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RESUMO 

 

A mastite é a doença mais frequente e de maior impacto 

econômico em rebanhos leiteiros no mundo. O uso 

indiscriminado de antimicrobianos para o seu controle 

tem gerado graves problemas de saúde pública como a 

frequente presença de resíduos daqueles compostos em 

amostras comerciais de leite. Desse modo, a busca por 

métodos e/ou produtos alternativos que possam ser 

empregados na prevenção e tratamento da doença é de 

grande interesse. Neste contexto, o presente estudo teve 

como objetivo avaliar o potencial de três produtos 

naturais, com reconhecidas propriedades biológicas, i.e., 

propolis, babosa (Aloe vera) e macela (Achyrocline 

satureoides), no tratamento da mastite bovina, 

empregando modelos de estudos in vitro. A composição 

química dos extratos, além da atividade antimicrobiana 

contra Staphylococcus aureus e os efeitos sobre células 

epiteliais mamárias bovina da linhagem MAC-T foram 

avaliadas. Com relação aos extratos de própolis, as 

amostras sazonais do Município de Urupema (SC) 

mostraram atividade antimicrobiana similar, estando 

relacionada ao sinergismo entre quercetina e demais 

compostos químicos dos extratos em estudo. A 

concentração inibitória mínima (CIM) variou de 140 

µg/mL a 280 µg/mL. Nestas mesmas concentrações, 

elevada citotoxicidade foi encontrada às células MAC-T. 

No entanto, a perda da viabilidade celular esteve 

relacionada à indução de apoptose. No exsudato da folha 

de babosa, embora a sazonalidade tenha influenciado o 

conteúdo de aloina acumulado nas folhas, a atividade 

antimicrobiana foi similar, sendo a CIM 1000 µg/mL. 

Este produto mostrou elevado efeito tóxico às células 

MAC-T, causando redução significativa da viabilidade 

celular a partir de 7,8 µg/mL e IC50 de 91,89 µg/mL. O 

estudo com a macela compreendeu amostras de duas 

origens geográficas (SC e RS) e dois métodos de 

preparação dos extratos. Os extratos hidroalcoólicos 

 



8 

 

mostraram maior atividade antimicrobiana que os 

decoctos, independentemente da origem geográfica da 

amostra. Para o decocto, enquanto a amostra de SC 

apresentou CIM de 1000 µg/mL, a do RS foi 250 µg/mL. 

Por outro lado, a CIM do extrato hidroalcoólico de SC 

foi 125 µg/mL e o do RS foi 250 µg/mL. Embora o 

flavonoide quercetina tenha sido o composto majoritário 

em todas as amostras de macela analisadas, o método de 

extração exerceu influência sobre a composição química 

dos extratos, sendo os hidroalcoólicos com maiores 

teores de compostos fenólicos.  Diferentemente do que 

foi observado para os outros produtos testados, a macela 

mostrou baixa toxicidade às células MAC-T.  A IC50 dos 

extratos aquosos sobre a viabilidade das MAC-T foi 

1940 µg/mL para a amostra de SC e 2066 µg/mL para a 

amostra do RS. Para os extratos hidroalcoólicos, a IC50 

foi em torno de 500 µg/mL para ambas as origens. Em 

conjunto, pode-se verificar que os produtos estudados 

mostraram-se promissores para o controle da mastite 

bovina seja para uso interno (própolis ou macela) ou 

externo (babosa), constituindo uma alternativa viável 

principalmente para sistemas de produção orgânico ou 

agroecológico.  

 

Palavras chaves: Mastite, propolis, macela, babosa, 

MAC-T. 
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ABSTRACT 

 

Mastitis is the most frequent disease and of greatest 

economic impact in dairy herds in the world. The 

indiscriminate use of antimicrobials for its control has 

generated serious public health problems such as the 

frequent presence of residues of these compounds in 

commercial samples of milk. Thus, the search for 

alternative methods and / or products that may be 

employed in the prevention and treatment of the disease 

is of great interest. In this context, the present study had 

the objective of evaluating the potential of three natural 

products with recognized biological properties, ie, 

propolis, Aloe vera and macela (Achyrocline 

satureoides), in the treatment of bovine mastitis, using  

in vitro study models. The chemical composition of the 

extracts, the antimicrobial activity against 

Staphylococcus aureus and the effects on bovine 

mammary epithelial cells of the MAC-T lineage were 

evaluated. Regarding the propolis extracts, the seasonal 

samples from of Urupema (SC) showed similar 

antimicrobial activity, being related to the synergism 

between quercetin and other chemical compounds of the 

extracts under study. The minimum inhibitory 

concentration (MIC) ranged from 140 μg / mL to 280 μg 

/ mL. At these same concentrations, high cytotoxicity 

was found in MAC-T cells. However, the loss of cell 

viability was related to the induction of apoptosis. In the 

esxudate of Aloe vera leaf, although the seasonality 

influenced the accumulated aloin content in the leaves, 

the antimicrobial activity was similar, with MIC being 

1000 μg / mL. This product showed a high toxic effect 

on MAC-T cells, causing a significant reduction in cell 

viability from 7.8 μg / mL and IC50 of 91.89 μg / mL. 

The macela study comprised samples from two 

geographic origins (SC and RS) and two methods of 

preparing the extracts. Hydroalcoholic extracts showed 

higher antimicrobial activity than decocts, regardless of 
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the geographical origin of the sample. For the decoction, 

while the SC sample had MIC of 1000 μg / mL, the RS 

sample was 250 μg / mL. On the other hand, the MIC of 

the hydroalcoholic extract of SC was 125 μg / mL and 

that of RS was 250 μg / mL. Although the flavonoid 

quercetin was the major compound in all the analyzed, 

the extraction method exerted influence on the chemical 

composition of the extracts, being hydroalcoholic with 

higher contents of phenolic compounds. Unlike what was 

observed for the other products tested, the macela 

showed low toxicity to MAC-T cells. The IC 50 of the 

aqueous extracts on viability of MAC-T was 1940 μg / 

mL for the SC sample and 2066 μg / mL for the RS 

sample. For the hydroalcoholic extracts, the IC50 was 

around 500 μg / mL for both origins. Together, it can be 

verified that the products studied were promising for the 

control of bovine mastitis either for internal use (propolis 

or macela) or external (Aloe vera), constituting a viable 

alternative mainly for organic or agroecological 

production systems. 

 

Key words: Mastitis, propolis, Achyrocline satureoides, 

Aloe vera, MAC-T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   11 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1. Variação sazonal dos conteúdos* de fenólicos totais 

(µg de EAG/mg), flavonoides totais (µg QE/mg) e atividade 

antioxidante (% de inibição de radicais DPPH) dos extratos de 

propolis de Urupema. .......................................................... 82 

Tabela 2. Conteúdo* dos principais compostos fenólicos nos 

extratos sazonais da propolis de Urupema (SC, Brasil). ....... 85 

Tabela 3. Percentual* de inibição (%) do crescimento 

microbiano de S. aureus após exposição aos extratos sazonais 

de propolis de Urupema (SC, Brasil). .................................. 87 

Tabela 4. Porcentagem de viabilidade * das células MAC-T 

após exposição a diferentes concentrações dos extratos de 

propolis de Urupema coletados nas diferentes estações do ano.

 ........................................................................................... 89 

Tabela 5. Concentração Inibitória (IC50) de extratos de 

propolis de diferentes estações do ano em linhagem de células 

epiteliais mamárias bovinas (MAC-T). ................................ 90 

Tabela 6. Percentual de inibição* (%) da cepa padrão de S. 

aureus ATCC (25923) e de sete isolados de leite mastítico 

frente às diferentes concentrações (µg/mL) dos extratos 

hidroalcoólicos e decoctos de Macela oriundos dos estados de 

Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS). ..................127 

Tabela 7. Percentual de viabilidade celular em linhagem 

MAC-T * (%) após exposição à diferentes concentrações 

(µg/mL) dos extratos hidroalcoólicos e decoctos de macela 

coletados nos estados de Santa Catarina (SC) e Rio Grande do 

Sul (RS). ............................................................................130 

 

 



12 

 

Tabela 8. Concentração Inibitória (µg/mL) dos extratos, 

hirdroalcóolico e decocto de macela de RS e SC, capaz de 

reduzir em 50% a viabilidade celular em linhagem de células 

epiteliais mamária bovina da linhagem MAC-T. ................ 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   13 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. (A) Representação gráfica do percentual de células 

apoptóticas (quadrante superior e inferior direito), necróticas 

(quadrante superior esquerdo) e normais (quadrante inferior 

esquerdo) após tratamento com três diferentes concentrações de 

extrato primaveril de propolis de Urupema. (B) Média de nove 

réplicas distribuídas em três experimentos independentes ± DP do 

percentual de células em necrose, apoptose e sem alteração após 

24h de tratamento com 60, 120 e 240 µg/mL do extrato de 

propolis primaveril de Urupema. Letras maiúsculas representam 

diferenças no percentual de uma mesma alteação celular em 

diferentes concentrações testadas; letras minúsculas indicam 

diferenças significativas no percentual de alterações celulares 

distintas para uma mesma concentração testada (p<0,05). .......... 93 

Figura 6. Conteúdo* de fenólicos (μg EAG/ mg) totais nos 

extratos de macela coletados em Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, de acordo com o método de extração empregado (P<0,05). 

*(média ± desvio padrão). As letras diferentes representam 

diferenças estatística entre os extratos para uma mesma classe de 

compostos analisada. .................................................................... 124 

Figura 7. Concentração (μg / mg) de quercetina, luteolina e 3- θ- 

metilquercetina nos extratos de macela coletados em Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, de acordo com o método de 

extração empregado (P<0,05). *(média ± desvio padrão). As 

letras diferentes representam diferenças na concentração de um 

mesmo composto em relação ao método de extração e origem.126 

Figura 8. Média de nove réplicas distribuídas em três 

experimentos independentes ± DP do percentual de células em 

necrose, apoptose e sem alteração após 24h de tratamento com 

250, 1000 e 2000 µg/mL do extrato de hidroalcoólico de macela 

de Santa Catarina. Letras maiúsculas representam diferenças no 

percentual de uma mesma alteração celular em diferentes 

concentrações testadas; letras minúsculas indicam diferenças 

 

  

file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886079
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886079
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886079
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886079
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886079
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886079
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886079
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886079
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886079
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886079
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886079
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886079
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886079
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886080
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886080
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886080
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886080
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886080
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886080
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886081
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886081
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886081
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886081
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886081
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886081
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886082
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886082
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886082
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886082
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886082
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886082
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886082


14 

 

significativas no percentual de alterações celulares distintas para 

uma mesma concentração testada (P<0,05). .............................. 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886082
file:///C:/Users/User/Desktop/tese%20bu/TESE_SAMIRA_FIORDALISI.doc%23_Toc529886082


   15 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AlCl3- Cloreto de Alumínio 

BHI- Brain Heart Infusion (Infusão de Cérebro e Coração) 

CCA- Centro de Ciências Agrárias 

CEM- Células Epiteliais Mamárias  

IC50- Concentração Inibitória de 50% 

CLAE- Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

CMH- Caldo Muller Hinton 

CMT- California Mastitis Test (Teste de Mastite California) 

CONCEA- Conselho Nacional de Controle de Experimentação 

Animal 

DRS- Decocto Rio Grande do Sul 

DSC- Decocto Santa Catarina 

DMEM- Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium 

DPPH- 2,2 Difenil-2-picrilidrazil 

EAG- Equivalentes em Ácido Gálico 

EDTA- Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético 

EF- Exsudato de folha 

EH- Extrato Hidroalcólico 

EM- Espectrofotometria de Massa 

EMBRAPA- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EQ- Equivalentes em Quercetina 

EtOH- Etanol 

FAASC- Federação das Associações de Apicultores de Santa 

Catarina (FAASC) 

FEPAGRO- Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária 

H+- Cátion de Hidrogênio 

H2O- Água 

HRS- Extrato hidroalcoólico do Rio Grande do Sul 

HSC- Extrato hidroalcoólico de Santa Catarina 

IV- inverno 

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IC50- Concentração Inibitória 50%  

IL-6- Interleucina 6 

IL-8- Interleucina 8 

IL-β- Interleucina β 

IN- Instrução Normativa 

 

 



16 

 

IPVDF- Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor 

LABIMA- Laboratório de Morfofisiologia e Bioquímica Animal 

LPS- Lipopolissacarídeo 

MAC-T- Alveolar Mammary Cells (Células mamárias alveolares) 

MTT- Brometo de 3-(4,5-dimetilthiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio  

Na2CO3- Carbonato de Sódio 

NAPH- Fosfato de Dinucleótido de Nicotinamida e Adenina 

OU- outono 

pH- Potencial hidrogeniônico 

PM- peso molecular 

PMNs – Células Polimorfonucleares 

PR- Primavera 

RP- FAse Reversa 

RS- Rio Grande do Sul 

SC- Santa Catarina 

SFB- Soro Fetal Bovino 

TR – Tempo de Retenção 

UFC- Unidades Formadoras de Colônias 

UFSC- Universidade Federal de Santa Catarina 

VE- verão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   17 

 

 

 

LISTA DE SIMBOLOS 

 

mL- mililitro 

mg- miligrama 

%- Percentual 

ºC – Graus Célsius 

g- Grama 

h- Hora 

L- litro 

µL- microlitro 

µg- micrograma 

µm- micrometro 

mm- milímetro 

mM- micromolar 

min- minutos 

nm- nanometro 

rpm- Rotação por minuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO...........................................................................20 

OBJETIVO..........................................................................22 

 GERAL .............................................................................. 22 

 ESPECÍFICO .................................................................... 22 

CAPITULO I.......................................................................24 

1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA................................................24 

1.1 Mastite bovina ..................................................................... 24 

1.2 Estratégias de controle e tratamento da astite bovina ....... 27 

1.3 Implicações do uso de antimicrobianos no controle da 

mastite bovina ............................................................................ 31 

1.4 Produtos Naturais e sua aplicação no controle da Mastite 33 

1.5 Modelos de estudos em Mastite bovina ............................. 40 

1.6 Propolis ................................................................................ 44 

1.7 Babosa (Aloe barbadensis) ................................................. 47 

1.8 Macela (Achyrocline saturioides) ...................................... 49 

REFERÊNCIAS..................................................................52 

CAPITULO II- Influência sazonal na propolis de Urupema: 

screening fitoquímico, atividade antimicrobiana e efeito sobre 

células epiteliais mamárias bovina.......................................75 

1. INTRODUÇÃO..................................................................... 76 

2. MATERIAIS E MÉTODOS ................................................. 78 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................... 82 

4. CONCLUSÃO ....................................................................... 95 

REFERÊNCIAS ........................................................................ 96 

 

 



   19 

 

 

 

CAPITULO III- Aloe barbadensis Miller leaf exudate is a 

potential treatment for bovine mastitis………………………..107 

CAPITULO IV- Efeito da origem geográfica e do método de 

extração sobre o potencial in vitro de extratos de Achyrocline 

satureioides (LAM.) D. C. (“macela”) no controle da mastite 

bovina..............................................................................115 

1. INTRODUÇÃO ................................................................... 116 

2. MATERIAL E MÉTODOS ................................................ 118 

2.1 Coleta e Extração de macela ........................................ 119 

2.2 Caracterização química ................................................ 119 

2.3 Atividade Antimicrobiana ............................................. 120 

2.4 Citoxicidade ................................................................... 121 

2.5 Análise da indução da apoptose celular ...................... 122 

2.6 Análise Estatística ......................................................... 123 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................ 123 

3.1 Fenólicos e Flavonoides Totais .................................... 123 

3.2 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência .................. 125 

3.3 Atividade Antimicrobiana ............................................. 127 

3.4 Citotoxicidade ................................................................ 130 

3.5 Indução da apoptose em células MAC-T ..................... 133 

4. CONCLUSÃO ..................................................................... 135 

5. REFERENCIAS................................................................... 135 

CAPITULO  V- Considerações Finais………………………..142 

 

 



20 

 

INTRODUÇÃO 

 

A mastite, inflamação da glândula mamária bovina, é 

descrita como o principal entrave sanitário para a produção 

leiteira mundial (MUSHTAQ et al., 2018a). Dentre esses, estão 

as perdas econômicas associadas ao alto volume de leite 

descartado durante o tratamento do animal, a queda na produção 

de leite, as alterações nos componentes lácteos, gerando um 

produto de baixa qualidade, os custos com medicamentos para o 

tratamento, além do custo com o possível descarte precoce do 

animal (VISSIO et al., 2015).  

Em estudo recente com 48 rebanhos de gado de leite da 

província de Córdoba, maior bacia leiteira da Argentina, estimou-

se que a perda média em volume de leite por conta da incidência 

de mastite é de 2,8 litros/vaca/dia, correspondendo a um custo de 

US$ 0,99 vaca/dia (VISSIO et al., 2015). No Brasil, não há 

estudos sobre estimativas dos danos econômicos causados pela 

mastite. Em parte, isto se deve ao fato de que a preocupação com 

a qualidade do leite há pouco tempo vem sendo discutida no País. 

