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RESUMO 

 

Helicobacter pylori é uma bactéria em forma de espiral, Gram-negativa que coloniza 

o trato gastrointestinal superior em cerca da metade da população humana do 

mundo. A infecção da mucosa gástrica está associada a várias doenças gástricas, 

incluindo gastrite crônica, úlcera péptica, linfoma do tecido linfoide associado à 

mucosa e o adenocarcinoma gástrico. Nos últimos anos, infecção por H. pylori, 

também tem sido implicada com algumas doenças extra-digestivo. Tratamentos 

típicos para a erradicação da H. pylori consistem de uma bomba de inibidor de 

protons (por exemplo, omeprazol) e os antibióticos tais como amoxicilina e 

claritromicina (ou metronidazol). Como a resistência aos antibióticos chega a um 

ponto de crise em inúmeros centros médicos e científicos de todo o mundo, há uma 

necessidade urgente de restaurar o arsenal de agentes antimicrobianos. Portanto, é 

extremamente importante a busca de novas fontes terapêuticas com ação anti-H. 

pylori. Atualmente, as plantas são vistas como a fonte principal para a descoberta de 

novos compostos. A copaibeira é uma árvore encontrada na América Latina e África 

Ocidental, no Brasil este exemplar é encontrado nas regiões Amazônica, Sudeste e 

Centro-Oeste. Este gênero pertence à família Leguminoseae, sendo que desta 

árvore é extraído o óleo-resina, um material transparente, líquido, amarelo ao 

castanho-claro. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antibacteriana dos 

óleos-resina de Copaifera paupera, C. pubiflora e C. duckei frente à H. pylori (ATCC 

43456). O ensaio antibacteriano foi realizado pela determinação da concentração 

inibitória mínima (CIM), pelo método de microdiluição em caldo. Os resultados 

revelaram valores de CIM de 6,25 µg/mL para C. paupera e C. pubiflora, e valor de 

12,5 µg/mL para C. duckei, sendo considerado resultados promissores para 

compostos brutos. Com base no presente estudo in vitro, pode-se concluir que os 

óleos-resina de Copaifera spp exerceram atividade antibacteriana frente a H. pylori 

permitindo que novos estudos confirmem sua ação in vivo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4243293/#CR4


INTRODUÇÃO 

Helicobacter pylori é uma bactéria microaerófila, Gram-negativa, espiralada que 

está presente no estômago humano de forma comensal, entretanto, em situações de 

desequilíbrio da homeostase do hospedeiro, este passa a assumir um perfil virulento 

capaz de desencadear injurias no sistema digestório (HAJIMAHMOODI et al., 2011). 

É uma bactéria de distribuição mundial e possui a estimativa de já ter infectado 50% 

ou mais da população mundial, tornando-se uma das infecções mais comuns do 

mundo (BRUNTON, 2006). 

O uso de produtos naturais na abordagem terapêutica de novos medicamentos 

contra infecções causados por organismos, como o H. pylori, expressa vantagens 

quando comparadas aos fármacos de fontes sintéticas, devido às propriedades que 

estes compostos possuem ao apresentar menos efeitos colaterais quando a sua 

atividade farmacológica e toxicológica é comparada aqueles de origem industriais 

(BONIFÁCIO et al., 2014). 

Dados apresentados pela literatura demonstraram resultados interessantes de 

extratos vegetais contra H. pylori, podendo gerar contribuições significativas para o 

aumento do arsenal terapêutico utilizando nesses casos (BONIFÁCIO, 2014; COGO, 

2010; GOMES, 2001; NOGUEIRA, 2012). 

Dentre as plantas medicinais com grande potencial farmacológico podemos 

destacar as copaíbas, árvores capazes de produzir óleos-resina com diversas 

propriedades farmacológicas e amplamente utilizadas na medicina popular 

brasileira. O nome copaíba é de origem tupi “cupa-yba” que significa árvore de 

deposito, devido ao óleo-resina que é encontrado em seu interior (LAZARIS, 2009). 

Destaca-se pela sua ampla utilização para diversos fins, farmacológicos ou não 

(LEANDRO et al., 2012). 

Apesar da extensa literatura sobre Copaifera sp, não há até o momento estudos 

de atividade antimicrobiana sobre os óleos-resina de C. paupera, C. pubiflora e C. 

duckei, portanto, a pesquisa vem contribuir de forma significativa para o potencial 

dos óleos-resina frente à cepa de H. pylori. 

 

OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a atividade antibacteriana dos óleos-

resina de diferentes espécies de copaíba frente à cepa de Helicobacter pylori a partir 

de ensaios in vitro.  



METOLOGIA 

A CIM é definida como a menor concentração do agente antimicrobiano capaz 

de inibir o crescimento bacteriano. Será utilizado o método de determinação da CIM 

por microdiluição em microplaca segundo a metodologia preconizada pelo “Clinical 

and Laboratory Standards Institute” (CLSI, 2012), com adaptações, empregando a 

resazurina como revelador do crescimento bacteriano.  

 Os óleos-resina de Copaifera sp foram avaliados na concentração que 

variaram de 0,195 a 400 µg/mL e a densidade do inóculo foi padronizado na 

concentração aproximadamente de 1,5x108 UFC/mL. A tetraciclina foi utilizada como 

controle positivo. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os valores obtidos das concentrações inibitórias mínimas do óleos-resina frente a H. 

pylori variaram de 6,25 a 12,5 μg/mL. A CIM apresentou valor de 6,25 μg/mL para C. 

paupera e C. pubiflora e valor de 12,5 μg/mL para C. duckei.  
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