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METODOLOGIA

Copernicia australis é uma espécie 
comestível, cuja a denominação 
popular é carandá, pertence a 
família Palmae, é uma espécie 
endêmica no Brasil, comestível(1,2). 
Tuberculose (TB), doença 
infecciosa causada principalmente 
por Mycobacterium tuberculosis, é 
considerada uma das principais 
causas de morte no mundo (3). 

INTRODUÇÃO

DISCUSSÃO e CONCLUSÃO

O CIM foi definido pela menor concentração capaz de inibir o 
crescimento de 90% das M. tuberculosis. Este estudo relata pela 
primeira vez a atividade anti-MTB de C. australis, o extrato apresentou 
CIM = 91,6 μg/mL, indicando moderada atividade anti-g/mL, indicando moderada atividade anti-
micobacteriana(5). EECA 100 mg/kg inibiu 63% a migração de 
leucócitos e reduziu 76% a citocina IL-6, essa resposta pode estar 
associada com o mecanismo imunogênico do fagolisossoma, 
entretanto outros estudos precisam ser realizados para elucidar tal 
atividade.
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ATIVIDADE ANTI-MICOBACTERIANA DE Copernicia  australis in vitro e in vivo

OBJETIVO

No presente estudo foi avaliado a concentração inibitória 
mínima (CIM) do extrato etanólico dos frutos de Copernicia 
australis (EECA) frente a cepas de M. tuberculosis H37Rv 
ATCC 27294 e pleurisia induzida por BCG em 
camundongos.
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Figura 1- Efeitos da administração oral de EECA na migração dos leucócitos (A) e IL-6 (B) na pleurisia 
induzida por BCG. Os animais foram tratados com EECA (30 ou 100mg/kg, v.o.), veículo (controle) ou 
Isoniazida (25 mg/kg, v.o.) por 7 dias, a injeção intrapleural de BCG foi administrada no primeiro dia. O grupo 
Naïve recebeu a injeção intrapleural com salina estéril e foi tratado com salina (v.o.). Cada barra representa 
media ± EPM de 8 animais. *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001, #P< 0.001 comparado ao grupo controle. ANOVA 
One-way seguido por teste de Newman-Keuls.

O tratamento da TB requer o uso prolongando de 
antibióticos e é crescente o relato de casos resistentes a 
drogas, dessa forma há uma necessidade urgente do 
desenvolvimento de novas moléculas ativas e menos 
tóxicas do que as drogas anti-tuberculose usuais. 
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