A primeira Política Nacional de Qualidade de leite foi instituída 

em 1996, e desde então uma série de instruções normativas (IN) 

vem sendo adaptadas à realidade dos produtores de leite 

brasileiros. No ano de 2011, o Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA) instituiu a IN 62 que estabelecia 

padrões máximos de Contagem de Células Somáticas (CCS) e 

Contagem Bacteriana Total (CBT) no leite cru comercializado no 

País. Até a metade do ano de 2016, os produtores das regiões 

sudeste, centro-oeste e sul do Brasil, deveriam se adequar aos 

parâmetros máximos de 500.000 células somáticas/mL e 300.000 

unidades formadoras de colônias/mL de leite in natura. 

Entretanto, em virtude da não adequação de mais de 75% dos 

produtores a esta realidade exigida pela legislação, o MAPA 

prorrogou o prazo de ajustamento para 2018 em todo Brasil e 

para o ano de 2019 nas regiões nordeste e norte.  

Entretanto, a extensão da prorrogação para entrada em 

vigência dos novos parâmetros não altera o cenário de baixa 

qualidade do leite produzido no País. Ao contrário, tende a causar 

desinteresse dos produtores e queda na credibilidade. Os 

produtores de leite, por sua vez, na tentativa de se adaptar a 
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legislação tem feito o uso cada vez mais frequente de 

antimicrobianos, muitas vezes não respeitando os períodos de 

carência dos medicamentos para a comercialização do leite, 

sendo este um grave problema de saúde pública (NERO et al., 

2007; BIACCHI; JORGE; UENO, 2008; VIEIRA et al., 2012; 

RODRIGUES; DALL’AGNOL; BITTENCOURT, 2015; BRITO 

et al., 2016). 

Além disto, o uso de antimicrobianos na produção 

leiteira para o controle de doenças, como a mastite, torna-se um 

obstáculo para a produção orgânica e agroecológica de leite. O 

leite orgânico, como previsto pela legislação através da IN nº 46, 

de 2011, deve ser produzido segundo rigorosas regras na cadeia 

produtiva que determinam desde padrões de alimentação, manejo, 

instalações, escolha de animais e sanidade, até aspectos do 

processamento e empacotamento do produto final. No quesito 

sanidade, a legislação preconiza medidas preventivas para 

garantir a eficácia terapêutica que deve estar baseada no uso de 

produtos homeopáticos e fitoterápico, restringindo o uso de 

antimicrobianos convencionais. 

A fitoterapia, empiricamente, já tem sido administrada 

por produtores de leite para o controle da mastite, principalmente 

em pequenas propriedades rurais, onde o acesso a produtos 

alopáticos é restrito (SCHUCH, 2007). A composição química 

complexa dos produtos naturais é aliada no controle e tratamento 

da mastite, isto porque o sinergismo entre os compostos químicos 

pode resultar em diferentes mecanismos de ação sobre os 

patógenos causadores da doença, podendo-se ter maior eficácia e 

menor risco de resistência microbiana que os medicamentos 

convencionais (MUSHTAQ et al., 2018b). Todavia, a 

complexidade química também é fator controverso, uma vez que 

a alta variabilidade dos compostos em função dos fatores 

ambientais (principalmente sazonais) dificulta a padronização de 

uma formulação estável e com eficiência garantida 

(ALVARENGA et al., 2009). 

No tratamento da mastite bovina, particularmente, o 

produto deve apresentar, além de atividade contra os patógenos, 

baixa toxicidade às células epiteliais mamárias, devido aos 

tratamentos intramamários que geralmente são preconizados 
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(LANGONI et al., 2017). Dentre a ampla variedade de produtos 

naturais com indicação terapêutica foram escolhidos três com 

reconhecidas propriedades biológicas com potencial para o 

controle da mastite bovina, i.e., atividade antimicrobiana: 

propolis, macela e babosa (HABEEB et al., 2007; SPEROTTO, 

2010; WANG et al., 2016b). Foram considerados nesse estudo, o 

efeito da sazonalidade, a origem geográfica e o método de 

extração dos compostos de interesse sobre as características 

químicas, atividade antimicrobiana contra Staphylococcus 

aureus, citotóxica e de indução da apoptose em células epiteliais 

mamárias bovina da linhagem MAC-T.  

Nas pesquisas que envolvem o estudo de novos fármacos 

para o controle de doenças em animais não há obrigatoriedade de 

estudos prévios in vitro antes da aplicação nos mesmos (BASSO; 

BRACARENSE, 2013), porém, o alto risco de efeitos tóxicos aos 

indivíduos testados não pode ser ignorado nos experimentos in 

vivo. O uso de modelos in vitro prévios para investigação de 

produtos para o controle da mastite bovina é um tema inovador, 

que tem sido proposto pelo grupo de pesquisa do Laboratório de 

Bioquímica e Morfofisiologia Animal (LABIMA) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (FIORDALISI et al., 

2016a), visando a substituição parcial do uso de animais em 

pesquisa.  

 

OBJETIVO 

 

 GERAL 

 

_Avaliar in vitro o potencial de extratos de própolis, babosa e 

macela no controle da mastite bovina causada por Staphylococcus 

aureus.  

 

 ESPECÍFICOS 

 

_Identificar o efeito da sazonalidade sobre o perfil químico de 

extratos de própolis e exsudato de folha de babosa;  

_Identificar o efeito da origem geográfica e do método de 

extração sobre o perfil químico de extratos de macela. 
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_Avaliar o potencial antimicrobiano dos extratos de própolis, 

macela e de exsudato de folha de babosa contra a cepa padrão de 

Staphylococcus aureus e isolados de leite mastítico; 

_ Avaliar in vitro a citotoxicidade dos extratos de própolis, 

macela e exsudato de folha de babosa sobre células epiteliais 

mamárias bovina (MAC-T); 

_Determinar o efeito dos extratos de própolis e macela sobre a 

indução de apoptose em células epiteliais mamárias bovina 

(MAC-T);  
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CAPITULO I 

 

1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 Mastite bovina 

 

A mastite continua sendo a principal doença dos 

rebanhos leiteiros no mundo. Perdas anuais bilionárias no 

mercado mundial de leite e indústria de lacticínios são estimadas 

em decorrência dessa doença (MUSHTAQ et al., 2018a). 

Também de grande importância são as alterações causadas no 

comportamento do animal e redução no seu bem-estar 

(FOGSGAARD et al., 2015).  Esta enfermidade se caracteriza por 

ser uma inflamação da glândula mamária e, embora seja uma 

doença plurietiológica e multifatorial, geralmente é causada por 

bactérias (FOX; ZADOKS; GASKINS, 2005). 

Segundo BOGNI; ODIERNO; RASPANTI (2011) a 

ocorrência de mastite depende da interação entre o hospedeiro, o 

agente microbiano e fatores ambientais. O grau de inflamação 

depende da natureza do patógeno causal, da idade, da raça, do 

estado imunológico de saúde e do grau de lactação do animal. A 

defesa da glândula mamária envolve um complexo sistema de 

tecidos, células e moléculas que trabalham em conjunto contra os 

organismos causadores de mastite. As infecções começam 

quando os microrganismos penetram na parte interna do teto e 

multiplicam-se nos tecidos produtores de leite. Após a ordenha, o 

canal do teto fica susceptível a infecções devido ao esfíncter que 

permanece temporariamente dilatado. Deste modo, os 

microrganismos que usualmente estão do lado de fora da 

glândula, penetram no canal do teto e, com a exposição repetitiva, 

tem-se o estabelecimento da infecção (CUNNINGHAM; KLEIN, 

2009).  

No úbere, a infecção se estabelece, inicialmente, nos 

tecidos que circundam os ductos e as cisternas mamárias 

desencadeando a morte das células produtoras de leite. O 

aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos sinaliza à 

migração e recrutamento de leucócitos adicionais para a região 

afetada. Estas células de defesa liberam substâncias na tentativa 

de fagocitar e destruir os patógenos. Assim, o número de células 

somáticas no leite torna-se elevado (BRAMLEY et al., 2005; 
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SORDILLO, 2016).  Caso não sejam totalmente destruídos, os 

microrganismos continuam a se multiplicar e colonizar os ductos 

menores e a região alveolar. À medida que a infecção persiste, há 

a obstrução dos ductos e o aprisionamento do leite, o que culmina 

na regressão das células secretoras dos alvéolos ao estado de 

repouso (não produtor). As mesmas substâncias liberadas pelos 

leucócitos, para a destruição do patógeno, também levam à 

destruição completa das estruturas alveolares, que são 

preenchidas por tecidos conjuntivos e cicatriciais, reduzindo a 

área de produção de leite (CUNNINGHAM; KLEIN, 2009). 

Com base no modo de transmissão, os microrganismos 

causadores de mastite podem ser classificados em ambientais ou 

contagiosos, neste caso quando são transmitidas entre vacas 

infectadas. Este tipo de transmissão é de particular importância 

porque causam principalmente as formas subclínica da doença, 

que frequentemente são de difícil detecção por não apresentarem 

sinais clínicos. Nestes casos, a contagem de células somáticas 

(CCS) constitui uma ferramenta útil para avaliar a qualidade do 

leite e o estado de saúde da glândula mamária (ATAKISI et al., 

2010).  

Por outro lado, os agentes patogênicos ambientais 

incluem uma grande variedade de microrganismos que ocorrem 

no ambiente e, apesar de comumente causarem a doença em sua 

manifestação clínica, é improvável que uma grande proporção de 

vacas em um rebanho seja infectada com a mesma estirpe. Além 

disto, animais com mastite clínica são facilmente identificados no 

rebanho por apresentarem sinais macroscópicos como febre, 

perda de apetite, função do rúmen reduzida, fraqueza, prostração, 

inchaço, calor e vermelhidão no úbere, além de apresentarem 

alterações no aspecto do leite, tais como flocos, coágulos e uma 

aparência aquosa (BOGNI; ODIERNO; RASPANTI, 2011) 

 De acordo com ACOSTA et al. (2016) a mastite clínica 

é classificada de acordo com a intensidade da infecção. São 

atribuídos escores conforme a manifestações dos sinais da 

doença. Considera-se a mastite como branda quando ocorrem 

apenas alterações macroscópicas no aspecto leite; moderada na 

qual há também alterações no aspecto da glândula mamária tais 

como vermelhidão, edema, calor e dor; e severa quando além das 
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modificações no aspecto normal do leite, há um 

comprometimento sistêmico como febre elevada, alteração na 

frequência cardíaca e respiratória, ausência de movimentos 

ruminais e alterações externas do úbere. 

Existem mais de 135 microrganismos diferentes, entre 

bactérias, fungos e algas, que já foram isolados de leite mastítico. 

Entretanto, as infecções causadas pelas bactérias gram-positivas 

Staphylococcus sp. e Streptococcus sp. e bactérias gram-

negativas, como Escherichia coli, são as mais frequentes 

(WATTS, 1988). 

As bactérias do gênero Staphylococcus sp. lideram o 

ranking dos agentes etiológicos causadores de mastite. São 

capazes de causar infecções de longa duração, com tendência a se 

tornarem crônicas, com baixa taxa de cura, com grande perda da 

produção de leite, especialmente quando causadas por 

Staphylococcus aureus (SABOUR et al., 2004). A alta virulência 

desta espécie se deve, principalmente, a resistência contra a morte 

por macrófagos, i.e., a primeira linha de defesa contra infecções, 

e a habilidade de aderir ao epitélio mamário. A capacidade de S. 

aureus de formar biofilmes já foi descrita como um importante 

fator de virulência. As multicamadas formadas por bactérias na 

matriz extracelular dos biofilmes as tornam resistentes aos 

agentes antimicrobianos e ao sistema imunitário do hospedeiro, 

por prejudicar a ação de células fagocíticas e também por facilitar 

a adesão e colonização do epitélio mamário (COSTERTON; 

STEWART; GREENBERG, 1999; JACQUES; ARAGON; 

TREMBLAY, 2010). FOX; ZADOKS; GASKINS (2005) 

relataram que linhagens de S. aureus isolados da glândula 

mamária bovina foram mais eficazes em formar biofilme in vitro 

do que as linhagens isoladas de fontes extra-mamárias como as da 

pele do teto e dos revestimentos de unidades de ordenha. Além 

disto, esta espécie de bactéria tem por característica colonizar a 

célula epitelial extravasando o conteúdo celular e disseminando o 

patógeno dentro da glândula mamária (PETERSSON-WOLFE, 

MULLARKY, 2010; ANDERSON; AZIZOGLU, 2014).  

O monitoramento do desempenho da saúde do úbere 

depende da aplicação de métodos de diagnósticos confiáveis, tais 

como a contagem de células somáticas, a cultura bacteriológica 

do leite, a medição de N-acetil-β-D-glucosaminidase (NAGase), a 

atividade da lactato desidrogenase (LDH) ou a condutividade 
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elétrica (CE). O California Mastitis Test (CMT) (SCHALM; 

NOORLANDER, 1957) é um teste rápido e capaz de detectar a 

ocorrência de mastite em estágios iniciais, pelo aumento de 

células somáticas, principalmente polimorfonucleares (PMN). 

Sua metodologia consiste na mistura de uma alíquota de leite a 

mesma proporção de um detergente aniônico (alquil-lauril sulfato 

de sódio). Este é capaz de emulsificar os lipídios das membranas 

celulares presentes no leite. Como consequência, ocorre à 

liberação dos ácidos nucléicos e o DNA liberado produz uma 

viscosidade que caracteriza esta reação(SCHALM; 

NOORLANDER, 1957). Infelizmente, nem sempre tais métodos 

estão disponíveis, principalmente em propriedades pequenas com 

pouca infraestrutura. Nestes casos, o diagnóstico da mastite se dá, 

frequentemente, pela observação visual do úbere e do leite, 

quando a infecção já está estabelecida e o processo de inflamação 

da glândula mamária em fase avançada. 

Além disto, a identificação correta dos agentes 

etiológicos envolvidos no processo de mastite é fundamental para 

o sucesso do tratamento e para o estabelecimento de estratégias 

eficazes de controle e profilaxia da doença (BRADLEY, 2002; 

FOX; ZADOKS; GASKINS, 2005; ERICSSON UNNERSTAD 

et al., 2009; TASSI et al., 2013). 

 

1.2 Estratégias de controle e tratamento da mastite bovina 

 

O controle da mastite tem como princípios básicos a 

redução de novas infecções intramamárias e da duração dos casos 

existentes (BRADLEY, 2002). Inicialmente, o controle se dá pela 

adoção de estratégias preventivas que incluem o diagnóstico 

prévio, a segregação dos animais doentes e a melhoria nas 

condições de higiene e protocolos terapêuticos (BUENO et al., 

2003; AVANCINI; WIEST, 2008). Outra medida possível a ser 

adotada como prevenção ao estabelecimento da doença envolve a 

manipulação do mecanismo de defesa do hospedeiro. 

SORDILLO  (2016) ressalta que o desenvolvimento de 

estratégias inovadoras, que podem melhorar os mecanismos de 

defesa da glândula mamária que estão prejudicados durante os 

períodos de maior susceptibilidade à doença, pode ter um impacto 
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importante na incidência de mastite. BRADLEY et al. (2015) 

sugerem que a vacinação preventiva de rebanhos leiteiros contra 

os agentes etiológicos da mastite pode desempenhar um papel útil 

nos programas de controle da doença. Apesar, de resultados 

controversos, a vacina estafilocócica, já foi descrita como bem-

sucedida na prevenção de novas infecções por S. aureus em 

novilhas leiteiras (DELPORTE et al., 2002; LANDIN et al., 

2015; ISMAIL, 2017).  

Contudo, uma vez estabelecida à infecção e iniciado o 

processo de inflamação da glândula mamária, o tratamento da 

mastite bovina pode ser realizado por diferentes terapêuticas. 

Embora amplamente utilizadas, estas práticas são muitas vezes, 

aparentemente, insuficientes e ineficazes em conter a doença 

(GREEN et al., 2004). Dentre as várias terapêuticas relatadas, a 

administração de antimicrobianos é o procedimento mais usual 

em rebanhos leiteiros no mundo (MUKHERJEE; DASH; RAM, 

2005). 

Durante a lactação, o uso de antimicrobianos como 

tratamento da mastite é considerado pouco eficaz e oneroso, com 

baixa taxa de sucesso. Isto porque requer o descarte do leite por 

um período de tempo prolongado, conforme a carência do 

fármaco utilizado. Com a antibioticoterapia busca-se curar os 

casos de mastite clínica de maneira rápida e diminuir o 

desconforto do animal, reduzir as fontes de infecção de mastite 

contagiosa, retornar à produção leiteira normal, e evitar a morte 

do animal em casos de mastite aguda. Estes tratamentos, 

geralmente, são iniciados imediatamente após o início dos sinais, 

sem prévio conhecimento do agente causador, pelo uso de 

protocolo pré-definido e, na maioria das vezes, sem a supervisão 

de um profissional responsável (MUKHERJEE; DASH; RAM, 

2005; SANTOS, et al., 2011).  Quando o quadro de mastite 

clínica é considerado brando se procede com o tratamento de 

suporte, caracterizado pelo esgotamento da glândula mamária e 

observação dos animais até que os resultados microbiológicos 

estejam disponíveis. Para os casos mais severos da doença, onde 

há comprometimento sistêmico dos animais, o uso de fármacos é 

necessário para controlar a dor, a febre e a infecção (SEARS; 

MCCARTHY, 2003).  

