, 30, 40 e 50 µg/mL e de EH, EAE e EE nas concentrações de 25, 

50, 75, 100 e 125 µg/mL. Após o preparo das soluções, foram pipetadas alíquotas de 2,5 mL 

de cada diluição dos extratos e da quercetina e transferidas para tubos de ensaio 13 x 100 mm, 

em triplicata, seguido da adição de 1 mL de DPPH a 0,3mM. O branco dos extratos e do 

padrão foi realizado com 2,5 mL das respectivas diluições somados a 1,0 mL de etanol. O 

controle negativo foi realizado com 2,5 mL de etanol e 1 mL de DPPH, enquanto o "auto-

zero" apenas com etanol PA (Synth®). Após 30 minutos de reação à temperatura ambiente (~ 

25°C) e ao abrigo da luz foram feitas as leituras no espectrofotômetro UV-1800 (Shimadzu®) 

no comprimento de onda de 518 nm. Os valores de Porcentagem de Atividade Antioxidante 

(AA%) foram calculados a partir da seguinte fórmula: 
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Onde, Absamostra, Absbranco e Abscontrole negativo correspondem às absorbâncias de EH, EAE, EE 

ou quercetina, do branco e do controle negativo, respectivamente. Os Gráficos foram 

confeccionados por meio do Programa Excel for Windows versão, utilizando os valores de 

AA% (ordenada)  e das concentrações dos extratos e do padrão (abscissa). O valor da CE50, 

concentração eficiente (CE) de extrato ou de padrão capaz de reduzir 50% do radical DPPH, 

foi obtido pela substituição na equação da reta (y=ax + b) onde y = 50 pelo método dos 

mínimos quadrados em cada Gráfico (R2 ≥ 0,80). 

 

4.7 TRIAGEM DE CITOTOXICIDADE 

 

4.7.1 Determinação da toxicidade aguda por meio do bioensaio com Artemia salina 

 

A determinação da toxicidade aguda de EH, EAE e EE frente ao microcrustáceo 

A. salina foi realizada de acordo com o método proposto por Meyer e colaboradores (1982), 

com pequenas adaptações. A água marinha artificial foi preparada a partir de uma mistura 

comercial de composição aproximada ao sal marinho natural (OceanTech Premium Reef Salt - 

Blue Treasure®), obedecendo a proporção recomendada pelo fabricante (6,7 kg para 190 L de 

água destilada, ou seja, 35,263 g/L). Após a dissolução completa do sal na água, foram 

aferidos pH (entre 8,0 e 9,0) e temperatura (entre 23º e 28ºC) e realizada a aeração da solução 

por 30 minutos com uma bomba simples para garantia da eclosão e sobrevivência dos ovos de 

A. salina. A água marinha artificial foi também utilizada no preparo das soluções de EH, EAE 

e EE (10, 100, 500, 625, 1000 e 1250 µg/mL) e controles positivo (timol 10, 100, 500, 625, 

1000 e 1250 µg/mL) e negativo (água marinha artificial e sistema de solventes diluído em 

água marinha artificial). Para facilitar a dissolução dos extratos foi utilizada uma mistura de 

DMSO e Tween 80, na proporção de 1:1 v/v (DEL-VECHIO-VIEIRA et al., 2015). Os ovos 

de A. salina (50 mg) foram transferidos para um recipiente retangular plástico (15 cm x 10 cm 

x 5 cm), o qual foi mantido por 48 horas em condições de temperatura, iluminação e pH 

adequadas para a eclosão (MEYER et al., 1982). Para realização do bioensaio, foram 

utilizados tubos de ensaio 13 x 100 mm, em quadruplicata, para cada concentração testada dos 

extratos e dos controles positivo e negativo. Para cada um dos tubos de ensaio foram 

transferidas 10 larvas de A. salina, selecionadas macroscopicamente com auxílio de 

micropipeta e placa de Petri de 90 x 15 mm para contagem dos indivíduos. O volume final em 
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cada tubo foi de 5 mL, aos quais foi adicionada uma gota de suspensão de fermento biológico 

seco em água marinha (0,6 mg/ mL), que serviu de alimento para as larvas e que garantiu que 

as mortes não fossem ocasionadas por inanição (MEYER et al., 1982). Após 24 horas de 

incubação, procedeu-se à contagem dos indivíduos sobreviventes. Os dados obtidos nessa 

contagem foram utilizados no cálculo de porcentagem de mortes (M%) para cada tubo de 

ensaio, de acordo com a fórmula de Abbott: 

 

 

 

Os dados de M% em relação ao aumento da concentração dos extratos foram 

ajustados a uma equação linear simples, que foi utilizada para estimar a concentração de 

extrato responsável por matar 50% da população de larvas, ou seja, a CL50 (concentração letal 

do extrato para 50% da população). 

 

4.8 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA IN VITRO 

 

A atividade antibacteriana in vitro de EH, EAE e EE foi investigada através da 

determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) pelo método de microdiluição em 

caldo, seguindo as recomendações descritas pelo Clinical and Laboratory Standards Institute 

(CLSI) (CLSI, 2012; 2014), bem como pelo estabelecimento da Concentração Bactericida 

Mínima (CBM) e pela classificação do efeito antibacteriano bactericida ou bacteriostático, de 

acordo com o método descrito por Andrews (2001), com pequenos ajustes. 

Estes procedimentos microbiológicos foram realizados empregando cepas de 

referência da American Type Culture Collection (ATCC®), na segunda passagem, obtidas do 

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ), Rio de Janeiro, representativas de grupos bacterianos Gram-positivos e Gram-

negativos fermentadores e não fermentadores, a saber: 

(a) Gram-positivo: Staphylococcus aureus subsp. aureus (ATCC® 29231™) e (ATCC®  

6538™); 

(b) Gram-negativo fermentador: Escherichia coli (ATCC® 10536™) e (ATCC® 25922™), 

Salmonella enterica subsp enterica serovar Typhimurium (ATCC® 13311™) e Salmonella 

enterica subsp enterica serovar Cholerasuis (ATCC® 10708™); 
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 (c) Gram-negativo não fermentador: Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 27853™) e (ATCC® 

9027™). 

