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MÉTODOS

A determinação da concentração inibitória mínima (CIM) do (+)-

α-pineno e (+)-β-pineno sobre cepas de S. aureus (ATCC15656)

e E. faecalis (ATCC14506) foi realizada por técnica de

microdiluição. Para a determinação da concentração bactericida

mínima (CBM), as amotras previamente cultivadas na CIM,

CIMx2 e CIMx4 foram cultivados em placas de ágar BHI a

37°C/24h. Viabilidade foi determinada por método visual e

contagem de UFC/mL.

Bactérias Staphylococcus aureus e Enterococcus faecalis fazem

parte da microbiota humana. No entanto, ambas espécies estão

frequentemente associadas a infecções em animais e humanos,

sobretudo durante eventos de imunossupressão. Estão

associados com sepse, infecções do trato urinário, infecções em

feridas, meningites e endocardites. Dessa forma, o rápido e

eficaz tratamento é importante no controle destas infecções. Os

pinenos são constituintes identificados nos óleos essenciais de

diversas plantas e apresentam interesse em formulações para

estratégias terapêuticas eficazes. Logo, o objetivo desse estudo

é avaliar o potencial antimicrobiano dos (+) α-pineno e (+) β-

pineno em cepas de Staphylococcus aureus e Enterococcus

faecalis.

INTRODUÇÃO

As propriedades biológicas dos pinenos e suas possíveis ações

antimicrobianas são de interesse para formulações com

fitomedicamentos. Novos testes com outras bactérias são

necessários para definição do perfil antimicrobiano dos pinenos.
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Figura 1. Microplaca contendo Enterococos faecalis (A) e

Staphylococcus aures (B) com soluções alfa e beta. Foi adicionado o

corante rezazurina, e os poços que apresentam a coloração azulada,

representaram a ação antimicrobiana dos extratos, e os poços que

apresentam a coloração roxo/roseado, representam a não ação dos

extratos.

Observa-se que apenas (+)-β-pineno possuiu atividade promissora

ao inibir o crescimento de E. faecalis. Novos testes são necessários

para definir o alvo de ação diferencial do composto em bactéria

gram positiva.
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Figura 2. Concentração bactericida mínima (CBM) cultivo da
CIM,CIMx2,CIMx4.
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