A escolha dos agentes antimicrobianos e a via de 

aplicação deveria ser definida pelas características da infecção, do 



   29 

 

 

 

agente etiológico e em acordo com as questões regulamentares, 

em conjunto entre produtor e veterinário, o que na maioria das 

vezes não ocorre. No Brasil, existem no mercado 181 

medicamentos com indicação ao tratamento da mastite bovina. 

Entretanto em 69 deles (38%), constatou-se a ausência de bula, o 

que é um grave problema, pois a falta de informações quanto à 

aplicação e cuidados com o tempo de carências pode ter graves 

consequências (SANTOS et al., 2011).  

Muitos fatores interferem na eficiência do tratamento 

com antimicrobianos durante a lactação. Entre eles, merece 

destaque: (a) espécie de patógeno; (b) a duração da infecção: 

mastites crônicas tem menor chance de cura que mastites 

recentes; (c) características inerentes ao animal como a idade do 

animal; animais mais velhos têm menos chances de sucesso na 

terapia, bem como animais em fase final de lactação; (d) 

gravidade da infecção (BOGNI; ODIERNO; RASPANTI, 2011).  

Portanto, em casos clínicos de mastite é recomendado o 

tratamento com antimicrobianos durante a lactação assim que 

sejam identificados os sinais no animal. Para o sucesso do 

tratamento, o fármaco deve atingir os locais onde se encontram a 

infecção no quarto mamário afetado, devendo-se manter a 

concentração inibitória mínima por um período mínimo 

necessário para eliminar o microrganismo. A via mais comum 

para tratamento de casos de mastite clínica em vacas leiteira é a 

intramamária, através da infusão de antimicrobianos de amplo 

espectro, em bisnagas descartáveis. Mesmo após o 

desaparecimento dos sinais, recomenda-se a aplicação por mais 

24 h, visando a cura microbiológica e não só a cura clínica.  

As recomendações são para que o tratamento com 

antibioticoterapia seja realizado apenas nos casos de mastite 

clínica ou em situações muito específicas de mastite subclínica. 

Isto se justifica pelas baixas taxas de curas de casos subclínicos e 

aos altos custos do descarte do leite com resíduos de 

antimicrobianos, o que na maioria das situações supera os 

benefícios do tratamento de casos subclínicos. Tradicionalmente, 

o tratamento de casos subclínicos é realizado na última ordenha 

do período de lactação com antimicrobianos aprovados para uso 

em vacas secas (HOE; RUEGG, 2005; LANGONI et al., 2017). 
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Além disto, em situações como estas, recomenda-se a adoção de 

estratégias que reduzam o alastramento da doença entre os outros 

animais do rebanho, tais como, a identificação precoce dos 

animais doentes, a ordenhas destes por último, a limpeza e 

desinfeção dos implementos, entre outros. Deste modo, a taxa de 

cura, nestes casos, é chamada espontânea. Atualmente, tem sido 

proposto, também, um novo protocolo para tratamento de mastite, 

chamado de terapia simultânea. Esta estratégia de controle 

destina-se a animais que, embora, apresentem casos de mastite 

clínica, seja feito o diagnóstico de mastite subclínica nos demais 

quartos e, caso se confirme à ocorrência de casos subclínicos no 

mesmo animal, o tratamento pode ser feito em todos os quartos 

infectados, clínicos e subclínicos ao mesmo tempo (LEITNER et 

al., 2003).  

No intervalo entre lactações (período seco), o tratamento 

com antimicrobianos é conhecido como terapia da vaca seca 

(TVS) e consiste na aplicação também intramamária destes 

fármacos no período seco. Esta técnica é utilizada na expectativa 

de curar as infecções ocorridas na lactação anterior e prevenir 

novas infecções. Desde os anos 60, quando se iniciou sua 

recomendação, essa terapia passou a ser amplamente adotada 

(cerca de 75 a 99% dos produtores a utilizam), dependendo do 

País e, de fato, a incidência de mastite no próximo período de 

lactação é significativamente menor quando esta terapia é 

utilizada. As preparações convencionais para a TVS são 

formuladas (veículos, solventes, pH) para causar irritação mínima 

dos tecidos mamários, evitando danificar o tecido secretório e 

prevenir a sua fibrose. Geralmente é escolhido um antimicrobiano 

que é ativo contra organismos gram-positivos em baixas 

concentrações, e se forem usadas combinações, os 

antimicrobianos devem ter preferivelmente efeitos bactericidas. 

Combinações antimicrobianas de oxacilina, ampicilina, 

cefapirina, estreptomicina, cefalexina, eritromicina, amoxicilina e 

penicilina são frequentemente utilizados (BOGNI; ODIERNO; 

RASPANTI, 2011; LANGONI et al., 2017). 

De acordo com LANGONI et al. (2017), apesar de ser 

uma opção para produtores convencionais, o manejo de TVS 

possui uma série de desvantagens, incluindo o fato de não ser 

totalmente eficaz, uma vez que as bactérias causadoras da mastite 

se alojam em locais aonde a ação dos antimicrobianos é 
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dificultada, além de representar um elevado custo para o produtor 

e por ser uma prática aplicada com restrições para produtores 

orgânicos de leite que devem respeitar um período de carência 

três vezes maior que na produção convencional e uma frequência 

máxima de aplicação de duas vezes durante toda a vida do animal 

(ZAFALON et al., 2008). 

 

1.3 Implicações do uso de antimicrobianos no controle da 

mastite bovina 

 

O uso contínuo de antibióticos no tratamento da mastite, 

principalmente no período de lactação representa alguns riscos à 

saúde humana e animal.  Dentre eles, está a ameaça de resíduos 

de antibióticos no leite consumido, caso não sejam respeitados os 

períodos de carência estabelecidos (NICKERSON, 2009).  O 

período de carência corresponde ao prazo de eliminação do 

produto no leite. Os fármacos possuem períodos de carência 

variáveis de acordo com sua via de administração e composição 

química. É fundamental que os produtores estejam atentos aos 

prazos de carência e durante este período descartem todo o leite 

produzido pelos animais em tratamento  (VAN SCHAIK; 

LOTEM; SCHUKKEN, 2002).  

Entretanto, a presença de resíduos antimicrobianos em 

amostras comerciais de leite tem sido relatada por diversos 

autores, que apontam esta como uma situação crítica a saúde 

pública, sendo que a ingestão arbitrária destes fármacos pode 

causar desde uma leve reação alérgica a casos mais graves como 

choque anafilático  (NERO et al., 2007; BIACCHI; JORGE; 

UENO, 2008; MARIA et al., 2009; VIEIRA et al., 2012; 

RODRIGUES; DALL’AGNOL; BITTENCOURT, 2015; BRITO 

et al., 2016).  

A indução da resistência microbiana pelo uso 

indiscriminado de subdoses de antimicrobianos e do consumo não 

proposital destes fármacos através do leite contaminado também 

se caracteriza como uma preocupação em potencial para a 

sociedade.  SANTANA et al. (2012) alertam que o consumo de 

doses sub-terapêuticas de antimicrobianos pela população, por 

exemplo, induz à resistência crônica de microorganismos e inibe 



32 

 

a multiplicação da microbiota natural, interferindo também na 

qualidade do leite e derivados. 

Dentre os agentes etiológicos da mastite bovina, S. 

aureus é apontado como um agente de alta resistência às 

adversidades no ambiente e resistente aos antimicrobianos (DIAZ 

et al., 2010), sendo a resistência um fator limitante ao tratamento. 

Recentemente ASLANTAŞ; DEMIR (2016) realizaram um 

estudo avaliando a susceptibilidade e a capacidade de formação 

de biofilme de cepas de S. aureus isolados de leite oriundos de 

animais diagnosticados com mastite subclínica. Cerca de metade 

das amostras foi resistente à penicilina, 40% à ampicilina e 30% a 

tetraciclina e eritromicina que são os principais fármacos 

utilizados no controle desta doença. Todos os isolados foram 

susceptíveis apenas à vancomicina e gentamicina. Mesmo assim, 

cerca de 70% dos isolados foram capazes de formar biofilmes. 

Estes resultados indicaram que S. aureus a partir de casos de 

mastite bovina foram principalmente resistentes a antibióticos β-

lactâmicos e, em menor grau, a tetraciclina e eritromicina. Além 

disso, os mesmos autores constataram que os genes relacionados 

ao biofilme e à adesão, reconhecidos como um importante fator 

de virulência na patogênese de S. aureus, foram detectados a uma 

taxa elevada. Resultados similares foram relatados por 

(BOCHNIARZ et al. (2016) avaliando a resistência de 

Staphylococcus chromogenes isolados também de leite de 

animais com mastite subclínica.  

Na China, foram também encontrados resultados 

alarmantes de resistência bacteriana de S. aureus a 22 

antimicrobianos comerciais em amostras de leite. Neste estudo, 

100% dos isolados foram resistentes a sulfametoxazol, 95% a 

penicilina e ampicilina, 70% a eritromicina e azitromicina e em 

menor porcentagem a outros antimicrobianos convencionais 

(WANG et al., 2016a). Os autores concluíram que existe uma alta 

incidência de S. aureus com variação genômica de genes de 

resistência, o que é assunto de grande preocupação. A resistência 

crescente aos antimicrobianos e seus resíduos na cadeia alimentar 

tem estimulado estudos por opções substitutivas aos químicos 

sintéticos. 

FAN et al. ( 2016) afirmaram ser urgente a necessidade 

de se desenvolver agentes antibacterianos para o tratamento e 

profilaxia de infecções causadas por estas bactérias 
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multirresistentes causadoras de mastite. Estes autores sugerem 

uma nova abordagem no tratamento de mastite causada por S. 

aureus com o uso de bacteriófagos específicos. Os bacteriófagos 

agem na terminação do ciclo de crescimento da bactéria, que ao 

infectarem as células bacterianas produzem duas pequenas 

proteínas, a holina e a endolisina. A primeira cria poros na 

membrana plasmática da bactéria, permitindo que a segunda 

interaja com o peptidoglicano da parede celular hidrolisando-o, 

causando assim a morte celular (FISCHETTI, 2010).  Entretanto, 

FAN et al., (2016) alertaram para vários fatores limitantes ao uso 

de fagos inespecíficos no tratamento da mastite, tais como a 

ligação de proteína de soro de leite à superfície bacteriana 

impedindo a ligação dos fagos.  

O emprego de fitoterápicos no controle da mastite 

bovina, em substituição aos antimicrobianos convencionais, 

também têm apresentado resultados promissores. Trabalhos 

recentes indicam o potencial de produtos naturais como 

antibacterianos frente a cepas causadoras de mastite, sendo que 

em alguns dos casos não houve registros de resistência bacteriana 

(SPEROTTO, 2010; SANTANA et al., 2012; FIORDALISI et al., 

2016). 

 No que diz respeito à mastite é importante destacar que a 

busca por produtos naturais deve envolver compostos com ações 

distintas, incluindo antimicrobiana, antioxidante, anti-

inflamatória, cicatrizante e também imunoestimulante. Ter um 

produto com essas características requer o sinergismo de uma 

matriz complexa, o que possivelmente só poderá ser encontrado 

na natureza. 

 

1.4 Produtos Naturais e sua aplicação no controle da Mastite 
 

Os produtos naturais constituem um tipo de terapia 

alternativa que tem sido explorada há séculos por várias 

comunidades devido às evidências das suas atividades contra um 

largo espectro de doenças que acometem o ser humano e também 

os animais.  Este conhecimento foi construído empiricamente, ao 

longo de milênios, constituindo gradualmente os princípios da 
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medicina tradicional (MUKHERJEE; DASH; RAM, 2005; 

CUNHA, 2007; ROCHA et al., 2015).  

ALLEN (2012) relata que os primeiros registros 

arqueológicos da utilização de plantas culturalmente importantes 

datam cerca de 60.000 anos, em sepultamentos humanos na 

região onde hoje é o Iraque (ALLEN, 2012). Em 5.000 A.C., os 

chineses elaboraram a primeira lista que se tem relato contendo 

nomes e aplicações de princípios ativos vegetais. Várias espécies 

importantes, tais como a Ephedra sinica Stapf, conhecida por sua 

atividade estimulante e antiasmática, encontrava-se mencionada 

neste documento. Apesar de seu reconhecimento como 

fitoterápico desde a antiguidade, esta planta só foi incorporada a 

farmacopeia ocidental na segunda metade do século XIX, 

relacionando suas propriedades terapêuticas à presença de 

alcaloides derivados da fenilalanina (CUNHA, 2007; BOFF et al., 

2008).  

Outro marco na história da fitoterapia ocorreu por volta 

de 1000 D.C. com a publicação de 30 tratados intitulado Al-Tasri 

li-man ’ajiza ’an al-ta’li, escrito por Abu’l-Qasim Khalaf ibn 

’Abbas (Abulcassis). Nesta obra, estão descritos assuntos 

pertinentes à medicina, cirurgia, farmácia, matéria médica, 

química farmacêutica e cosmética. Além disto, relata parte da 

flora e fauna ibéricas e suas aplicações medicinais (ROCHA et 

al., 2015). 

Na Idade Média, a importância das plantas na medicina 

ficou explícita quando a obra Materia Medica da comunidade 

judia do Cairo foi publicada por volta do século XIII. Nestes 

documentos, encontravam-se descritas 168 espécies vegetais, o 

que corresponde a 81,6% dos remédios recomendados. Os 

fármacos de origem inorgânica correspondiam a 10,6% do total, 

enquanto as de origem animal eram apenas 7,8% (ROCHA et al., 

2015). De acordo com LEV (2007), esses percentuais de 

utilização refletem o uso ancestral da flora pelas comunidades 

judias, no qual 70 das 400 espécies vegetais citadas têm 

aplicações medicinais.  

Já na Idade Moderna, através da experimentação e da 

observação dos resultados de novos tratamentos, entre eles os 

herbais, ampliaram-se os conhecimentos a cerca desta área. As 

plantas medicinais passaram a ser vistas como fontes curativas 

por suas propriedades medicinais intrínsecas, afastando-se da 
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conotação religiosa que a fitoterapia até então possuía (ROCHA 

et al., 2015; RAINARD; CUNHA; GILBERT, 2016). No Brasil, 

os primeiros registros de uso de plantas no tratamento de 

enfermidades são anteriores a chegada dos portugueses em 1500. 

Os indígenas que habitavam o território brasileiro usavam uma 

vastidão de espécies de plantas com intuito medicinal. 

Posteriormente, muitas delas foram sendo incorporadas a tradição 

dos novos habitantes. Nos séculos seguintes, a biodiversidade 

brasileira passou a ser amplamente empregada na Europa, 

gerando uma lucrativa rede comercial. Apesar de figura 

importante desses, os primórdios da Farmacopéia Brasileira, o 

reconhecimento dos fitoterápicos como recurso terapêutico 

ocorreu apenas em 2006, quando a partir de uma iniciativa da 

organização mundial da Saúde (OMS) foi instituída a PNPIC 

(Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares). A 

PNPIC foi um grande progresso para o desenvolvimento de 

fitoterápicos no País, uma vez que regulamenta parâmetros legais 

e leva em conta peculiaridades socioeconômicas culturais e 

científicas do processo de produção e comercialização de vários 

produtos naturais (ROCHA et al., 2015). 

Em suma, alguns autores afirmam que a história da 

fitoterapia se confunde com a história da farmácia, uma vez que 

muitos medicamentos, até o século passado, eram formulados 

basicamente a partir de plantas medicinais.  Esta prática, contudo, 

diminuiu frente ao processo de avanço da química orgânica que 

permitiu a síntese de novas moléculas, ocorrido nas décadas de 

1940 e 1950, ressurgindo atualmente o interesse no uso de 

produtos naturais para o controle de diversas doenças 

(BRAGANÇA, 1996; FERRO et al., 2008; BRUNING; 

MOSEGUI; VIANNA, 2012; BERNARDI et al., 2011). YUNES; 

PEDROSA; FILHO (2001) atribuem este fenômeno aos avanços 

ocorridos na área científica, que permitiram o desenvolvimento 

de fitoterápicos reconhecidamente seguros e eficazes, à 

impossibilidade de mimetizar toda a diversidade encontrada na 

natureza por síntese química e à crescente tendência da população 

em buscar terapias menos agressivas. A utilização de 

medicamentos naturais aumentou cerca de 20% desde os anos 90 

nos EUA e a venda de formulações de ervas medicinais é 
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estimada em 4 bilhões de dólares por ano naquele país  

(WOODFORD, 2005).  

 No entanto, a preocupação quanto à eficácia e segurança 

dos fitoterápicos com respaldo científico é tema em discussão. 