Cinco (5) cepas de rotina de Staphylococcus aureus resistente à meticilina 

(MRSA), três (3) de Salmonella enterica subsp. enterica serovar. Enteritidis e duas (2) de 

Salmonella spp. resistente à fluoroquinolona, isoladas de infecções sanguíneas e urinárias de 

pacientes atendidos no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) (Comitê de Ética em Pesquisa Humana do 

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho número 976.427) e identificadas pelo sistema 

automatizado VITEK®2 (BioMérieux, Durham, NC, EUA), também foram investigadas no 

presente estudo. Estas cepas foram gentilmente cedidas pela MSc. Adriana Lúcia Pires 

Ferreira, responsável pelo Laboratório de Bacteriologia do Serviço de Patologia Clínica dessa 

Instituição, e encontram-se descritas abaixo: 

CEPA DE ROTINA ABREVIATURA ADOTADA NO TEXTO 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina 1485279 MRSA 1485279 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina 1605677 MRSA 1605677 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina 1664534 MRSA 1664534 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina 1688441 MRSA 1688441 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina 1830466 MRSA 1830466 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar. Enteritidis 1406591 S. Enteritidis 1406591 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar. Enteritidis 1418594 S. Enteritidis 1418594 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar. Enteritidis 1428260 S. Enteritidis 1428260 

Salmonella spp. 1266695 Salmonella spp. 1266695 

Salmonella spp. 1507708 Salmonella spp. 1507708 

CEPA DE REFERÊNCIA ABREVIATURA ADOTADA NO TEXTO 

Staphylococcus aureus subsp. aureus (ATCC® 29213™) S. aureus (ATCC 29213) 

Staphylococcus aureus subsp. aureus  (ATCC®  6538™) S. aureus (ATCC 6538) 

Escherichia coli (ATCC® 10536™) E. coli (ATCC 10536) 

Escherichia coli (ATCC® 25922™) E. coli (ATCC 25922) 

Salmonella enterica subsp enterica serovar Typhimurium (ATCC® 13311™) S. Typhimurium (ATCC 13311) 

Salmonella enterica subsp enterica serovar Cholerasuis (ATCC® 10708™) S. Cholerasuis (ATCC 10708) 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 27853™)  P. aeruginosa (ATCC 27853) 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 9027™) P. aeruginosa (ATCC 9027) 
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O armazenamento das cepas de referência e de rotina foi feito por meio da 

manutenção das mesmas como suspensões em solução contendo leite desnatado a 10% (p/v) 

acrescido de glicerol a 10% (v/v) (solução LDG). Para cada cepa foi preparada uma suspensão 

densa (obtida a partir de crescimento de 24 horas) diretamente em 1,0 mL de solução LDG 

distribuída previamente em tubos plásticos com tampa de rosca próprios para congelamento 

(Inlab). A seguir, estes tubos foram armazenados em uma temperatura de cerca de 20ºC 

negativos até a realização dos ensaios microbiológicos. 

 

4.8.1 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

 

Para determinação da CIM foi utilizado o método de microdiluição em caldo 

conforme preconizado pelo CLSI (CLSI, 2012; CLSI, 2014), com pequenos ajustes. As SEs 

de EH, EAE e EE e de ampicilina (AMP) e cloranfenicol (CHL), utilizados como antibióticos 

de referência, foram preparadas com os sistemas solvente/diluente conforme a Tabela 02, 

obtendo-se concentrações finais de 12,5 mg/mL e 1,25 mg/mL, para as SEs de EH, EAE e EE 

e de AMP e CHL, nessa ordem. De acordo com esta Tabela, para o preparo das SEs de EH, 

EAE e EE foi utilizado DMSO como solvente e água destilada estéril como diluente, por ser o 

solvente universal. O DMSO conferiu boa solubilidade aos extratos objeto de estudo, 

respeitando-se a concentração final máxima de 2% nas SEs. Assim, no poço da microplaca, o 

percentual limite de DMSO estava abaixo de 1%, conforme os valores preconizados por 

Langfield e colaboradores (2004) e como descrito no documento M100-S24 (CLSI, 2014). 

 

Tabela 2- Descrição da composição das soluções-estoque para determinação da Concentração 

Inibitória Mínima por meio do método de microdiluição em caldo 

SE Solvente Diluente 
Concentração Final SE 

(mg/mL) 

EH; EAE; EE DMSO Água destilada estéril 12,5 

AMP 
Tampão Fosfato 0,1 M 

pH 8,0 

Tampão Fosfato 0,1 M 

pH 6,0 
1,25 

CHL Etanol 95% Água destilada estéril 1,25 

SE: Solução-estoque; EH: extrato hexânico; EAE: extrato em acetato de etila; EE: extrato etanólico; 

AMP: Ampicilina; CHL: Cloranfenicol; DMSO: dimetilsulfóxido. 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2017; ADAPTADO DE CLSI (2014) 

 

As cepas bacterianas foram cultivadas em ágar Müeller-Hinton (AMH) por 16 a 

18 horas em estufa bacteriológica a 35º ± 2°C, em aerobiose. Para o preparo das suspensões 
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bacterianas (inóculo bacteriano), cinco (5) Unidades Formadoras de Colônia (UFC) foram 

transferidas, com auxílio de alça bacteriológica estéril, para um tubo de ensaio 13 x 100 mm 

contendo 3,5 mL de solução salina estéril (0,85 a 0,90% p/v de NaCl), comparadas e ajustadas 

à escala padrão 0,5 de McFarland (CLSI, 2012). A determinação da CIM para cada cepa 

testada foi realizada em duas (2) microplacas de 96 poços de fundo chato (microplacas 1 e 2). 