HABEEB et al. (2007), consideram que embora haja riqueza na 

biodiversidade vegetal a ser explorada há também a escassez de 

pesquisas nesta área. E, segundo os autores, isto se deve ao fato 

de que as empresas farmacêuticas não percebem nos fitoterápicos 

um retorno financeiramente gratificante e que as pequenas 

empresas de biotecnologia, normalmente consideradas mais 

inovadoras, são prejudicadas por falta de recursos financeiros. 

Além disso, ULRICH-MERZENICH et al. (2009), afirmam que 

em resposta às exigências dos mercados e das indústrias, as 

pesquisas de novos fármacos eficazes a base de plantas tem 

objetivado encontrar um único composto ativo. Muitos esforços 

têm sido feitos recentemente para isolar e identificar moléculas 

que poderiam ser consideradas realmente bem-sucedidas. 

Entretanto, na maioria dos casos, os metabólitos secundários das 

plantas mostraram ter efeito em sinergismo e não isoladamente 

(HEMAISWARYA; KRUTHIVENTI; DOBLE, 2008). 

As propriedades terapêuticas atribuídas aos fitoterápicos 

estão diretamente relacionadas à suas composições químicas. Há 

400 milhões de anos, quando as plantas terrestres evoluíram, a 

produção de metabólitos secundários foi fundamental como meio 

de defesa contra herbívoros, microrganismos e plantas 

competidoras. No metabolismo vegetal, os compostos ou 

metabólitos secundários são produzidos em reações que 

desempenham um papel importante na interação da planta com o 

ambiente e estão envolvidos na adaptação das espécies a um dado 

ecossistema, representando uma interface química entre as 

plantas e o ambiente circundante. Portanto, a síntese desses 

compostos é afetada por condições ambientais. É sabido que os 

conteúdos totais e proporcionais dos metabólitos secundários nas 

plantas podem sofrer variações temporais e espaciais em 

diferentes níveis (sazonais e diários; intraplanta, inter- e 

intraespecífica) e, apesar da existência de um controle genético, a 

expressão pode sofrer modificações resultantes da interação de 

processos bioquímicos, fisiológicos, ecológicos e evolutivos 

(DARROW; BOWERS, 1997).  
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Os metabólitos secundários geralmente são compostos 

bioativos que podem interferir com alvos moleculares em animais 

e microrganismos. Portanto, muitas plantas e substâncias isoladas 

a partir delas são fontes valiosas de ativos na medicina e área 

farmacêutica (KUTCHAN, 2001). Algumas das classes de 

metabólitos secundários que exercem este papel protetor são os 

terpenos, os óleos essenciais, as saponinas, os alcaloides, os 

fenólicos, as lectinas, as lactonas, os polipéptideos e os 

poliacetilenos (KUTCHAN, 2001). 

Os compostos fenólicos são reconhecidos por exercerem 

diversas atividades biológicas tais como, antimicrobiana, anti-

inflamatória, antifúngica, antioxidante, antitumoral, entre outras. 

Neste grupo, os compostos podem ser classificados em diversas 

categorias, como fenóis simples, ácidos fenólicos (derivados de 

ácidos benzóico e cinâmico), cumarinas, flavonoides, estilbenos, 

taninos condensados e hidrolisáveis, lignanas e ligninas. Os 

compostos fenólicos têm recebido interesse especial, 

principalmente devido a correlação entre o seu conteúdo e a 

atividade antioxidante. Tal ação deve-se às suas propriedades 

redutoras, as quais estão relacionadas à sua estrutura química. 

Estes desempenham um papel importante na neutralização e 

sequestro de radicais livres, agindo tanto na etapa de iniciação 

como na propagação do processo oxidativo (YUNES; 

PEDROSA; FILHO, 2001).   

O uso de fitoterápicos no tratamento de enfermidades  

veterinárias é tão recorrente quanto o seu uso em humanos 

(BISCHOFF et al., 2016). Estudos etnoveterinários revelam que 

estas práticas são extremamente relevantes em locais onde as 

pessoas são muito dependentes de plantas medicinais para tratar 

enfermidades em animais devido à falta de acesso a 

medicamentos alopáticos. Estes estudos exploram informações 

sobre doenças e seu controle, remédios e práticas clínicas para 

tratamento, prevenção e alimentação, através da troca de 

experiências entre a população, com o objetivo de resgatar esses 

saberes tradicionais estabelecendo uma conexão com o saber 

científico. Além disto, este conhecimento vem servir de subsídio 

a novas tecnologias capazes de atender as demandas de novos 

sistemas de produção agrícola baseados na utilização de insumos 
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renováveis, integrando o tradicional com o cientificamente 

desenvolvido (SCHUCH, 2007; JAMIL AHMED; MURTAZA, 

2015).  

No controle da mastite bovina, o uso de fitoterápicos por 

agricultores e veterinários se dá tanto para a prevenção quanto 

para o tratamento. Entretanto, predominam as práticas em 

tratamento, com a utilização de soluções ou pomadas medicinais 

à base de ervas para uso local ou a administração de plantas 

verdes ou secas via oral (SCHUCH, 2007; MUSHTAQ et al., 

2016). 

MUSHTAQ et al. (2016) em estudo etnoveterinário 

confirmaram a eficiência de extrato metanólico de Thalictrum 

minus L., erva tradicionalmente usada no controle de mastite em 

regiões da Ásia e Europa, sobre bactérias gram-positivas e gram-

negativas causadoras de mastite bovina. Resultados semelhantes 

foram encontrados por SPEROTTO (2010), estudando infusões 

de macela (Achyrocline saturioides), popularmente usada na 

América do Sul, contra bactérias S. aureus e E. coli isoladas de 

leite mastítico. SCHUCH (2007) também demonstrou atividade 

antimicrobiana de diferentes plantas, incluindo Baccharis 

trimera, Bidens pilosa, Eucalyptus sp., Polygonun hydropiper e 

Tagetes minuta frente a cepas de diferentes bactérias causadoras 

de mastite. VALERIANO et al. (2012) relataram atividade 

antimicrobiana de óleo essencial de Minthostachys verticillata e 

do limoneno isolado contra Streptococcus uberis, um importante 

patógeno causador de mastite bovina. Atividades biológicas in 

vivo, de produtos naturais, também já foram relatadas. PEIXOTO 

et al., (2016) descreveram resultados positivos no tratamento de 

cabras com mastite experimental após a aplicação de formulações 

contendo Hymenaea martiana, espécie conhecida popularmente 

como jatobá típica de biomas como o cerrado e caatinga 

brasileiros. Já DIARRA et al. (2013) demostraram a ação 

antimicrobiana de Vaccinium oxycoccus (oxicoco/cranberry) por 

afetar a síntese de peptideoglicanos de S. aureus, atuando em 

sinergia com antimicrobianos β-lactâmicos. 

 Além de investigados por suas atividades 

antimicrobianas, alguns estudos tem demonstrado a promissora 

ação anti-inflamatória de produtos naturais com potencial de uso 

no tratamento da mastite. FU et al. (2014) registraram uma 

atenuação da resposta inflamatória da glândula mamária de ratas 
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inoculadas com LPS, após a aplicação de curcumina, substância 

extraída do alçafrão (Curcuma longa), conhecido como poderoso 

anti-inflamatório. WEI et al. (2015) encontraram similar inibição 

da resposta inflamatória em modelos in vitro e in vivo, utilizando 

células mamária murinas e LPS, após o tratamento com 

magnolol, composto extraído de Magnolia officinalis. WANG et 

al. (2016), também verificaram efeito anti-inflamatório em 

células mamárias bovina, após o tratamento com extratos de 

propolis chinesa.  

Apesar de ser uma alternativa ao uso de terapêuticas 

convencionais no tratamento da mastite, a administração de 

produtos naturais de forma interna na glândula mamária bovina 

deve ser realizada com cautela, preferencialmente subsidiada por 

resultados de ensaios que garantam a sua eficácia. GALLI; 

LOVISON; PÍCCOLI, (2015) alertam para a crença sobre a 

ausência de toxicidade e de efeitos prejudiciais do emprego de 

fitoterápicos no tratamento de doenças. Contudo, desde que 

existam evidências e subsídios científicos sobre a utilização 

adequada, sem perda da efetividade dos princípios ativos, tem-se 

a diminuição dos riscos de intoxicações pelo seu uso inadequado 

e o sucesso do tratamento (ARNOUS; SANTOS; BEINNER, 

2005). MUKHERJEE; DASH; RAM (2005), por exemplo, em 

um estudo para avaliar o potencial imunoterápico de extratos 

aquosos de Ocimun sanctum na recuperação de animais com 

mastite subclínica, apesar de encontrarem uma redução na 

contagem bacteriana total, perceberam também um aumento na 

contagem de neutrófilos, linfócitos e enzimas lisossomais no 

leite, indicando uma evolução no processo inflamatório. Da 

mesma forma PEREIRA & BOTTEON (2008), após a 

administração intramamária de extratos de propolis em vacas 

leiteiras verificaram um aumento da CCS, sugerindo o efeito pró-

inflamatório local do produto e indicando que o seu uso deve ser 

realizado com muita cautela. Tais resultados demonstram a 

necessidade de estudos mais aprofundados que possam subsidiar 

a indicação de uso de produtos naturais no tratamento da mastite 

bovina. 
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1.5 Modelos de estudos em Mastite bovina 

 

Em virtude da importância que esta enfermidade 

representa para a produção leiteira, inúmeros estudos têm se 

dedicado a investigar métodos de controle e prevenção. Também 

é notável o aumento no número de trabalhos científicos que tem 

como tema este assunto. Quando realizada uma busca no portal 

Science Direct usando como termos de indexação “bovine 

mastitis” observa-se que antes de 1995 havia cerca de 3700 

acessos relacionados a estas palavras, já o somatório dos vinte 

anos seguintes contabilizou cerca de 7000 arquivos, sendo 2300 

deles publicados nos últimos seis anos. 

Apesar desses números, muito pouco se avançou em 

relação aos modelos empregados no estudo da mastite, 

principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de novos 

agentes terapêuticos. Atualmente alguns modelos matemáticos 

têm sido desenvolvidos com o objetivo de estimar perdas na 

produtividade, eficiência de programas de controle e processo de 

transmissão de patógenos (BARLOW, 2011). Utilizando cálculos 

baseados nas reduções proporcionais das variáveis de interesse, 

estes modelos são aplicados com restrições, uma vez que estes 

sistemas matemáticos não conseguem prever com precisão as 

complexas relações entre as variáveis que intermediam o quadro 

clínico da doença. Ainda assim, a maior parte dos modelos de 

estudo da mastite compreendem ensaios in vivo e in vitro. 

Mesmo sendo eticamente questionáveis, os modelos in 

vivo ainda são os mais utilizados em trabalhos científicos sobre a 

mastite bovina. Nesses casos, a mastite é induzida em animais 

como ratos, cabras, ovelhas ou vacas, inoculando-se os agentes 

patogênicos ou seus componentes (KORNALIJNSLIJPER et al., 

2004; LAUZON; ZHAO; LACASSE, 2006; WEI et al., 2015). 

Após indução da infecção, procede-se a realização de análises tais 

como contagem de células somáticas, avaliação histopatológica, 

dosagem de citocinas, entre outros marcadores bioquímicos 

(LAUZON; ZHAO; LACASSE, 2006; DIARRA et al., 2013; 

WANG et al., 2013; WEI et al., 2015). Em algumas situações, 

faz-se necessário o abate do animal para a realização de algumas 

análises específicas ou por complicações referentes à infecção. 

TUCHSCHERR et al. (2011), por exemplo, inocularam 

ratas lactantes com 10
5
 UFC/mL de diferentes estirpes de S. 
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aureus encapsuladas com polissacarídeos gram-negativos, com o 

objetivo de determinar a sua maior virulência. Após doze dias de 

incubação, os animais foram abatidos e avaliações 

histopatológicas do tecido mamário foram realizadas. Uma 

migração massiva de células de defesa para o tecido mamário 

característica de uma infecção crônica e persistente foi observada. 

Apesar disso, os mecanismos pelos quais o aumento da migração 

de células de defesa em resposta a infecção por cepas S. aureus 

gram-negativamente encapsulados não foram elucidados, 

requerendo outras investigações. Já SANTOS et al. (2007), com o 

objetivo de avaliar a influência da mastite induzida 

experimentalmente sobre as manifestações clínicas e as 

características físico-químicas do leite, inocularam 10
4
 UFC/mL 

de S. aureus em uma das mamas de dez ovelhas primíparas da 

raça Santa Inês. As observações clínicas e laboratoriais foram 

realizadas em intervalos de 12 horas durante os primeiros 14 dias 

após a inoculação do agente etiológico. Todos os animais 

apresentaram manifestações clínicas sistêmicas nas glândulas 

inoculadas, observadas com mais intensidade a partir de 24 horas 

após a inoculação. O tratamento foi instituído nas ovelhas 36 h 

após a indução. Entretanto, um animal morreu 48h após o inicio 

do experimento. A recuperação clínica ocorreu para os demais 

animais. No entanto, não houve o restabelecimento fisiológico 

das mamas inoculadas, que perderam a funcionalidade. Tais 

estudos revelam o grave comprometimento do bem-estar dos 

animais submetidos às infecções experimentais. Na literatura 

também são encontrados estudos sobre a reação comportamental 

de animais com mastite que veem demonstrando que os mesmos 

expressam reações similares aos animais naturalmente doentes. 

FOGSGAARD et al., (2015), verificaram por exemplo, que vacas 

leiteiras da raça Holandês com mastite induzida após inoculação 

de Escherichia coli reduziram o consumo de alimentos, 

apresentaram maior agitação durante a ordenha caracterizada pela 

maior frequência de disparos e chutes e passaram menos tempo 

deitadas.  

Estes e muitos outros estudos utilizando animais em 

pesquisa científica têm sido fortemente criticados pela sociedade 

que anseia por métodos alternativos e substitutivos à 
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experimentação animal. O desenvolvimento de modelos 

alternativos que substituam ou reduzam o uso de animais em 

pesquisas e ensino é uma demanda da população (BASSO; 

BRACARENSE, 2013) prevista na legislação brasileira. Através 

da lei 11.794 de outubro de 2008 (BRASIL, 2008), que 

regulamenta o artigo 225 da Constituição Federal, foram 

estabelecidas normas para o uso de animais no ensino e em 

pesquisas científicas. De acordo com a Constituição, o Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), 

vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, é o órgão 

responsável pela fiscalização a nível nacional do cumprimento 

destas leis. Dentre suas atribuições está o ato de zelar pelo 

cumprimento das normas relativas à utilização humanitária de 

animais com finalidade científica e também o monitoramento e 

avaliação da introdução de técnicas alternativas que substituam a 

utilização de animais em ensino e pesquisa. 

Nestes casos, pode-se sugerir a realização de testes in 

vitro com células e/ou explantes da glândula mamária para 

avaliação dos possíveis efeitos dos produtos às células do animal. 

Esta medida reduz os riscos ao bem-estar animal, garantido maior 

segurança na recomendação de doses menos tóxicas 

(FIORDALISI et al., 2016). 

 Dos 2700 arquivos indexados com as palavras “bovine 

mastitis”, nos últimos seis anos, 964 possuíam também 

“antimicrobial” como termo de indexação, indicando o amplo 

emprego desta técnica para o estudo da mastite. Estas 

metodologias envolvem desde a identificação e prevalência dos 

agentes etiológicos da mastite até a avaliação da ação direta de 

produtos sobre a susceptibilidade dos microorganismos de 

interesse (FILIPPSEN et al., 2001; MEDEIROS et al., 2009; 

DIAZ et al., 2010).  Apesar de serem amplamente aceitos no 

meio científico, principalmente no screening de novas substâncias 

para o controle da mastite, os testes antimicrobianos possuem 

limitações quanto à indicação de novos agentes terapêuticos para 

uso interno, principalmente por não prever o efeito dos mesmos 

sobre os tecidos da glândula mamária. Testes in vitro utilizando 

os tecidos da glândula mamária ou células epiteliais mamárias 

(CEM) bovina não têm sido utilizados com o objetivo de buscar 

novos agentes terapêuticos, mas têm sido apontados como 

adequados para o estudo de diferentes funções da glândula 
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mamária, dentre elas, a resposta inicial à infecção como ocorre na 

mastite (RABOT et al., 2007; WEI et al., 2015). Hoje se sabe 

através desses testes in vitro que diversos tipos celulares podem 

produzir citocinas e óxido nítrico (NO), incluindo as próprias 

células epiteliais da glândula mamária, além dos macrófagos e 

leucócitos residentes que migram para a glândula em resposta à 

infecção (STRANDBERG et al., 2006).  