A microplaca 1 foi utilizada para EH, EAE e EE (Figura 17a) e a microplaca 2 foi designada 

para AMP, CHL e controles do teste (Figuras 16 e 17b). Diluições seriadas de EH, EAE, EE, 

AMP e CHL foram feitas diretamente nas microplacas com auxílio de pipeta automática, 

obtendo-se um gradiente de concentração de 5000 a 40 µg/mL e de 500 a 4 µg/mL, 

respectivamente. Para isso, foram adicionados 200 μL de caldo Müeller-Hinton (CMH) aos 

poços da fileira A e 180 μL de CMH aos demais (fileiras B a H). Em seguida, foram 

adicionados 160 μL das SEs dos extratos ou dos antibióticos aos poços contendo 200 μL de 

CMH. Após homogeneização, 180 μL da fileira A foram transferidos para a B, e assim 

sucessivamente até a fileira H. Dos poços da fileira H foram descartados 180 μL, restando 

igual volume (Figura 15). Após a realização das diluições seriadas, o volume final foi 

completado para 200 μL com 20 μL da suspensão bacteriana previamente padronizada ou 20 

μL de solução salina 0,9% estéril (controle negativo). Os testes dos extratos, antibióticos e 

demais controles foram feitos simultaneamente. Após incubação por 16 a 20 horas, a 35º ± 

2°C, em aerobiose, foram realizadas leituras das microplacas pela observação da presença ou 

ausência de turbidez, indicativa de crescimento bacteriano. Para melhor visualização dos 

resultados foram adicionados 10 μL de solução de cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio (CTT) a 1 

mg/mL (p/v) sobre todos os poços de três (3) fileiras das quadruplicatas de cada extrato e dos 

antibióticos e sobre todos os poços dos demais controles. Em seguida, as microplacas foram 

incubadas por 30 minutos nas mesmas condições descritas. Após incubação, os poços que 

apresentaram coloração avermelhada foram indicativos de crescimento bacteriano e os que 

mantiveram a cor original, ausência de crescimento. A CIM foi, então, determinada como "a 

menor concentração de um agente antimicrobiano capaz de inibir o crescimento visível de um 

micro-organismo em um teste de susceptibilidade em ágar ou em diluição em caldo", 

conforme conceito descrito no documento M07-A9 (CLSI, 2012). O gradiente de 

concentração dos extratos foi estabelecido especulando a atividade farmacológica, e por isso 

valores de CIM > 5000 µg/mL não foram determinados com base no critério de Fabry, 

Okemo e Ansorg (1998). Como reportado por esses autores, plantas medicinais usadas na 

medicina tradicional contra infecções podem ter alguma atividade antimicrobiana quando 

apresentam CIM < 8000 µg/mL. 
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Figura 19 - Esquema ilustrativo do procedimento de diluição seriada realizada em microplaca 

 

SE: solução-estoque; CMH: caldo Müeller-Hinton 

Fonte: ADAPTADO DE GASPARETTO, 2014 

 

Figura 20 - Esquema ilustrativo dos controles do método de microdiluição em caldo Müeller-Hinton 

 

IAM: interferência das amostras sobre o caldo Müeller-Hinton; ISM: interferência dos sistemas 

solvente/diluente sobre o caldo Müeller-Hinton; ISC: interferência dos sistemas solvente/diluente 

sobre o crescimento bacteriano; CN: controle negativo; CP: controle positivo. 

Fonte: FERES-NETTO, 2016 
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Figura 21 -  Esquema ilustrativo da microplaca (a) com os extratos e (b) com os controles utilizados na 

determinação da Concentração Inibitória Mínima por meio do método de microdiluição em caldo 

Müeller-Hinton 

(a) 

 

(b) 

 

AMP: ampicilina; CHL: cloranfenicol; EH: extrato hexânico; EAE: extrato em acetato de etila; EE: 

extrato etanólico; IAM: interferência das amostras sobre o caldo Müeller-Hinton; ISM: interferência 

dos sistemas solvente/diluente sobre o caldo Müeller-Hinton; ISC: interferência dos sistemas 

solvente/diluente sobre o crescimento bacteriano; CN: controle negativo; CP: controle positivo; *: 

poço vazio. 

Fonte: FERES-NETTO, 2016 
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4.8.2 Determinação da Concentração Bactericida Mínima (CBM) e classificação do 

efeito antibacteriano bactericida ou bacteriostático 

 

A CBM foi determinada de acordo com o método descrito por Andrews (2001). 

Com auxílio de alça bacteriológica de 10 µL e a partir das colunas das microplacas utilizadas 

no item 4.8.1 que não receberam solução de CTT, foram retiradas alíquotas de 10 μL dos 

poços correspondentes àqueles onde não foi observado crescimento bacteriano, 

correspondentes à CIM e às ordens acima desse valor, conforme ilustra a Figura 22. Essas 

alíquotas foram, então, estriadas em placas de Petri contendo AMH previamente identificadas 

com os poços de origem na microplaca. Após incubação por 18 a 20 horas, em aerobiose, a 

35º ± 2ºC, observou-se a presença ou ausência de crescimento de colônias. Assim, as 

concentrações dos extratos que permitiram o desenvolvimento bacteriano no AMH foram 

definidas como bacteriostáticas e as que não permitiram, como bactericidas, permitindo a 

classificação do efeito antibacteriano como bacteriostático ou bactericida, respectivamente 

(Figura 22). 