Dentre as linhagens de CEM conhecidas, as células 

MAC-T (Mammary Alveolar Cell-T) (HUYNH; ROBITAILLE; 

TURNER, 1991) constituem a principal linhagem epitelial 

mamária já estabelecida. Estas vêm sendo também utilizadas na 

investigação das funções da glândula mamária e também na 

expressão de mediadores de processos inflamatórios 

(BOUDJELLAB; CHAN-TANG; ZHAO, 2000; BOUTET et al., 

2004; PIOTROWSKA-TOMALA et al., 2015). Contudo, de uma 

maneira geral, estudos com cultura de células também são 

questionados, uma vez que há o risco inerente de extrapolação 

dos resultados obtidos com cultura isolada para a complexidade 

de organismos vivos (BASSO; BRACARENSE, 2013). Deste 

modo, alguns autores tem sugerido o uso de explantes mamários 

(fatias de tecido alveolar) para o estudo dos mecanismos de 

patogenicidade e virulência de microrganismos (LEIGH; FIELD; 

WILLIAMS, 1990) e aspectos funcionais da glândula mamária 

bovina, em especial aqueles relacionados à síntese de leite e seus 

constituintes (BYATT; BREMEL, 1986; 

BAUMRUCKER;STEMBERGER, 1989; FEUERMANN et al., 

2006). Mais recentemente, o uso de explantes mamários bovinos 

no estudo da resposta inflamatória e imunitária da glândula 

mamária mostrou-se adequado uma vez que os resultados 

encontrados foram similares aos encontrados in vivo (RABOT et 

al., 2007).  

Nesse contexto, cabe destacar que ainda que existam 

modelos in vitro estabelecidos na literatura, utilizando células e 

explantes para o estudo da resposta inflamatória da glândula 

mamária, nenhum destes métodos foi empregado para avaliar a 

ação de novos agentes terapêuticos para o controle da mastite. 

Como mencionados anteriormente, em um primeiro momento são 

realizados testes antimicrobianos in vitro, seguidos dos testes in 
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vivo, sem análise preliminar dos possíveis efeitos tóxicos ou 

colaterais que estes produtos possam causar aos animais. Além 

disso, o efeito anti-inflamatório de novas substâncias não tem 

sido realizado, embora sugerido por alguns autores (WEI ET AL., 

2014). 

Propor um tratamento alternativo da mastite através do 

uso de produtos naturais aliado ao emprego de modelos de 

estudos menos agressivos e mais seguros aos animais foi um dos 

objetivos do presente estudo.  Dentre os produtos naturais com 

propriedades biológicas já descritas e comprovadas pela 

literatura, propolis, babosa e macela foram escolhidas para serem 

investigadas quanto ao seu potencial no tratamento da mastite 

bovina.  

 

1.6 Propolis 
 

Propolis é um termo genérico utilizado para denominar o 

material resinoso e balsâmico coletado e processado pelas abelhas 

a partir de diversas fontes vegetais usado para vedação de suas 

colmeias (BANKOVA, 2005). Este produto é constituído por 

resinas vegetais, seguido de ceras de abelhas, óleos essenciais, 

açúcares e pólen. A presença do produto nas colmeias tem sido 

considerada como o responsável pela baixa incidência de 

bactérias no seu interior (KALOGEROPOULOS et al., 2009).  

Esta matriz complexa tem sido utilizada há milhares de 

anos para os mais diversos fins. Segundo TEIXEIRA et al. 

(2010), desde a idade antiga os sacerdotes faziam uso da propolis 

no processo de mumificação de cadáveres. Nos tempos mais 

atuais, este produto tem despertado o interesse da indústria 

farmacêutica e cosmética. Dentre os produtos naturais, a propolis 

se destaca por possuir grande potencial de uso no tratamento da 

mastite em virtude de suas reconhecidas atividades biológicas, 

incluindo a atividade antimicrobiana, anti-inflamatória e 

antioxidante (SANTANA et al., 2012b; WANG et al., 2016b). No 

entanto, as eficiências destas atividades têm variações em 

decorrência de sua composição química associada principalmente 

a presença de compostos como flavonoides, terpenos, ácidos 

fenólicos e ésteres (CUSHNIE; LAMB, 2005; POPOVA et al., 

2005; SANTANA et al., 2012; FIORDALISI et al., 2016). 



   45 

 

 

 

A composição química da propolis, por sua vez, pode ser 

afetada por diversas características tais como a flora da região, 

estações do ano, fatores genéticos ligados às abelhas e a natureza 

dos tecidos vegetais disponíveis, como flores, ramos, brotos, 

exsudados e outras partes da planta. Em função desta 

variabilidade, a propolis pode assumir uma coloração que varia 

do amarelo claro ao negro (JORGE et al., 2008).  PARK et al. 

(2000), por exemplo, ao estudarem propolis de diferentes regiões 

brasileiras encontraram uma predominância de resinas de cor 

marrom e verde. Entretanto, em alguns locais como no nordeste e 

norte brasileiros foram encontradas de coloração vermelha, típica 

de países caribenhos e de algumas localidades da Venezuela 

(BANKOVA et al., 1999; JORGE et al., 2008).  

Em relação à atividade antimicrobiana da propolis, 

alguns estudos tem demonstrado que os extratos de propolis 

apresentam ação mais eficiente contra bactérias Gram-positivas 

em relação às Gram-negativas isoladas de leite mastítico 

(FIORDALISI et al., 2016). Esta diferença na sensibilidade pode 

estar associada às características da composição da parede celular 

entre os dois grupos de bactérias o que, por sua vez, pode 

influenciar na eficiência do mecanismo de ação da propolis 

(NAJMADEEN & KAKAMAND, 2009). 

Apesar de amplamente discutido, o mecanismo de ação 

antimicrobiana da propolis ainda é desconhecido (DA SILVA et 

al., 2006). TAKAISI-KIKUNI; SCHILCHER (1994) sugerem 

que a propolis inibe o crescimento bacteriano por prevenir a 

divisão celular, resultando em formas pseudo-multicelular. 

Segundo os autores, seria também responsável por desorganizar o 

citoplasma, a membrana citoplasmática e a parede celular, 

causando bacterólise parcial e inibindo a síntese proteica. 

Portanto, o mecanismo de ação da propolis não seria similar aos 

descritos classicamente para antibióticos convencionais que 

interferem na síntese dos peptideoglicanos, os quais são 

responsáveis pela integridade da parede celular, ou inibem a 

atividade da DNA girase ou topoisomerase II enzimas essenciais 

à sobrevivência bacteriana (GOLDEBERG, 1965). Muito 

possivelmente, os diversos efeitos da propolis sobre a 

sobrevivência e crescimento bacteriano, devem ser decorrentes da 
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sua complexidade, uma vez que seus efeitos não podem ser 

atribuídos apenas a uma classe de metabólitos, sendo resultante 

do sinergismo entre flavonoides e sesquiterpenos (KEDZIA, et 

al., 1990; POPOVA et al., 2009). KUJUMGIEV et al., (1999), 

por exemplo, ao estudarem a propolis tropical, constataram que 

esta não continha altos teores de ácidos fenólicos e flavonoides, 

reconhecidos como sendo os responsáveis pela atividade 

antimicrobiana. Contudo, ainda assim, os extratos mostraram a 

atividade desejada, indicando que diferentes combinações de 

substâncias na propolis são essenciais para garantir sua atividade 

biológica. Da mesma forma, DA SILVA et al. (2006) ao 

investigarem a capacidade de extratos de propolis de inibir o 

crescimento de S. aureus e também à sua capacidade para 

sequestrar radicais DPPH (atividade antioxidante), verificaram 

que os teores de flavonoides tinham maior influência sobre a 

atividade antioxidante do que sobre a capacidade inibitória 

antimicrobiana.  

Ainda que extratos de propolis sejam exaustivamente 

investigados quanto s suas propriedades antimicrobiana e também 

anti-inflamatória pouco se sabe sobre seus efeitos sobre as células 

epiteliais da glândula mamária bovina. Recentemente, (WANG et 

al., 2016), encontraram forte efeito protetor da propolis em 

células bMECs, uma linhagem de células epiteliais mamária 

bovina, após incubação com diferentes patógenos causadores de 

mastite. Os extratos de propolis demonstraram efeito positivo, 

reduzindo a perda de viabilidade celular, bem como a apoptose 

induzida por LPS e estirpes inativada de E. coli e S. aureus neste 

tipo celular. Segundo os autores, estes efeitos foram resultantes 

da modulação parcial da expressão de genes de citocinas 

inflamatórias e da estimulação de genes de defesa antioxidante. 

Além dos estudos de atividade antimicrobiana e anti-

inflamatória, a propolis tem atraído o interesse científico pelo 

efeito citotóxico sobre determinados tipos celulares. Esta 

propriedade biológica tem sido investigada visando o uso 

potencial da propolis como anticancerígeno, anti-angiogênico e 

antitumoral (BANSKOTA; TEZUKA; KADOTA, 2001; 

ORŠOLIĆ; ŠARANOVIĆ; BAŠIĆ, 2006; MONTORO et al., 

2012; MENEGHELLI et al., 2013; ŽIŽIĆ et al., 2013; 

CALHELHA et al., 2014).  No entanto, para a indicação do seu 

uso intramamário em casos de mastite bovina, tal efeito não é 
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desejado, uma vez que o mesmo não deve agredir o epitélio 

mamário. Deste modo, propolis que possuam efeito citotóxico 

sobre as células da glândula mamária não serviriam a esse 

propósito. Ainda que pouco estudada, a toxicidade da propolis 

sobre as células da glândula mamária já foi relatada. 

Concentrações bactericidas de propolis foram extremamente 

tóxicas, reduzindo a zero a viabilidade de células de explantes 

mamários bovinos (FIORDALISI et al., 2016). Portanto, fica 

evidente que é fundamental uma avaliação prévia desta 

propriedade in vitro antes que sejam propostas aplicações in vivo 

dos produtos naturais para o controle da mastite bovina. 

 

1.7 Babosa (Aloe barbadensis) 
 

As plantas do gênero Aloe spp. são originárias do 

continente africano e conhecidas na medicina popular há muito 

tempo por apresentarem propriedades curativas e terapêuticas 

(CORAN; BARTOLUCCI; BAMBAGIOTTI-ALBERTI, 2011; 

LUCINI et al., 2015).  Este gênero compreende mais de 100 

espécies de plantas semi-tropicais de floração perene 

(SÁNCHEZ-MACHADO et al., 2017). Apesar da demanda por 

produtos naturais de Aloe spp. e sua adequação ao cultivo em 

regiões de terras secas, poucas espécies são utilizadas 

comercialmente. Na África do Sul, por exemplo, anualmente, são 

exportadas cerca de 600 toneladas de exsudato de folha de Aloe 

spp. coletadas quase inteiramente de populações naturais, o que 

gera preocupação quanto a preservação desta espécie no 

ecossistema local (GRACE et al., 2008). LIAO et al. (2004) 

afirmam que embora diferentes espécies de Aloe spp. sejam 

conhecidas, Aloe barbadensis Miller L. (trivialmente chamada de 

A. vera) e Aloe arborescens L. são as mais extensivamente 

cultivadas no mundo.  

As folhas de babosa, parte da planta utilizada 

medicinalmente, podem ser divididas em duas partes principais, 

uma delas representada pela camada mais externa, contendo a 

casca (parênquima clorofiliano) e outra constituída pelas camadas 

mais internas que contém um líquido mucilaginoso incolor 
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(parênquima de reserva), muito conhecido por seu uso na 

medicina popular (SÁNCHEZ-MACHADO et al., 2017). 

Ao parênquima de reserva, têm-se dado enorme 

importância medicinal, principalmente por suas propriedades 

cicatrizantes, antineoplásica, anti-inflamatória e 

imunomodulatória (ESMAT; TOMASETTO; RIO, 2006a; 

CHOONHAKARN et al., 2008; JETTANACHEAWCHANKIT 

et al., 2009; SALAZAR-SÁNCHEZ et al., 2010). Esta parte da 

planta contém grande quantidade de carboidratos complexos, com 

destaque para as acemananas (RAY; GUPTA; GHOSH, 2013). 

Os trabalhos que investigam estas atividades terapêuticas, 

geralmente, usam a planta inteira ou apenas o parênquima de 

reserva, e poucos se destinam a estudar os efeitos exsudato de 

folha de babosa que embora possua uso na medicina popular, é 

considerado um subproduto. 

O exsudato de folha de babosa contem grande quantidade 

de derivados de 1,8-dihidroxiantraquinonas e seus glicosídeos 

(HAMMAN, 2008). Do PC de Aloe sp. é extraído um exsudado 

conhecido como "Aloe drug". Este líquido é muito conhecido por 

sua utilização como aditivo de preparações com efeitos catárticos 

(NG et al., 2017).  Entre estes, as antraquinonas são os 

compostos majoritários que são uma mistura de dois 

diasterisômeros, diferentes na configuração da fração de 

anglicona antraquinônica C-10, a aloína A e aloína B. Estes 

compostos são os principais responsáveis pelas propriedades 

purgantes, antimicrobiana e antineoplásica (CORAN; 

BARTOLUCCI; BAMBAGIOTTI-ALBERTI, 2011; 

PELLIZZONI et al., 2012; DUVAL et al., 2016).  

Estas antraquinonas presentes nas plantas de babosa são 

estruturalmente análogas ao antibiótico tetraciclina e atuam como 

estes na inibição da síntese protéica bacteriana, através do 

bloqueio ribossomal (DUVAL et al., 2016). Desde modo, as 

bactérias não conseguem crescer nos meios que contêm o 

exsudato de folha de A. vera.  Devido às evidencias de atividade 

biológica das aloínas A e B, existem vários estudos visando 

quantificar esses componentes em folhas ou em produtos à base 

de Aloe spp.  Dentre os métodos empregados de quantificação, os 

cromatográficos são os mais usados para distinção destes 

diasterisômeros. Contudo, mesmo as metodologias mais 

refinadas, nem sempre são conclusivas. CORAN; 
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BARTOLUCCI; BAMBAGIOTTI-ALBERTI, (2011) testaram 

vários sistemas eluentes e condições cromatográficas, e apesar de 

estabelecerem um método com resolução satisfatória notaram 

uma sobreposição parcial entre os picos de aloína em algumas das 

amostras analisadas. Os autores consideraram, então, a aloína 

como um único composto quantificado através do somatório dos 

picos cromatográficos. 

Além da aloína, muitos outros compostos são citados 

como constituintes do extrato do parênquima clorofiliano, 

incluindo aloesina, aloeresina, aloe-emodina, homonataloína, 

nataloeemodina, aloinosídeo A e B, aloenina A e B, 7,4-

hidroxialoína e 5-hidroxialoína (PARK; KWON; SUNG, 2009). 

Apesar de ser um dos principais compostos extraídos do EF de 

babosa, existem poucas evidências que demonstram relação entre 

a aloína isolada e os mecanismos de proteção celular, como 

defesa antioxidante ou anti-inflamatória conferidos a esta planta 

(ESMAT; TOMASETTO; RIO, 2006b). RAHMANI et al. (2015) 

acreditam que exista um sinergismo entre os vários metabólitos 

presentes nas folhas de babosa (parênquima de reserva e exsudato 

da folha) que lhe garante estas propriedades biológicas. 

Em relação ao uso da babosa no tratamento da mastite 

bovina, poucos trabalhos na literatura relacionam as propriedades 

biológicas da Aloe spp. com o controle desta doença. Porém, 

alguns estudos já evidenciaram o potencial antimicrobiano do gel 

de babosa sobre cepas S. aureus resistentes a oxacilina e 

meticilina, que embora não tenham sido isoladas de leite 

mastítico, são as principais causadoras de mastite bovina 

(HABEEB et al., 2007). O EF, entretanto, até o presente 

momento, não havia sido investigado com o propósito de controle 

desta enfermidade.  

 

1.8 Macela (Achyrocline saturioides)  
 

A Achyrocline satureioides (LAM) D.C. (Compositae) é 

uma erva medicinal perene e aromática, nativa da América do 

Sul, conhecida popularmente como "marcela" ou “macela”. Esta 

planta é comumente encontrada nos campos nativos do Brasil, 
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Uruguai, Paraguai e Argentina e usada em infusões, macerados, 

decocções e como xarope (RETTA et al., 2012).  

Diversas propriedades já foram atribuídas à macela, tais 

como hepatoprotetora, antimicrobiana, antineoplásica e 

antioxidante (RETTA et al., 2012; DO CARMO et al., 2015; 

SALGUEIRO et al., 2016). Sua infusão é amplamente utilizada 

no tratamento de várias doenças digestivas, além de ser 

administrada como preparação anti-inflamatória, sedativa, anti-

aterosclerótica e para alguns distúrbios do sistema nervoso. 

(RUFFA et al., 2002; ARREDONDO et al., 2004).  

Todas estas atividades biológicas da macela têm sido 

atribuídas principalmente aos elevados teores de flavonoides 

encontrados nos extratos das suas inflorescências (POLYDORO 

et al., 2004). Dentre os flavonoides relatados em extratos de 

inflorescências de marcela são destaques em maior quantidade a 

quercetina, luteolina e 3-θ-metilquercetina (POLYDORO et al., 

2004; SOUZA et al., 2018).  

Outras propriedades terapêuticas da macela, geralmente 

ligadas à proteção celular, também já foram relatadas.  

KADARIAN et al. (2002) demonstraram atividade 

hepatoprotetora da macela após indução de lesão hepática em 

ratos. A administração do extrato aquoso de A. satureioides 

também reduziu os níveis de TBARS nas células hepáticas 

lesionadas.  