 

Figura 22 - Esquema ilustrativo do procedimento para determinação da Concentração Bactericida 

Mínima e da classificação do efeito antibacteriano  bactericida ou bacteriostático 

  

CTT: 2,3,5-cloreto de trifeniltetrazólio 

Fonte: ADAPTADO DE FERES-NETTO, 2016 

ANTIBIÓTICOS 

DE 

REFERÊNCIA 

EXTRATOS 

500 5000 

250 2500 

125 1250 

63 625 

31 312 

16 160 

8 80 

4 40 

Concentrações 

testadas 

(µg/mL) 
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4.9 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) seguida do pós-teste de 

Tukey, através do programa GraphPad Prism®, versão 5.01, considerando valores de  p < 

0,05 estatisticamente significativos. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 RENDIMENTO DOS EXTRATOS 

 

A Tabela 03 apresenta os resultados dos rendimentos de EH, EAE e EE, em 

porcentagem (%), obtidos a partir de 550,12 g do caule pulverizado e seco de C. spicatus. 

Pela análise desta Tabela, observa-se que os maiores rendimentos foram obtidos para EAE 

(6,76%) e EE (5,18%), que forneceram as maiores biomassas após o processo de extração 

(37,22 g e 28,54 g, respectivamente). 

 

Tabela 3 - Valores do peso (g) e do rendimento (%) dos extratos hexânico (EH), em acetato de etila 

(EAE) e etanólico (EE) obtidos do caule de Costus spicatus 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2017 

 

5.2 PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA QUALITATIVA 

 

A prospecção fitoquímica de EH, EAE e EE, realizada por meio de reações 

químicas de detecção das principais classes de metabólitos secundários, revelou a presença de 

flavonoides, alcaloides, taninos, cumarinas, heterosídeos cardiotônicos e esteroides, conforme 

mostra a Tabela. 

Tabela 4 - Resultados da prospecção fitoquímica das principais classes de metabólitos secundários por 

meio de reações qualitativas dos extratos hexânico (EH), em acetato de etila (EAE) e etanólico (EE) 

obtidos do caule de Costus spicatus 

Classe de Metabólito Secundário EH EAE EE 

Flavonoide + + + 

Saponina - - - 

Alcaloide + + + 

Tanino - + + 

Cumarina - - + 

Antraquinona - - - 

Heterosídeo Cardiotônico e Esteroide + + + 

Reação positiva (+); reação negativa (-) 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2017 

Material Vegetal  Extrato Peso do Extrato (g) Rendimento (%) 

Caule 

 EH 6,24 1,13 

 EAE 37,22 6,76 

 EE 28,54 5,18 
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5.3 DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE FENÓIS E FLAVONOIDES TOTAIS 

 

A determinação do teor de fenóis totais em EH, EAE e EE foi realizada por meio 

da equação da reta obtida a partir da análise de regressão linear da curva de calibração do 

ácido gálico (Gráfico 1).  A equação da reta foi y = 0,124x + 0,032, sendo o coeficiente de 

determinação R² = 0,9905. O valor de "y" na equação foi substituído pelas absorbâncias dos 

extratos e o valor de "x" resultante correspondeu ao teor de fenóis totais no extrato analisado 

em equivalente de ácido gálico (g/100g), considerando os fatores de diluição empregados 

(Tabela 5). 

 

Gráfico 1 - Curva de calibração do ácido gálico 

 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2017 

 

A determinação do teor de flavonoides totais em EH, EAE e EE foi realizada por 

meio da equação da reta obtida a partir da análise de regressão linear da curva de calibração 

da rutina (Gráfico 2). Assim como efetuado para o estabelecimento do teor de fenóis totais, a 

equação da reta foi y = 0,0259x - 0,0102, sendo o coeficiente de determinação R² = 0,9978. O 

valor de "y" na equação foi substituído pelas absorbâncias dos extratos e o valor de "x" 

resultante correspondeu ao teor de flavonoides totais no extrato analisado em equivalente de 

rutina (g/100g), considerando os fatores de diluição empregados (Tabela 5). 

 

 

 

 

 

 



- 51 - 

Gráfico 2 - Curva de calibração de rutina 

 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2017 

 

Tabela 5 - Valores dos teores de fenóis e flavonoides totais dos extratos hexânico (EH), em acetato de 

etila (EAE) e etanólico (EE) obtidos do caule de Costus spicatus 

Extrato Fenóis Totais (g/100 g) Flavonoides Totais (g/100 g) 

EH 0,132 ± 0,0063 -* 

EAE 6,096 ± 0,0838 5,46 ± 0,0062 

EE 4,793 ± 0,0288 1,409 ± 0,0011 

*-: não foi detectada a presença de flavonoides pelo método utilizado. 

Os valores correspondem à média ± desvio padrão. As médias diferem entre si após análise de 

variância seguida do teste de Tukey (ANOVA) para p < 0,05. 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2017 

 

 

5.4 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE IN VITRO 

 

5.4.1 Método do sequestro do radical livre DPPH 

 

 Os resultados da atividade antioxidante in vitro de EH, EAE, EE e de quercetina, 

avaliada pelo método do sequestro do radical livre DPPH, estão apresentados na Tabela 6. 

Conforme mostra esta Tabela, os resultados de CE50 obtidos variaram entre 42,22 ± 0,400 a 

327,12 ± 0,681 µg/mL, onde EAE revelou o menor valor, ou seja, EAE possui a maior 

atividade antioxidante, sendo capaz de inibir o radical DPPH em uma menor concentração. 