As funções hepatoprotetora e nefroprotetora dessa planta 

estão certamente associadas à propriedade antioxidante dos seus 

compostos, os quais agem como sequestradores de radicais livres, 

e, além disso, corroboram com o uso popular de infusões de suas 

inflorescências no tratamento de problemas relacionados ao 

aparelho digestivo e urinário. A presença majoritária de 

flavonoides em sua composição química proporciona a proteção 

da membrana celular, principalmente devido ao restabelecimento 

dos valores dos marcadores plasmáticos de lesão hepática, como 

a fosfatase alcalina e a lactato desidrogenase, reduzindo também 

o grau de esteatose e a extensão da fibrose hepática 

(DESMARCHELIER; COUSSIO; CICCIA, 1998; KADARIAN 

et al., 2002). 

Além disso, existem relatos sobre a atividade 

antimicrobiana de extratos de A. satureoide sobre bactéria gram 

positivas e gram negativas. Os estudos demonstram que o 
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sinergismo entre os constituintes das amostras é responsável por 

esta atividade biológica e não seus compostos isoladamente 

(ARREDONDO et al., 2004; JORAY; PALACIOS; 

CARPINELLA, 2013; RITTER et al., 2017).  Neste caso os 

metabólitos secundários da macela atuam sobre as mitocôndrias 

do agente etiológico, levando a um aumento em espécies reativas 

de oxigênio através da cadeia de transporte de elétrons, causando 

danos à membrana celular e ao DNA, resultando na morte do 

microorganismo (SAEIDNIA; ABDOLLAHI, 2013). 

O potencial antimicrobiano da macela frente a bactérias 

causadoras de mastite bovina foi previamente investigado por  

SPEROTTO (2010) e MOTA; CARVALHO; WIEST (2011). 

Estes autores obtiveram resultados promissores no controle 

bactericida/bacteriostático de extratos aquosos de macela contra 

cepas padrões e isolados de leite mastítico de Escherichia coli e 

Sthaphylococcus aureus. 

Diante da eficiente ação de extratos de macela sobre 

agentes etiológicos de mastite bovina, surge o interesse do uso 

interno deste produto no controle desta doença. Entretanto, 

embora o uso interno de infusões de macela ser considerado 

seguro, uma vez que esta planta não tem sido associada à 

toxicidade ou comprometimento da saúde humana e animal 

(RETTA et al., 2012), o efeito de diferentes extratos de macela 

sobre as células ou tecidos de glândula mamária bovina até então, 

ainda não foram avaliados. SABINI et al. (2013) afirmam que são 

fundamentais estudos de efeitos citotóxicos e genotóxicos desta 

espécie vegetal antes de sugerir esta como tratamento no controle 

de doenças e distúrbios metabólicos. Isto por que, em altas 

concentrações extratos de macela induziram toxicidade pelo teste 

do Allium cepa L., um bioindicador de citogenotoxicidade 

comumente usado para avaliação de infusões de plantas 

medicinais de confiabilidade comprovada e aceita através de 

certificado em órgãos internacionais (LEME; MARIN-

MORALES, 2009; SABINI et al., 2011). Entretanto, a 

toxicologia genética determinada através de um único teste não 

pode prever os efeitos genotóxicos de uma substância sobre tipos 

celulares diversos. Além disto, em estudo recente realizado com 

os flavonoides quercetina, luteolina e 3-θ-metilquercetina, 
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extraídos e purificados de inflorescências de macela e extrato 

bruto da planta, foi possível notar atividade anticancerígena 

destes compostos sobre linhagem celular de glioma cerebral, bem 

como toxicidade comparativa nas células normais do cérebro 

(astrócitos, neurónios e culturas hipocampais organotípicas). De 

acordo com os autores, os flavonoides isolados e os extratos de A. 

satureioides reduziram a proliferação, a sobrevivência e 

induziram a apoptose em células de glioma, além de potencializar 

o efeito citotóxico e indução de apoptose pela temozolomida 

quimioterápica (TMZ) (SOUZA et al., 2018). 

Considerando o que foi exposto, o presente estudo 

destinou-se a investigar o potencial antimicrobiano de propolis, 

macela e babosa frente a S. aureus, visando o seu uso no controle 

da mastite bovina. Tais produtos naturais na literatura já são 

referenciados como possuidores de propriedades terapêuticas 

diversas. Aliado a isto se investigou a citotoxicidade dos mesmos 

frente a células epiteliais mamárias bovinas, a fim de se prever 

potenciais efeitos nocivos do uso interno na glândula.  

O texto a seguir está organizado na forma de capítulos, 

sendo que cada um deste está dedicado à apresentação dos 

resultados obtidos para cada um dos produtos naturais 

investigados.  
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RESUMO 

 

Propolis, uma mistura complexa de diversas substâncias resinosas 

coletadas das plantas por abelhas, é comumente usada na 

medicina popular, incluindo na mastite bovina. Considerando 

estudos prévios sobre o potencial da propolis do Sul do Brasil 

(Município de Urupema, Santa Catarina) no tratamento da 

mastite, este estudo objetivou avaliar o efeito da variação sazonal 

da composição química sobre atividades biológicas relacionados 

a mastite. Além da atividade antimicrobiana contra 

Staphylococcus aureus, foram também avaliadas a citotoxicidade 

e indução de apoptose em células epiteliais mamárias bovina da 

linhagem MAC-T. Nas amostras de própolis, a quercetina foi o 

composto fenólico majoritário nas amostras coletadas no verão 

(72,21 µgEQ/mg), outono (47,94 µgEQ/mg) e inverno (39,11 

µgEQ/mg). Nas amostras de primavera, o composto majoritário 

não foi identificado, tendo sido a quercetina o segundo de maior 

ocorrência. Foram também identificados nos extratos, de acordo 

com a estação de produção, luteolina, 3-θ-metilquercetina, 

hesperidina e os ácidos fenólicos siringico, ρ-cumárico e ferúlico. 

A concentração inibitória mínima (CIM) da propolis contra S. 

aureus de leite mastítico foi 140 µg/mL para as amostras de 

primavera, outono e inverno e 280 µg/mL para a de verão. Para as 

células MAC-T, o extrato de própolis da primavera foi o mais 

tóxico, sendo a IC50 120 µg/mL. Para as amostras de outono, 
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inverno e verão a IC50 foi 236, 188 e 252 µg/mL, 

respectivamente. Com 120 µg/mL do extrato de própolis da 

primavera verificou-se ainda que somente 0,77% das células 

MAC-T estavam em necrose e 37% em apoptose. A porcentagem 

de células em apoptose aumentou 12% e o de células necróticas 

diminuiu 0,55% com 240 µg/mL do extrato. Portanto, apesar da 

moderada citotoxicidade nas concentrações próximas da CIM, a 

indução da morte celular por apoptose pelo extrato de própolis de 

Urupema sugere danos possivelmente menos graves a glândula 

mamária bovina. Além disso, a pequena variação sazonal da 

composição química da propolis do Sul do Brazil e das atividades 

biológicas avaliadas sugerem a indicação deste como uma 

alternativa ao uso de antimicrobianos comerciais no controle da 

mastite bovina e uma opção para subsidiar a produção orgânica 

de leite. 

Palavras-chave: mastite bovina, propolis brasileira, células MAC-

T, Staphylococcus aureus. 

 

 1. INTRODUÇÃO  

 

A propolis é uma mistura complexa de diversas 

substâncias resinosas coletadas das plantas por abelhas, que tem 

sido comumente usada na medicina popular, incluindo no 

controle da mastite bovina (KALOGEROPOULOS et al., 2009; 

SANTANA et al., 2012; FIORDALISI et al., 2016)  

Seu efeito sobre a redução do crescimento de diversos 

microorganismos, incluindo S. aureus, um dos principais agentes 

etiológicos da mastite, está amplamente relatado na literatura 

(SANTANA et al., 2012; FIORDALISI et al., 2016).  Entretanto, 

a própolis, como uma matriz complexa, está sujeita a flutuações 

sazonais em decorrência da flora local. A vegetação da qual a 

resina é recolhida e a época de coleta são os fatores que mais 

afetam sua composição química (AHN et al., 2004; POPOVA et 

al., 2005; JORGE et al., 2008; LOTTI et al., 2010). 

Mais recentemente, foi demonstrado o efeito protetivo da 

própolis em células epiteliais mamárias bovina da linhagem 

MAC-T contra os danos causados pelos patógenos que causam 

mastite foi demonstrado.  (ZHANG et al., 2016). 

As células MAC-T (Mammary Alveolar Cells), linhagem 

isolada do tecido alveolar da glândula mamária bovina, têm sido 



   77 

 

 

 

comumente utilizada no estudo das funções da glândula mamária, 

como regulação hormonal, e também no estudo da resposta 

inflamatória (HUYNH; ROBITAILLE; TURNER, 1991; 

BOUDJELLAB; CHAN-TANG; ZHAO, 2000; LAHOUASSA et 

al., 2014; PIOTROWSKA-TOMALA et al., 2015).  Por ser uma 

linhagem imortalizada do tecido alveolar bovino, as células 

MAC-T pode constituir um modelo adequado na avaliação dos 

efeitos de novos antimicrobianos sobre as células mamárias 

bovinas com o propósito de controlar a mastite. A preferência 

pelo uso de uma linhagem celular em detrimento a cultura de 

tecido, em estudos in vitro, por exemplo, implica em uma série de 

vantagens tais como a uniformidade genética, o menor risco de 

contaminação microbiana e a possibilidade no estudo de 

fenômenos inacessíveis em tecidos intactos (ALBERTS et al., 

1994).  

Na mastite bovina, danos que provoquem a morte celular 

podem agravar o processo inflamatório gerado pela infecção. Na 

tentativa de combater a inflamação, há a formação de tecido 

conjuntivo no local afetado, ocasionando uma diminuição da área 

alveolar responsável pela síntese do leite e, por conseguinte a 

produção de leite. Uma vez afetada, a funcionalidade da glândula 

mamária, pode ficar comprometida por várias lactações.  A 

redução na produção de leite é responsável por aproximadamente 

70% dos custos totais gerados pela incidência de mastite nos 

rebanho (ZHAO; LACASSE, 2008).  

 Os danos causados à glândula mamária podem ser 

induzidos tanto pelo processo de necrose celular quanto por 

apoptose das células. Esses dois tipos de morte celular podem ser 

distinguidos por mudanças na morfológicas, bioquímicas e 

moleculares. Durante a infecção da glândula mamária, o dano ao 

tecido pode ser inicialmente causado pela bactéria ou seus 

produtos. Certas bactérias produzem toxinas que destroem as 

membranas celulares, enquanto outras bactérias, como S. aureus, 

são capazes de invadir e se multiplicar dentro das células 

epiteliais mamárias antes de causar a morte celular. Enquanto a 

necrose é caracterizada pela perda de integridade da membrana, 

liberação de conteúdo celular e reação tissular, a apoptose ocorre 

geralmente sem danos a membrana, com fragmentação do DNA, 
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formação de corpos apoptóticos e sem reação tissular 

(LAMKANFI; DIXIT, 2010). A indução da apoptose tem sido 

também sugerida como uma estratégia das células no combate a 

infecção do patógeno (LIU et al., 2014).  Sendo assim, o estudo 

dos possíveis efeitos da administração intramamária de produtos 

antimicrobianos é desejada, pois uma possível toxicidade, em 

especial a ocasionada por necrose, pode contribuir para a piora do 

quadro clínico do animal e compromete a funcionalidade da 

glândula para lactações futuras (TRONCARELLI et al., 2014). 

Deste modo, o presente estudo teve como objetivo 

investigar o efeito da variação sazonal da propolis do município 

de Urupema (Planalto de Santa Catarina, Brasil) sobre as 

atividades antimicrobiana in vitro contra S. aureus e em células 

epiteliais mamárias bovina da linhagem MAC-T, i.e., 

citotoxicidade e indução de apoptose em células epiteliais 

mamárias bovina da linhagem MAC-T. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As amostras de propolis utilizadas nesse estudo foram 

coletadas no município de Urupema, localizado na serra 

catarinense (latitude 28°17'38" sul, longitude 49°55'54" oeste, à 

uma altitude de 1500 m acima do nível do mar), durante as 

estações do ano de 2014. O clima da região é temperado úmido, 

com chuvas bem distribuídas durante todo o ano e temperatura 

média anual de 13°C, sendo comum também à ocorrência de neve 

nos meses mais frios (MARTINS-RAMOS et al., 2011).  

Após a raspagem de toda a própolis das caixas de 

produção de mel, a resina foi acondicionada separadamente em 

sacos plásticos de acordo com a caixa da qual foi coletada. Em 

seguida as amostras foram congeladas a -20°C e encaminhadas ao 

Laboratório de Bioquímica e Morfofisiologia Animal (CCA-

UFSC). No laboratório, as amostras foram processadas e moídas. 

Foi então realizado um pool de no mínimo três caixas por estação 

para se realizar a extração e a preparação dos extratos brutosNa 

preparação dos extratos, amostras de propolis bruta moídas foram 

maceradas com etanol 70% (v/v) (1:10, massa/volume) e 

acondicionadas ao abrigo da luz por 24 h. Posteriormente, o 

macerado foi filtrado a vácuo e o extrato congelado a -20ºC, por 

24 h. O extrato hidroalcóolico foi centrifugado (10.000 rpm, 10 
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min), o sobrenadante coletado e então seco em estufa de 

ventilação forçada à 60ºC. Os resíduos foram armazenados a -

20ºC, ao abrigo da luz, para posterior realização das análises 

químicas e ensaios das atividades biológicas.  

Os conteúdos de fenólicos totais nos extratos de propolis 

foram determinados através do método colorimétrico de Folin-

Ciocalteau (SINGLETON; ROSSI JR.; ROSSI J A JR., 1965). Os 

resultados foram calculados utilizando-se uma curva padrão de 

ácido gálico (20 a 100 μg/mL) (y = 0,0105x / r
2
 = 0,9757) e 

expressos em μg de equivalentes de ácido gálico (Sigma-Aldrich) 

por mg de extrato (µEqAG/mg). 

Os teores de flavonoides totais foram determinados 

através da reação colorimétrica com cloreto de alumínio, 

conforme metodologia descrita por POPOVA et al., (2004). Este 

método baseia-se na propriedade do cátion alumínio de formar 

complexos estáveis com flavonoides, acarretando em uma 

intensificação de sua absorção em um deslocamento para 

comprimentos de onda maiores (WOLLENWEBER, 1989). Os 

resultados foram calculados utilizando-se uma curva de 

calibração de quercetina (Sigma-Aldrich) (10 a 100 µg/mL) (y = 

0,0287x / r
2
= 0,9954) e os resultados foram expressos em μg de 

equivalentes de quercetina por mg de extrato (µEqQE/mg).  

 O potencial antioxidante dos extratos de propolis foi avaliado 

através do teste do DPPH, conforme descrito por CHOI et al., 

(2002). A reação foi realizada adicionando-se à 10 μL de 

amostra, 290 μL da solução diluída de DPPH (Sigma-Aldrich), 

ajustada através do teste de reatividade para uma absorbância 

entre 0.50 a 0.60 à 545 nm. Após 30 minutos de incubação à 

23ºC, ao abrigo da luz, foi realizada a leitura em leitor de 

microplacas à 545 nm (EL808, Bio-Tek Instruments, Inc). Os 

resultados foram expressos em porcentagem de inibição do 

radical DPPH/mg do extrato.A análise da coposição fenólica dos 

extratos de propolis foi realizada via Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência (CLAE). Alíquotas das amostras (20 µL / 2 

mg/mL) solubilizadas em EtOH:H2O (70:30, v/v), foram 

injetadas em um Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência em 

fase reversa (RP-HPLC), equipado com detector DAD (Ultimate 

3000, ThermoScientific), acoplado com uma coluna de sílica C18 
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(4.6 X 250 mm; 5µm; 120 Å) (AcclaimTM120, Thermo 

Scientific©). Utilizou-se como fase móvel, metanol PA (A) e 

água MilliQ pH 2,3 (B) a um fluxo de 1 mL/minuto por 50 

minutos a 30ºC. A concentração inicial da fase móvel foi 85% de 

A e 15% de B, tendo sido alterada para 100% de B aos 40 min, e 

voltando a condição inicial aos 50 min. A detecção dos 

compostos de interesse foi feita em quatro comprimentos de 

onda, 240, 260, 280 e 320 nm. A identificação dos compostos 

fenólicos nas amostras foi feita com base na comparação dos 

tempos de retenção e perfis UV-Vis (260 nm) obtidos após a 

injeção de compostos padrões (quercetina, hespiridina, ácido 

ferúlico, ácido hidtocinâmico, ácido t-cinâmico) (Sigma-Aldrich). 

Tais compostos foram quantificados nas amostras com o auxílio 

de uma curva de calibração externa de quercetina (12,5 a 100 

µg/mL) (y = 2,0234x / R2 = 0,9993). Os valores foram expressos 

em mg de equivalentes de quercetina por mL (mgEQ/ mL). 