Quercetina apresentou uma CE50 de 18,20 ± 0,436. 
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Tabela 6 - Valores de CE50 dos extratos hexânico (EH), em acetato de etila (EAE) e etanólico (EE) do 

caule de Costus spicatus e de quercetina, obtidos pelo método do sequestro do radical livre DPPH 

Extrato / Padrão CE50 (µg/mL) 

Quercetina 18,20 ± 0,436 

EH 327,12 ± 0,681 

EAE 42,22 ± 0,400 

EE 308,26 ± 0,296 

Os valores correspondem à média ± desvio padrão. As médias diferem entre si após análise de 

variância seguida do teste de Tukey para p < 0,05. 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2016 

 

5.5 TRIAGEM DE CITOTOXICIDADE 

 

5.5.1 Determinação da toxicidade aguda por meio do bioensaio com Artemia salina 

 

Conforme mostram os Gráficos 3 e 4, a partir das porcentagens de morte (M%) de 

A. salina (eixo y) versus o aumento das concentrações dos extratos (eixo x) foram elaboradas 

retas. Como parâmetro de avaliação da toxicidade aguda, foram estimados os prováveis 

valores de CL50 para cada extrato investigado com base nesta análise gráfica. EH, EAE e EE 

apresentaram valores de CL50 iguais à > 1250, 625 e > 1250 µg/mL, respectivamente. Não foi 

possível a elaboração de uma reta para EH para se estipular o valor de CL50 visto que esse 

extrato foi incapaz de matar os microcrustáceos (M% = 0) em todas as concentrações testadas 

(CL50 > 1250 µg/mL). O timol (controle positivo) revelou CL50 de 38 μg/mL, sendo 

considerado altamente tóxico, e os controles negativos apresentaram M% < 10%. Segundo 

Meyer e colaboradores (1982), valores de CL50 > 1000 μg/mL para extratos vegetais são 

considerados atóxicos frente a este microcrustáceo.  
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Gráfico 3 - Relação entre a porcentagem de morte (M%) de Artemia salina e a concentração de extrato 

em acetato de etila (EAE) obtido do caule de Costus spicatus 

 
Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2017 

 

Gráfico 4 - Relação entre a porcentagem de morte (M%) de Artemia salina e a concentração de extrato 

etanólico (EE) obtido do caule de Costus spicatus 

 
Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2017 

 

5.6 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA IN VITRO 

 

5.6.1 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

 

Os valores de CIM de EH, EAE e EE, obtidos pelo método de microdiluição em 

caldo frente as oito (8) cepas de referência ATCC® e dez de rotina testadas, são mostrados na 

Tabela 07. 
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Tabela 7 - Valores de Concentração Inibitória Mínima (CIM) dos extratos hexânico (EH), em acetato 

de etila (EAE) e etanólico (EE) obtidos do caule de Costus spicatus e de ampicilina (AMP) e 

cloranfenicol (CHL) frente as cepas bacterianas de referência ATCC® e de rotina 

 

Cepa Bacteriana 

Concentração Inibitória Mínima (µg/mL) 

Extrato Agente Antimicrobiano* 

 EH EAE EE AMP CHL 

S. aureus (ATCC® 6538) 5000 2500 5000 < 4 < 4 

S. aureus (ATCC® 29213) > 5000 1250 > 5000 < 4a 8b 

E. coli (ATCC® 10536) > 5000 > 5000 5000 < 4 < 4 

E. coli (ATCC® 25922) > 5000 5000 5000 < 4d < 4d 

P. aeruginosa (ATCC® 9027) > 5000 5000 > 5000 > 500 64 

P. aeruginosa (ATCC® 27853) > 5000 5000 > 5000 > 500c 64 

S. Choleraesuis (ATCC® 10708) > 5000 5000 5000 < 4 < 4 

S. Typhimurium (ATCC® 13311) > 5000 5000 5000 < 4 < 4 

MRSA 1485279 > 5000 1250 > 5000 500 125 

MRSA 1605677 > 5000 1250 > 5000 125 8 

MRSA 1664534 > 5000 2500 > 5000 32 8 

MRSA 1688441 > 5000 1250 > 5000 250 < 4 

MRSA 1830466 > 5000 1250 > 5000 125 < 4 

S. Enteritidis 1406591 > 5000 1250 5000 < 4 < 4 

S. Enteritidis 1418594 > 5000 > 5000 5000 < 4 < 4 

S. Enteritidis 1428260 > 5000 > 5000 5000 < 4 < 4 

Salmonella spp. 1266695 > 5000 > 5000 5000 < 4 < 4 

Salmonella spp. 1507788 > 5000 > 5000 5000 > 500 < 4 

*: Os valores de CIM de AMP e CHL estão de acordo com os intervalos de controle de qualidade 

recomendados para organismos não fastidiosos pelo CLSI (2014): (a) 0,5 a 2 μg/mL; (b) 2 a 16 

μg/mL; (c) não recomendado; e (d) 2 a 8 μg/mL. Esses valores classificam estas bactérias como 

sensíveis, com exceção de P. aeruginosa (ATCC® 27853). Nesse caso, esta cepa foi utilizada para 

corroborar o controle negativo no processo de validação do método. 

Fonte: ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, 2017 

 

5.6.2 Determinação da Concentração Bactericida Mínima (CBM) e classificação do 

efeito antibacteriano bactericida ou bacteriostático 

 

Logo após a determinação da CIM, deu-se seguimento ao estabelecimento da 

CBM e da classificação do efeito antibacteriano bactericida ou bacteriostático, conforme 

método de Andrews (2001). EAE foi ativo frente à S. aureus (ATCC® 29213), P. aeruginosa 

(ATCC® 9027), MRSA 1485279, MRSA 1605677, MRSA 1664534, MRSA 1688441 e 

MRSA 1830466, com valores de CBM de 2500, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000 e 2500 µg/mL, 

respectivamente, e efeito bacteriostático. Para EH e EE, os valores de CBM foram > 5000 

µg/mL para todas as cepas testadas, sendo o efeito bacteriostático.  
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6 DISCUSSÃO 

 

Para a realização do presente estudo, optou-se pelo método de maceração estática 

a temperatura ambiente, visando a obtenção dos extratos hexânico (EH), em acetato de etila 

(EAE) e etanólico (EE) do caule de C. spicatus, onde o material vegetal foi submetido às 

sucessivas extrações com solventes de polaridade crescente (hexano < acetato de etila < 

etanol), obtendo-se uma extração fracionada. Considerando-se as mesmas condições e número 

de extrações para cada solvente (10 extrações), ao final do processo foi observado um 

significativo rendimento em relação à quantidade total de material vegetal seco e pulverizado 

(550,12 g), onde EAE (37,22 g; 6,76%) forneceu o maior rendimento, seguido de EE (28,54 

g; 5,18%) e EH (6,24 g; 1,13%). Uliana, Silva e Fronza (2015), ao empregarem este mesmo 

método seguido de duas (2) extrações para a obtenção de extratos de ramos de C. spicatus 

utilizando acetona, etanol e metanol, observaram um rendimento de 0,19% com etanol, menor 

quando comparado àquele obtido no nosso estudo (5,18%). Vale ressaltar que estes autores 

efetuaram duas (2) etapas de extração com troca de solventes, a primeira com duração de sete 

(7) dias e a segunda por um período de 48 horas. Portanto, o aumento do número de extrações 

realizado no presente estudo, pode ter contribuído para a melhor eficiência do processo de 

maceração estática e consequente aumento do rendimento. Ainda, segundo Simões e 

colaboradores (2007), a seletividade para a extração de substâncias depende da polaridade do 

solvente, sendo que, quando não se tem um conhecimento prévio da composição química do 

material vegetal, é recomendada a realização de sucessivas extrações com solventes de 

polaridade crescente, obtendo-se, assim, diferentes frações com compostos também em 

polaridade crescente. 

Com relação à extração a temperatura ambiente em detrimento às opções 

utilizando calor, sabe-se que a elevação da temperatura provoca um aumento da solubilidade 

de qualquer substância e consequente aumento na velocidade de extração quando comparados 

aos métodos realizados à temperatura ambiente. Porém, o aquecimento do solvente pode 

acarretar na perda de substâncias ativas termossensíveis que possam estar presentes no 

material vegetal. Essa limitação pode ser resolvida pelo emprego de processos de extração a 

temperatura ambiente, que previnem estas possíveis perdas (SIMÕES et al., 2007). 

Sob a ótica química, os ensaios fitoquímicos permitiram detectar as principais 

classes de metabólitos secundários presentes em EH, EAE e EE do caule de C. spicatus, bem 

como quantificar os teores de fenóis e flavonoides totais. Vale ressaltar que a realização das 

reações de caracterização de substâncias são inespecíficas para grupos funcionais, e quando 



- 56 - 

aplicadas diretamente no extrato bruto, podem eventualmente mascarar o resultado, 

promovendo um dado falso-negativo ou falso-positivo. Sendo assim, a análise preliminar ou 

prospecção fitoquímica tem o propósito de fornecer uma sugestão (triagem) quanto à presença 

de determinados metabólitos nos extratos vegetais (SIMÕES et al., 2007). No presente estudo, 

detectou-se a presença de flavonoides, alcaloides, taninos, cumarinas, heterosídeos 

cardiotônicos e esteroides em EH, EAE e EE (Tabela 4, p. 51).  

Em 2000, Silva, Bernardo e Parente descreveram a presença de flavonoides no 

extrato metanólico das folhas de C. spicatus, elucidando, inclusive, a estrutura de dois (2) 

novos diglicosídeos flavônicos, a tamarixetina 3-O-neohesperidosídeo e o canferídeo 3-O-

neohesperidosídeo. Paes, Mendonça e Casas (2013) reportaram a presença de compostos 

fenólicos, saponinas e heterosídeos cianogênicos nos extratos aquoso e hidroalcoólico dos 

órgãos vegetativos desta espécie vegetal; de flavonoides, representados pela presença de 

leucoantocianidinas e flavanonas, nos extratos hidroalcoólicos das raízes, rizoma, caule e 

folhas; e de alcaloides nos extratos hidroalcoólicos de caule e folhas. Bitencourt e Almeida 

(2014) descreveram a presença de alcaloides, fenóis e taninos no extrato etanólico de folhas 

de C. spicatus. Finalmente, Devendran e Sivamani (2015) observaram a presença de 

alcaloides, fenóis, flavonoides, glicosídeos, saponinas, taninos e esteroides no extrato 

etanólico das folhas de C. spicatus.  As classes de metabólitos secundários identificados para 

esta planta medicinal no presente estudo estão, portanto, de acordo com os relatados na 

literatura. 

Em relação aos teores de fenóis totais, foram observados valores mais expressivos 

para EAE (6,096 ± 0,0838 g/100 g) e EE (4,793 ± 0,0288 g/100 g) quando comparados à EH 

(0,1316 ± 0,0063 g/100 g) (Tabela 5, p. 53). Estes valores podem ser atribuídos ao fato de 

compostos fenólicos possuírem maior afinidade por solventes de polaridade intermediária 

(acetato de etila) e polares (etanol), o que não ocorre com aqueles de baixa polaridade, como 

hexano, levando a uma menor extração dessas substâncias. Como descrito anteriormente, a 

presença de cadeia com maior número de átomos de carbono torna o hexano um solvente mais 

apolar quando comparado ao acetato de etila e etanol. A relação de afinidade das substâncias 

extraídas com solvente na dependência de sua polaridade também pode ser observada quanto 

aos teores de flavonoides totais. Dadas às devidas proporções da relação 

solubilidade/afinidade com o solvente, EAE apresentou o maior valor (5,46 ± 0,0062 g/100 

g), seguido de EE (1,409 ± 0,0011 g/100 g), e não sendo detectada a presença dessa classe de 

metabólitos secundários em EH pelo método de análise empregado (Tabela 5, p. 53). 
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Uliana, Silva e Fronza (2015), ao determinarem os conteúdos de fenóis e 

flavonoides totais dos extratos em acetona, etanólico e metanólico de ramos de C. spicatus, 

obtiveram valores de 7,52, 6,27 e 5,41 g/100g de fenóis totais. Se observarmos o teor dessas 

substâncias obtido com o extrato etanólico descrito por esses autores, e desconsiderando-se a 

parte da planta utilizada, notaremos que ele foi maior que o estabelecido neste estudo (4,793 ± 