A atividade antimicrobiana dos extratos de propolis foi 

avaliada pela técnica de microdiluição em caldo Muller Hinton 

(CMH/ Sigma-Aldrich), conforme descrito no Manual Clinical 

and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2015). Os ensaios 

foram realizados contra a cepa padrão de S. aureus ATCC 25923 

e duas linhagens isoladas de leite mastítico.  

Após a adição de diluições seriadas dos extratos de 

propolis (1.120 a 70 μg/mL) em EtOH:H2O (8:92, v/v), 10 μL da 

suspensão do inóculo, equivalente a uma diluição logarítmica de 

10
5
 UFC/mL foi acrescentada. Após 24 h de incubação à 37ºC, 

procedeu-se com a determinação visual da Concentração 

Inibitória Mínima (CIM), pelo aparecimento de turbidez. 

Adicionalmente foi realizada a leitura das microplacas em 

espectrofotômetro (EL808, Bio-Tek Instruments, Inc) à 600 nm e 

calculada a porcentagem de inibição do crescimento microbiano 

como sendo igual a [1- (Ac/A0)] x 100 (BONIFÁCIO, 2014). 

Nesta fórmula o termo “Ac” refere-se média das absorbâncias dos 

tratamentos com inoculo subtraída da média das réplicas com 

tratamentos sem inoculo, enquanto o termo  “A0”  corresponde a 

média das absorbâncias dos poços com CMH com inoculo. O 

valor obtido representa, portanto, a porcentagem de células 

microbianas que cada concentração de propolis testada foi capaz 

de inibir. Os experimentos antimicrobianos foram realizados em 

triplicata. 
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Os ensaios de citotoxicidade foram realizados com 

células da linhagem MAC-T, cultivadas em meio DMEM 

(Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium/GIBCO), suplementado 

com 20% de soro fetal bovino (SFB/ GIBCO), 4 mM de L-

glutamina (Synth), 4,5 g/L de glucose (Sigma Aldrich), 1 mM 

piruvato de sódio (Sigma-Aldrich), 1,5 g/L de bicarbonato de 

sódio (Vetec), 5 μg/mL de insulina (Himulin
®

Lilly) e 1 μg/mL de 

hidrocortisona (Sigma-Aldrich). A citotoxicidade foi avaliada 

acrescentando-se diferentes concentrações dos extratos de 

propolis (8,75 a 560 µg/mL em DMSO 0,5%) ao meio de cultura 

contendo as células aderentes. Após 24 h de incubação à 37
o 

C, o 

MTT (brometo de 3-4,5-dimetiltiazol-2-il-2,5-difeniltetrazolil; 

0,5 mg/mL) foi adicionado, seguido de mais 2 h de incubação 

(MOSMANN, 1983). A quantidade de formazan formada foi 

medida por espectrofotometria à 546 nm (EL808, Bio-Tek 

Instruments, Inc) e considerada diretamente proporcional ao 

número de células viáveis. O controle (i.e., meio fresco sem o 

extrato) foi considerado como 100% de células viáveis.  

As células MAC-T foram avaliadas quanto a presença de 

necrose e apoptose, após o tratamento com diferentes 

concentrações de propolis de primavera (60, 120 e 240 µg/mL). O 

ensaio foi realizado marcando-se as células MAC-T com anexina 

V-FITC e PI e analisando-as para apoptose e necrose por 

citometria de fluxo de acordo com o protocolo do fabricante (BD 

Bioscience, San Diego, CA, USA). As células permaneceram 

incubadas com diferentes concentrações do extrato de propolis 

por 24 h. Após este período, procedeu-se com a tripsinização e 

marcação com anexina V e iodeto de propídio (PI).  Células 

apoptóticas foram identificadas usando um citômetro fluxo BD 

FACSCalibur e contadas nos quadrantes superior e inferior 

direito, somando-se as porcentagens de células apoptóticas 

precoces (anexina V positiva) e tardias (anexina V- e PI-

positivas). As células normais foram contadas no quadrante 

inferior esquerdo (anexina V- e PI- negativas) e as células 

necróticas contadas no quadrante superior esquerdo (PI 

positivas).  

Os dados foram expressos como média ± DP de pelo menos 

três experimentos independentes. Para os conteúdos de fenólicos 
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e flavonoides totais, porcentagem de inibição de radicais DPPH, 

conteúdo dos compostos identificados por cromatografia líquida , 

bem como a porcentagem de viabilidade celular e de indução da 

apoptose celular  foi realizada a análise de variância, ajustada 

para Tukey com auxílio do software GraphPrism 5.0. Para a 

porcentagem de inibição microbiana foi usado o modelo MIXED 

no software SAS. Os efeitos foram considerados estatisticamente 

significativos para valores de P<0,05. As concentrações 

inibitórias capazes de reduzir a viabilidade celular em 50% 

(IC50) foram calculadas a partir de uma regressão não linear dos 

dados obtidos no ensaio de citotoxicidade celular. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os maiores conteúdos de fenólicos totais foram encontrados 

nos extratos de propolis de outono foram encontrados os maiores 

conteúdos de fenólicos totais e os menores nos de inverno 

(Tabela 1). Nos extratos de outono, foram também encontrados, 

nos extratos de outono os maiores conteúdos de flavonoides totais 

assim como nos de verão. Estas mesmas amostras mostraram-se 

mais eficientes quanto à inibição de radicais DPPH e, portanto, 

maior atividade antioxidante comparada as do verão e primavera. 

 

Tabela 1. Variação sazonal dos conteúdos* de fenólicos totais (µg 

de EAG/mg), flavonoides totais (µg QE/mg) e atividade 

antioxidante (% de inibição de radicais DPPH) dos extratos de 

propolis de Urupema. 

 

Fenólicos 

Totais 

(µg EAG/ 

mg) 

Flavonoides 

Totais 

(µg QE/ mg) 

% de inibição de 

radicais DPPH 

Primavera 
228,3 ± 

18,40 
b
 

12,45 ± 0,82 
bc

 
46,86 ± 1,72 

ab
 

Verão 
251,6 ± 

59,80 
b
 

14,1 ± 2,43 
ab

 54,31 ± 12,64 
ab

 

Outono 
314,7 ± 

9,20 
a
 

16,54 ± 1,11 
a
 63,61 ± 4,42 

a
 

Inverno 
143,7 ± 

8,60 
c
 

10,21 ± 0,63 
c
 45,72 ± 5,96 

b
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* Os valores representam a média de três extrações independentes 

± o desvio padrão (DP) da média. Letras diferentes na coluna 

indicam diferença significativa entre as amostras de própolis 

(P<0.05). 

Os conteúdos de fenólicos e flavonoides totais e 

atividade antioxidante encontrados no presente estudo são 

similares aos descritos na literatura para extratos etanólicos de 

propolis de diferentes origens geográficas (MACHADO et al., 

2016a, 2016b; OSÉS et al., 2016).  Além disso, em estudo prévio 

com a própolis de Urupema FIORDALISI et al., (2016) 

encontraram em amostras do inverno de 2011 conteúdos dos 

mesmos metabólitos secundários muito similares aos do presente 

estudo, podendo-se sugerir certa padronização dos extratos, 

independente do ano de produção. Já o efeito das estações do ano 

parece ser mais proeminente sobre o conteúdo daqueles 

compostos na propolis do Sul do Brasil (Tabela 1). Similarmente 

ZEGGIO (2016) ao avaliar o efeito da sazonalidade sobre a 

composição química da propolis de Santa Catarina também 

encontrou uma variação na composição fenólica e atividade 

antioxidante em função da época de coleta. Este autor também 

encontrou maiores conteúdos de fenólicos totais nos extratos de 

propolis outonal de Urupema. Por outro lado, os maiores 

conteúdos de flavonoides totais foram encontrados nas amostras 

produzidas no inverno e a atividade antioxidante nas amostras de 

primavera (88,77 % de inibição de radicais DPPH).  

Evidências do efeito da sazonalidade sobre a 

concentração de compostos fenólicos e atividade antioxidante de 

propolis já estão bem documentadas na literatura. (EL-

GUENDOUZ et al., 2018), por exemplo, comparando extratos de 

propolis de diferentes municípios brasileiros das regiões sudeste e 

nordeste do Brasil, encontraram grande variação entre os 

conteúdos de fenólicos totais, flavonoides e atividade 

antioxidante em função do local de produção e época do ano. Os 

autores encontraram atividade antioxidante variando de 12,5 a 

51% de inibição de radicais DPPH, resultado que pode ser 

atribuído, principalmente, à estação em que as amostras foram 

coletadas e a origem geográfica, o que por sua vez, tem relação 
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direta com a flora disponível para produção da resina. No 

presente estudo, na região de Urupema, predomina a Floresta 

Ombrófila Mista, com espécies de coníferas como a Araucaria 

angustifolia (Bertol) Kuntze em associação a outras espécies, em 

diferentes estágios sucessionais (LEITE; KLEIN, 1990).  Esse 

tipo de vegetação apresenta estrutura variada, com agrupamentos 

densos de espécies de família Lauraceae e Myrtaceae, 

Anacardiaceae, Salicaceae, Sapindaceae, Asteraceae e 

Symplocaceae (MARTINS-RAMOS et al., 2011). Esta 

variabilidade de fontes vegetais para a produção de propolis deve 

estar associada às variações nos conteúdos de compostos 

fenólicos, flavonoides e atividade antioxidante das amostras 

sazonais estudadas.  

Foram identificados 7 compostos fenólicos nas amostras 

sazonais de propolis de Urupema (Tabela 2). Tais compostos são 

comumente encontrados em amostras de propolis de diferentes 

origens tais como turca, chinesa, grega e brasileira 

(KUJUMGIEV et al., 1999; POPOVA et al., 2005; SILICI; 

KUTLUCA, 2005; ZHOU et al., 2008; DA SILVA FROZZA et 

al., 2013a). 
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Tabela 2. Conteúdo* dos principais compostos fenólicos nos 

extratos sazonais da propolis de Urupema (SC, Brasil). 

 TR 

min 

Primave

ra 

µgEQ/

m) 

Verão 

(µgEQ/m

g) 

Outono 

(µgEQ/m

g) 

Inverno 

(µgEQ/m

g) 

Ácido siringico 
17,8

1 

1,5±0,3 
C
 

4,8 ± 0,2 
A
 

4,4± 0,6 
A
 

3,6 ± 0,1 
B
 

Ácido p-

cumárico 

19,6

4 
N.D. 

3,2 ± 0,2 
A
 

2,3 ± 0,7 
A
 

N.D. 

Ácido ferúlico 
21,2

3 

1,9 ± 

0,2 
B
 

4,7 ± 0,2 
A
 

5,5 ±0,8 
A
 

5,1 ± 1,7 
A
 

Hesperidina 
22,9

1 

1,9 ± 

1,4 
B
 

2,5 ± 

0,1AB 

3,2 ± 0,6 
A
 

2,7 ± 0,1 
AB

 

N.I.* 
26,2

3 

34,6 ± 

1,5
A
 

N.D. N.D. 
2,1 ± 0,2 

B
 

Quercetina 
26,7

1 

6,4 ± 

1,1 
D
 

72,2 ± 

3,1
A
 

47,9 ± 

0,9
B
 

39,1± 0,0 
C
 

Luteolina 
27,7

9 

3,4 ± 

0,7 
C
 

8,9 ± 0,3 
A
 

6,8 ± 1,9 
B
 

5,4 ± 0,2 
B
 

3-o-

metilquercetina 

28,4

2 

1,3±0,5 
B
 

1,5 ± 0,0 
B
 

1,8± 0,2 
B
 

3,8 ± 0,1 
A 

Total  50,9 97,7 72,6 61,8 

* Os valores representam a média de três repetições ± DP. Letras 

diferentes nas linhas indicam diferenças significativas entre os 

extratos das diferentes estações do ano (p<0,05). N.I.* = 

composto não identificado. N.D.= Não Detectado 

No presente estudo, as amostras mostraram perfil fenólico 

similar (Tabela 2). Com exceção da propolis de primavera, o 

flavonoide quercetina foi o composto majoritário em todas elas. 
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O composto quercetina já havia sido previamente identificado 

como composto majoritário na propolis outonal coletada de um 

município vizinho a Urupema (São Joaquim, SC, Brazil) 

(MENEGHELLI et al., 2013). No extrato primaveril, o composto 

majoritário não foi identificado com o emprego da CLAE. Tal 

composto, ausente nas amostras de verão e outono, apareceu 

como minoritário no extrato de inverno (Tabela 2). Possivelmente 

este composto químico começou a ser produzido no inverno, com 

ápice na primavera, estando associado com a coleta de material 

vegetal típico dessas estações. Naquela região, a espécie 

Araucaria angustifolia está justamente em fase de polinização 

entre os meses de agosto e outubro, que são os meses do final do 

inverno e ápice da primavera. Neste período, os cones de pólen 

(flor masculina) estão maduros e dispõe de uma gota receptora, 

resinosa e pegajosa, que aparece na superfície dos estróbilos, 

principalmente, nas reentrâncias das brácteas (SOARES; MOTA, 

2004). 

A associação do perfil químico dos extratos de propolis à 

resina incolor proveniente de Araucaria angustifolia foi 

encontrada por ZEGGIO (2016). Desse modo, pode-se sugerir 

que o composto em questão deve ser resultado da coleta de 

material vegetal desta planta, o qual ainda não foi identificado.  

Todos os extratos causaram inibição de pelo menos 90% do 

crescimento de microbiano na concentração de 280 µg/mL 

(Tabela 3). Dentre as amostras estudadas, a de primavera foi a 

mais eficiente, inibindo 100% o crescimento de S. aureus. A CIM 

foi confirmada através da análise de presença ou não de turbidez. 

Para os extratos de verão, outono e inverno a CIM foi 280 µg/mL 

e para o de primavera 140 µg/mL (Tabela 3).  Relacionando a 

atividade antimicrobiana com a composição química das 

amostras verificamos que no extrato de primavera houve 

justamente a presença majoritária do composto não identificado, 

enquanto nos outros extratos era a quercetina. 
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Tabela 3. Percentual* de inibição (%) do crescimento microbiano 

de S. aureus após exposição aos extratos sazonais de propolis de 

Urupema (SC, Brasil). 

Concentração 

de Propolis 

(µg/mL) 

 

Primavera 

 

Verão 

 

Outono 

 

Inverno 

70 57,6± 7,4 
Aa

 

59,8 ± 

7,4
Aa

 

73,2 ± 

7,4
Aa

 

58,1± 7,4 
Aa

 

140 80,9 ±7,4 
Ba 

63,4 ± 7,4 
Aa 

78,2± 7,8 
Aa

 

74,2± 7,4 
Ba

 

280 100 
Ca

 87,3 ± 7,4 
Ba

 

97,5 ± 

7,8
Aa

 

95,3± 7,4 
Ca

 

560 100 
Ca

 100 
Ca

 100 
Aa

 100 
Ca

 

1120 100 
Ca

 92,9 ± 

7,4Dab 

82,7± 7,4 
Bb

 

100 
Ca

 

*Média ± DP de uma cepa padrão de S. aureus (ATCC 25923) e 

duas linhagens isoladas de leite mastítico. Letras minúsculas 

diferentes nas linhas representam diferenças significativas entre 

os extratos na mesma concentração. Letras maiúsculas diferentes 

nas colunas representam diferenças significativas entre as 

concentrações do mesmo extrato (p<0,05). 

 

A atividade antimicrobiana de extratos de propolis tem sido 

atribuída a diversas classes de compostos, principalmente a 

presença de flavonoides (CUSHNIE; LAMB, 2005; MESBAH; 

SAMIA, 2011), ácidos fenólicos (MUSHTAQ et al., 2016), 

ésteres (VALENCIA et al., 2012) e terpenoides (BANKOVA et 

al., 1995), não sendo muitas vezes, atribuída a uma única classe 

de compostos.  FIORDALISI et al. (2016) ao compararem a 

atividade antimicrobiana de extratos de propolis de diferentes 

regiões do Estado de Santa Catarina verificaram que o extrato 

invernal de Urupema, apesar do menor conteúdo de flavonoides, 
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possuía o mesmo efeito contra S. aureus isolados de leite 

mastítico que os extratos com maiores teores de flavonoides. 

Naquele estudo, 200 µg/mL do extrato de propolis de Urupema 

causou redução significativa no crescimento de S. aureus e 250 

µg/mL reduziu em 2 log 10 o crescimento das bactérias. 

Resultado este, muito similar ao encontrado, no presente estudo, 

para a propolis de Urupema (Tabela 3). SANTANA et al., (2012) 

também encontraram atividade antimicrobiana similar a do 

presente estudo com extratos de propolis contendo menores 

teores de flavonoides e fenolicos (2,4 e 7,7 mg/g, 

respectivamente).  