0,0288 g/100 g). Em relação ao conteúdo de flavonoides totais, Uliana, Silva e Fronza (2015) 

reportaram 24,51, 9,38 e 7,43 g/100g para os extratos em acetona, etanólico e metanólico, 

nessa ordem, sendo que, seguindo o mesmo raciocínio anterior, obtivemos 1,409 ± 0,0011 

g/100 g para EE. As variações dos teores de fenóis e flavonoides nos diferentes extratos 

podem ser atribuídas a diferentes aspectos relacionados à sazonalidade, ritmo circadiano, 

idade e desenvolvimento, disponibilidade hídrica e de nutrientes, radiação UV, assim como a 

fatores ligados aos métodos de extração como temperatura, solventes e partes da planta 

utilizadas (GOBBO-NETO; LOPES, 2007; SIMÕES et al., 2007).  

Quanto à atividade antioxidante avaliada pelo método do sequestro do radical 

livre DPPH, os resultados demonstraram que EAE apresentou maior capacidade de sequestro 

desse radical livre com menor valor de CE50 (42,22 µg/mL) e, consequentemente, melhor 

atividade antioxidante, quando comparados à EH (327,12 µg/mL) e EE (308,26 µg/mL). Em 

relação à quercetina, EAE apresentou valor de CE50 mais próximo do obtido com esse padrão 

(18,20 µg/mL), podendo o resultado ser atribuído à presença do maior teor de compostos 

fenólicos nesse extrato, como discutido anteriormente. Como também visto anteriormente, 

Uliana, Silva e Fronza (2015) descreveram que o extrato em acetona de ramos de C. spicatus 

apresentou maior conteúdo de compostos fenólicos (7,52 g/100g) e, adicionalmente, revelou 

IC50 de 101,16 µg/mL empregando o mesmo método usado no presente estudo; 

consequentemente, esse extrato demonstrou uma maior atividade antioxidante. 

Considerando-se a toxidez, a triagem de citotoxicidade foi determinada através da 

toxicidade aguda por meio do bioensaio com A. salina. Com base nos critérios de Meyer e 

colaboradores (1982), como já mencionado no item 5.5.1 e utilizado para análise dos 

resultados gerados neste experimento, valores de CL50 > 1000 μg/mL para extratos vegetais 

são considerados atóxicos. Assim, CL50 > 1250 e de 625 µg/mL, para EE e EAE 

respectivamente, permitiram relacioná-los à ausência de toxicidade aguda e à presença de 

efeito tóxico para os microcrustáceos, nessa ordem, demonstrando a relação do solvente com 

a capacidade extrativa de substâncias em maiores concentrações e suas atividades 

diferenciadas em sistemas biológicos. De acordo com os dados de Bitencourt e Almeida 

(2014), o extrato etanólico das folhas de C. spicatus apresentou alto grau de toxicidade nas 
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concentrações de 50, 100, 250, 500, 750 e 1000 µg/mL e período de exposição de 48 horas, 

com mortalidade acima de 70%, ao contrário do EE obtido do caule dessa espécie vegetal. 

Porém, para o melhor entendimento da toxicidade de C. spicatus se faz necessário o 

aprofundamento dos estudos com a aplicação de ferramentas de análise mais resolutivas e 

sensíveis. 

Sob o contexto microbiológico, a atividade antibacteriana foi avaliada pelo 

método de microdiluição em caldo para determinação da CIM seguida pelo estabelecimento 

da CBM e classificação do efeito antibacteriano bactericida ou bacteriostático. Após a 

realização desses testes (Tabela 7, p. 56), EAE mostrou-se mais eficiente, sendo ativo frente à 

S. aureus (ATCC® 6538™), S. aureus (ATCC® 29213™), E. coli (ATCC® 25922™), S. 

Choleraesuis (ATCC® 10708™), S. Typhimurium (ATCC® 13311™), P. aeruginosa (ATCC® 

9027™) e P. aeruginosa (ATCC® 27853™), com valores de CIM de 1250, 2500 e 5000 

µg/ml, sendo os dois primeiros para as cepas de S. aureus e o último para as Gram-negativas. 

Quanto às cepas de rotina, este extrato inibiu o crescimento de MRSA 1485279, MRSA 

1605677, MRSA 1664534, MRSA 1688441, MRSA 1830466 e S. Enteritidis 1406591, com 

CIM de 1250, 1250, 2500, 1250, 1250 e 1250 µg/ml. EE foi ativo frente à S. aureus (ATCC® 

6538™), E. coli (ATCC® 10536™), E. coli (ATCC® 25922™), S. Typhimurium (ATCC® 

13311™), S. Choleraesuis (ATCC® 10708™), S. Enteritidis 1406591, S. Enteritidis 1418594, 

S. Enteritidis 1428260, Salmonella spp. 1266695 e Salmonella spp. 1507788, com CIM de 

5000 µg/ml para todas essas cepas. EH foi capaz de inibir somente o crescimento de S. aureus 

(ATCC® 6538™), com CIM de 5000 µg/ml. De acordo com a classificação de Fabry, Okemo 

e Ansorg (1998), EH, EAE e EE são considerados ativos frente às cepas bacterianas testadas e 

C. spicatus pode ser tradicionalmente utilizada no tratamento de infecções causadas por 

MRSA e Salmonella, visto que os valores de CIM foram < 8000 µg/ml. Conforme 

categorização mais rigorosa de Kuete (2010), a propriedade antimicrobiana de extratos 

vegetais ou substâncias com valor de CIM < 100 µg/mL é considerada significativa, 100 < 

CIM ≤ 625 µg/mL equivale à atividade moderada e CIM > 625 µg/mL implica em efeito 

fraco. Pela análise dos resultados obtidos no presente estudo e com base em Kuete (2010), 

EH, EAE e EE demonstraram fraca atividade para as cepas de referência ATCC® e de rotina 

relatadas, corroborando a presença dessa ação, ainda que considerada fraca por essa 

classificação. Em 2014, Bitencourt e Almeida, ao analisarem 25, 50 e 100 µg/mL do extrato 

bruto etanólico (EBE) das folhas de C. spicatus frente à Klebsiella pneumoniae (ATCC® 

13883™), E. coli (ATCC® 25922™) e Staphylococcus aureus (ATCC® 25923™) por meio do 

método de difusão em disco, relataram que não houve efeito inibitório desse extrato frente a 
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essas cepas. No entanto, Uliana, Silva e Fronza (2015), ao avaliarem a atividade 

antimicrobiana por meio da determinação da CIM de extratos em acetona, etanólico e 

metanólico de folhas e ramos de C. spicatus frente a S. aureus (ATCC® 25923™) e 

Escherichia coli (ATCC® 8739™), reportaram valores de CIM de 500, 750, 1000, 1000, > 

1000 e > 1000 µg/mL para S. aureus (ATCC® 25923™) frente aos extratos em acetona de 

folha, etanólico de folha, metanólico de folha, em acetona dos ramos, etanólico dos ramos e 

metanólico dos ramos, respectivamente, e de 500, 1000, 1000, 1000, > 1000 e > 1000 µg/mL 

para Escherichia coli (ATCC® 8739™) na mesma sequência de extratos. Dadas às devidas 

proporções e desconsideradas as diferenças inerentes das partes das plantas utilizadas, dos 

métodos de extração empregados e das peculiaridades do método de atividade antibacteriana 

in vitro e das cepas usadas, nossos dados e os de Uliana, Silva e Fronza (2015) estão 

condizentes, sendo que houve a informação científica adicional do importante efeito inibitório 

sobre cepas de rotina multirresistentes obtida no presente estudo. 

A ação antibacteriana de extratos pode estar relacionada à presença de substâncias 

fenólicas, em especial flavonoides, visto que esses compostos possuem atividade 

antibacteriana direta, sinergismo com antibióticos e supressão de virulência bacteriana 

(CUSHNIE; LAMB, 2011). Assim, a presença de flavonoides detectada durante a etapa de 

prospecção fitoquímica, bem como os teores de fenóis e flavonoides totais obtidos com EAE e 

EE podem justificar o efeito antibiótico desses extratos. Uliana, Silva e Fronza (2015), por 

meio de Cromatografia Líquida Acoplada à Espectrometria de Massas (LC-MS), relataram a 

presença dos ácidos orgânicos ferúlico e cafeico e dos flavonoides apigenina e quercetina nos 

extratos em acetona, etanólico e metanólico de folhas e ramos de C. spicatus, o que reforça a 

hipótese da provável relação de flavonoides com a atividade antibacteriana dessa espécie 

vegetal. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados apresentados no presente estudo, foi possível obter as seguintes 

conclusões: 

- O método de maceração estática a temperatura ambiente e empregando sucessivas 

extrações com solventes de polaridade crescente se mostrou adequado para obtenção de 

extratos do caule de C. spicatus; 

- A escolha de solventes de polaridades distintas para o processo de extração foi de 

suma importância neste desenho de estudo, demonstrando as diferenças nas concentrações de 

substâncias bioativas presentes nos extratos e, consequentemente, em suas atividades 

biológicas; 

- Os extratos do caule de C. spicatus, em especial EAE, apresentam importantes 

classes de metabólitos secundários como flavonoides, alcaloides, taninos, cumarinas, 

heterosídeos cardiotônicos e esteroides; 

- Os teores de fenóis e flavonoides totais do EAE de C. spicatus demonstram o 

potencial antioxidante frente ao método de sequestro do radical livre DPPH; 

- Apesar de EAE ter apresentado toxicidade aguda frente à A. salina, é necessária a 

utilização de ferramentas mais apropriadas para se avaliar a toxicidade de C. spicatus. Assim 

sendo, a continuação do estudo com essa espécie vegetal torna-se necessária para que este 

parâmetro seja determinado e para que haja uma contribuição significativa para sua utilização 

de forma segura e eficaz na Medicina Tradicional e Complementar; 

- A atividade antibacteriana in vitro de C. spicatus permite concluir que essa espécie 

vegetal é uma fonte natural de substâncias bioativas que atua sobre cepas de referência 

ATCC® e de rotina de MRSA e Salmonella spp. resistente à fluoroquinolona, com potencial 

antibacteriano que pode representar um método alternativo no tratamento de pacientes 

infectados por esses micro-organismos;  

- C. spicatus possui constituintes que podem ser potenciais candidatos no 

desenvolvimento de formulações e formas farmacêuticas compostas por novos agentes 

antioxidante e antibacteriano a serem utilizados em diferentes enfermidades, especialmente 

aquelas relacionadas a processos inflamatórios e infecciosos. 
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ANEXO A - Resumo apresentado sob a forma de pôster no VIII Simpósio Íbero-

Americano de Plantas Medicinais / III Simpósio Íbero-Americano de Investigação em 
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ANEXO C - Resumo apresentado sob a forma de pôster intitulado "Caracterização 

Química e Investigação do Potencial Farmacológico e Toxicológico de Costus spicatus 

(Swartz) (Costaceae)" no XXII Seminário de Iniciação Científica da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais 

 