Na literatura, os valores de CIMs de extratos etanólicos de 

propolis contra S. aureus são muito variáveis. Enquanto 

ALENCAR et al. (2007) encontraram para a propolis vermelha 

uma CIM inferior a 100 µg/mL,  DIAS; PEREIRA; 

ESTEVINHO (2012) e CAMPOS et al. (2014) encontraram 

muito superiores, variando de 240 a 3100 µg/mL dependendo da 

origem. No entanto, valores de CIM para S. aureus muito 

inferiores (0,0004 µg/mL a 9,75 µg/mL) estão também relatados 

na literatura  (KUJUMGIEV et al., 1999; CHOUDHARI et al., 

2012).  Estes valores tão baixos podem ser explicados pelo uso de 

amostras com diferentes composições químicas e de frações 

purificadas de propolis.  

No presente estudo, o efeito antimicrobiano foi pouco 

influenciado pela sazonalidade (Tabela 3). Esses resultados 

podem ser, em parte, explicados pela presença majoritária do 

flavonoide quercetina, embora tenha se verificado o efeito 

sinérgico dos compostos químicos dos extratos. Tal efeito 

explica, por exemplo, a mesma atividade antimicrobiana para o 

extrato de primavera comparado aos demais, apesar da quercetina 

não ter sido o principal composto fenólico encontrado. O efeito 

antimicrobiano da quercetina tem sido demonstrado frente a S. 

aureus, incluindo cepas multirresistentes (XU; LEE, 2001; 

DINIZ-SILVA et al., 2017; GOMES et al., 2018). Entretanto, há 

na literatura, discrepâncias quanto à concentração inibitória 

mínima deste flavonoide. PARKAR; STEVENSON; SKINNER 

(2008) encontraram uma CIM de 62,5 μg/mL e Kang et al. (2006) 

acima de 300 μg/mL.  

Em geral, o efeito antimicrobiano dos flavonoides se deve a 

presença de grupos hidroxilas que possuem afinidade com 
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proteínas. Deste modo, atuam como inibidores de enzimas 

bacterianas, interferindo em vias de síntese, comprometendo seu 

metabolismo (FLAMBÓ, 2013).  

Todos os extratos causaram redução significativa na 

viabilidade celular a partir de 70 µg/mL (Tabela 4). Entretanto, o 

extrato de propolis primaveril foi o mais tóxico a este tipo celular, 

seguido pelo de inverno. O extrato da primavera reduziu a menos 

da metade as células viáveis na concentração de 140 µg/mL. Já na 

concentração de 280 µg/mL todos os demais extratos 

apresentaram a mesma toxicidade às células MAC-T, reduzindo a 

viabilidade em cerca de 50%. 

 

Tabela 4. Porcentagem de viabilidade * das células MAC-T após 

exposição a diferentes concentrações dos extratos de propolis de 

Urupema coletados nas diferentes estações do ano. 

Concentração 

de Propolis 

(µg/mL) 

Primavera Verão Outono Inverno 

0 100 
Aa

 100 
Aa

 100 
Aa

 100 
Aa

 

DMSO 0,5%** 
92 ± 3,4 

Aa
 

75 ± 10 
Bc

 

100±6,5 
Aa

 

91±18,8 
Aa

 

8,75 92 ± 8,9
Aa

 
95±13,4 

Aa
 

100 ±5,2 
Aa

 

97 ± 21,2 
Aa

 

17,5 
88 ± 9,8 

Ba
 

100 ± 

7,5
Aa

 

98 ± 8,8 
Aa

 

92 ± 

12,8
Aa

 

35 
86 ± 6,4 

Bab
 

88 ± 7,9 
Bb

 

93 ± 

7,4
Aa

 

95 ± 

13,2Aa 

70 
69 ± 6,7 

Bb
 

90 ± 

6,6
Aab

 

75 ± 

7,4
Bbc

 

70 ± 

14,2
Bb

 

140 
36 ± 9,4 

Cc
 

62 ± 7,7 
Ac

 

55 ± 6,3 
Bc

 

51 ± 12,6 
Bc
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280 
25 ± 9,9 

Bcd
 

36 ± 4,2 
Ad

 

41 ± 4,9 
Acd

 

35 ± 4,4 
Ad

 

560 
19 ± 7,4 

Bd
 

33 ± 10 
Ad

 

37 ± 2,3 
Ad

 

34 ± 

8,2
Ad

 

* média ± DP de três repetições independentes. Letras maiúsculas 

diferentes nas colunas representam diferenças significativas entre 

as concentrações do mesmo extrato (p<0,05). 

** controle negativo. 

 

Através de uma regressão não linear foi possível 

determinar a concentração responsável por reduzir em 50% a 

viabilidade celular. Os valores encontrados estão mostrados na 

Tabela 5.  

 

Tabela 5. Concentração Inibitória (IC50) de extratos de propolis 

de diferentes estações do ano em linhagem de células epiteliais 

mamárias bovinas (MAC-T). 

Primavera 

(µg/mL) 

Verão                 

(µg/mL) 

Outono 

(µg/mL) 

Inverno 

(µg/mL) 

120 ± 2,80 252,6 ± 6,08 236 ± 5,46 188,6 ± 5,70 

 

É interessante ressaltar que o extrato de primavera além 

de possuir maior efeito tóxico sobre as células MAC-T também 

obteve maior atividade antimicrobiana frente a S. aureus. A 

presença do composto não identificado como majoritário na 

amostra em questão e em menor quantidade na amostra de 

inverno, provavelmente conferiu a estes extratos tal toxidade.  

 Estes resultados são similares aos encontrados por 

FIORDALISI et al., (2016) que encontraram IC50 de 171,8 

µg/mL para a propolis de Urupema em um modelo in vitro com 

explantes da glândula mamária bovina. A corroboração 

encontrada entre o modelo com explantes da glândula mamária, 

que é uma cultura primária, e o de células MAC-T tem 

importante significado na validação dos ensaios in vitro no estudo 

da toxicidade de produtos com potencial uso no tratamento da 

mastite bovina. Tais modelos in vitro podem proporcionar maior 
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confiabilidade e segurança na indicação de doses de fitoterápicos 

para aplicação e/ou validação de modelos in vivo. Esta é uma 

abordagem inovadora, uma vez que o uso de células MAC-T para 

estudos de citotoxicidade de produtos naturais é pouco frequente. 

Recentemente, WANG et al. (2016) avaliaram a toxicidade de 

doses da propolis chinesa sobre este tipo celular. Apesar de não 

terem determinado a IC50 do extrato, os autores concluíram que 

concentrações abaixo de 15 µg/mL eram seguras para as células 

MAC-T, uma vez que, atenuavam a perda de viabilidade causada 

pela exposição ao LPS e as bactérias E. coli e S. aureus. 

Mais frequentes são os estudos do potencial citotóxico de 

extratos de propolis sobre células tumorais. Neste contexto, é 

desejado que os extratos tenham IC50 baixos, demonstrando alto 

potencial citotóxico. Nestes modelos, os valores de IC50 

encontrados na literatura variam muito em função do tipo celular 

estudado e da origem e composição da amostra de propolis. 

Alguns autores encontraram valores muito inferiores aos aqui 

relatados. ALENCAR et al. (2007) avaliando o efeito da propolis 

sobre células tumorais humana HeLa encontraram a IC50 de 7,5 

µg/mL. Já DA SILVA FROZZA et al. ( 2013a) usando também 

HeLa e uma propolis de outra origem geográfica encontraram 

valor de IC50 cerca de dez vezes superior (81,40 µg/mL). 

Em nosso modelo de estudo, diferentemente dos estudos 

com células tumorais, é de interesse que os extratos com alto 

potencial antimicrobiano possuam baixa citotoxicidade às células 

do úbere, visando menor risco de efeitos danosos à saúde da 

glândula mamária bovina. No presente estudo, o efeito 

antimicrobiano foi acompanhado de moderado efeito tóxico as 

células. Estes resultados sugerem cautela na administração 

intramamária de extratos de propolis, e está de acordo com 

relatos de que o uso interno pode causar aumento de CCS e 

reação pro-inflamatória (TRONCARELLI, et al., 2014).  Apesar 

disso é preciso considerar que in vivo outros fatores como a 

presença de leite e a complexidade celular da glândula mamária 

podem afetar a liberação do princípio ativo, atenuando esta 

toxicidade. Além disto, bactérias S. aureus tem a capacidade de 

colonizar e sobreviver dentro das células mamárias, resultando 

em baixa taxa de cura (BRADLEY, 2002; KLEIN, 2004; 



92 

 

ANDERSON; AZIZOGLU, 2014). Neste sentido, a morte de 

algumas células poderia ajudar no combate de infecções crônicas, 

através da liberação de patógenos tornando-os acessíveis aos 

antimicrobianos. 

A análise da citotoxicidade é comumente usada na 

literatura para descrever danos às células e tecidos (RUFFA et al., 

2002; LI et al., 2008; SACOMAN et al., 2008; DA SILVA 

FROZZA et al., 2013b). De maneira complementar, através de 

outros ensaios, pode-se identificar o tipo de morte celular. O 

monitoramento do tipo de morte que ocasiona a perda da 

viabilidade celular pode ser uma informação importante na 

avaliação do potencial de um produto para o tratamento da 

mastite, considerando o agravamento do quadro clínico do animal 

em casos de indução de necrose. Deste modo, o tipo de dano que 

causou a perda da viabilidade celular após a incubação com o 

extrato de própolis primaveril de Urupema, através da marcação 

das células MAC-T com anexina V/PI foi estudado.  

A representação gráfica e a porcentagem de morte celular 

de células MAC-T após tratamento com as diferentes 

concentrações do extrato primaveril de propolis estão mostradas 

na figura 2. Pode-se observar que em nenhuma das concentrações 

testadas houve diferença significativa no percentual de células 

necróticas. Portanto, com 120 µg/mL do extrato de própolis, 

valor próximo a IC50 foram encontrados mínimos danos a 

membrana celular das células MAC-T. Por outro lado, o aumento 

nas concentrações de propolis revelou um incremento na 

porcentagem de células MAC-T em apoptose. 
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Durante apoptose ocorrem diversas alterações na 

morfologia das células, como condensação da cromatina, a 

retração da célula e a perda de aderência com a matriz 

Figura 1. (A) Representação gráfica do percentual de células apoptóticas (quadrante 

superior e inferior direito), necróticas (quadrante superior esquerdo) e normais 

(quadrante inferior esquerdo) após tratamento com três diferentes concentrações de 

extrato primaveril de propolis de Urupema. (B) Média de nove réplicas distribuídas em 

três experimentos independentes ± DP do percentual de células em necrose, apoptose e 

sem alteração após 24h de tratamento com 60, 120 e 240 µg/mL do extrato de propolis 

primaveril de Urupema. Letras maiúsculas representam diferenças no percentual de uma 

mesma alteação celular em diferentes concentrações testadas; letras minúsculas indicam 

diferenças significativas no percentual de alterações celulares distintas para uma mesma 

concentração testada (p<0,05). 



94 

 

extracelular e células vizinhas (HÄCKER, 2017).  O potencial de 

indução da apoptose por extratos de própolis já foi previamente 

estudado visando o seu uso para o tratamento de doenças, tais 

como infecciosas e neoplásicas (ORŠOLIĆ; ŠARANOVIĆ; 

BAŠIĆ, 2006; OHTA et al., 2008; BEGNINI et al., 2014).  Esta 

indução ocorre possivelmente pela liberação de citocromo C do 

interior da mitocôndria para o citoplasma, promovendo o início 

da cascata de caspase que por sua vez ativam proteínas pró-

apoptóticas (SAWICKA et al., 2012).  

Ainda que registros na literatura tenham mostrado o 

aumento da apoptose após o tratamento com propolis, WANG et 

al. (2016) perceberam um número significativamente menor de 

células MAC-T apoptóticas após pré-tratamento com propolis 

chinesa e posterior indução de estresse celular por exposição a 

bactérias E. coli e S. aureus inativadas Diante disto, os autores 

sugeriram que a propolis possui efeitos moduladores na cascata 

de apoptose, como o bloqueio da ativação de caspases.  Estas 

proteínas são sinalizadores do processo de apoptose. Ao clivarem 

a membrana celular levam à condensação e fragmentação nuclear 

e a externalização de fosfolipídios da membrana, indicando ao 

macrófago qual célula deve ser fagocitada (NICHOLSON; 

THORNBERRY, 1997). 

Durante a indução da apoptose celular, ao haver o 

bloqueio do extravasamento do conteúdo celular, se restringe 

também o início da reação inflamatória, possibilitando ao 

patógeno evadir posteriormente as defesas do hospedeiro 

(BOUTET et al., 2004). Neste processo, há a produção do Fator 

Estimulador de Colônias de Granulócitos e Macrófagos 

(GMCDF) que estimula e afeta a funcionalidade de células de 

defesa, contribuindo para o atraso do apoptose destes tipos 

celulares causando acumulo persistente de neutrófilos e 

macrófagos na região afetada dificultando a ação dos 

antimicrobianos (BOUTET et al., 2004). Entretanto, vale 

considerar que a indução da apoptose também pode representar 

uma estratégia para as células do hospedeiro na tentativa de se 

defender contra bactérias patogênicas prevenindo a liberação de 

bactérias intracelulares e a disseminação das mesmas (CHEN et 

al., 2017). 

No presente estudo, a ação moduladora da propolis sobre 

células MAC-T poderia explicar o percentual superior de células 
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normais após o tratamento com 120 µg/mL de propolis de 

Urupema comparado ao de 60 µg/mL. O aumento do percentual 

de células apoptóticas em concentrações superiores a 240 µg/mL 

também não deve representar um dano substancial às células da 

glândula mamária, uma vez que a morte por apoptose não causa 

reação tissular. 

Como já foi mencionadas, bactérias da espécie S. aureus 

colonizam de maneira intracelular o epitélio mamário e estes 

patógenos produzem toxinas que destroem as membranas 

celulares, danificando diretamente o tecido produtor de leite e 

induzindo a necrose nas glândulas mamárias (JENSEN et al., 

2013). Inicialmente, as bactérias danificam o revestimento dos 

tecidos das cisternas de teto e interior da glândula. Em seguida, 

invadem o sistema de dutos e estabelecem colônias nos alvéolos 

formando abcessos. Se a infecção não for eliminada, níveis 

bacterianos na glândula mamária tendem a se elevar ocasionando 

danos ao epitélio mamário. Em uma infecção persistente, o 

número de células somáticas no leite aumenta bem como, o dano 

tecidual é agravado. Há perda da integridade dos alvéolos na 

glândula e rompimento da barreira entre o leite e sangue, 

ocorrendo o extravase do fluido extracelular e contaminação do 

leite (ZHAO; LACASSE, 2008). 

Desta maneira, ao correlacionar os resultados obtidos 

pela análise da indução da apoptose celular pela própolis de 

Urupema em MAC-T com sua ação antimicrobiana frente a S. 

aureus, pode-se caracterizar este produto como promissor para o 

tratamento de mastites causadas por este patógeno. Isto porque, 

em mastites causadas por S. aureus, a perda da viabilidade celular 

por indução da apoptose após a exposição às concentrações de 

propolis pode não ser prejudicial ao hospedeiro.  Neste processo 

há retenção do conteúdo celular auxiliando assim na prevenção 

da disseminação dos patógenos na glândula mamária.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

As amostras sazonais de própolis de Urupema tiveram pouca 

influência sobre a atividade antimicrobiana contra S. aureus e a 

citotoxicidade sobre células MAC-T. A perda de viabilidade 
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celular provocada pelos extratos ocorreu por indução do 

apoptose, podendo representar uma estratégia na prevenção à 

disseminação das bactérias dentro da glândula mamária. Desse 

modo, pode-se sugerir o potencial dos extratos de própolis de 

Urupema para o tratamento da mastite bovina causada por S. 

aureus independente da época de produção da resina. 
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CAPITULO III- Aloe barbadensis Miller leaf exudate is a 

potential treatment for bovine mastitis. 
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CAPITULO IV- Efeito da origem geográfica e do método de 

extração sobre o potencial in vitro de extratos de Achyrocline 

satureioides (LAM.) D. C. (“macela”) no controle da mastite 

bovina. 
 

RESUMO 

 

A macela (Achyrocline satureioides) é uma erva medicinal muito 

utilizada na América do Sul para o tratamento de injurias 

digestivas. Seu efeito antimicrobiano contra diversos patógenos, 

incluindo Staphylococcus aureus, também tem sido demonstrado.  

Diante disto, o presente estudo teve como objetivo avaliar o 

potencial in vitro de inflorescências de macela no controle da 

mastite bovina, considerando a sua origem geográfica e o método 

de extração utilizado. Os perfis fenólicos e flavonoídicos dos 

extratos hidroalcoólicos e aquosos de macela dos estados do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina foram determinados via 

espectrofotometria UV-Vis e cromatografia líquida de alta 

eficiência. A atividade antimicrobiana foi avaliada contra S. 

aureus através da técnica de microdiluição em caldo. A 

citotoxicidade e indução de apoptose em células epiteliais 

mamárias bovinas da linhagem MAC-T foram avaliadas através 

dos métodos de MTT e reação com corante Anexina/PI, 

respectivamente. Em relação à caracterização fitoquímica, 

verificou-se que o método de extração interferiu no conteúdo de 

fenólicos totais das amostras. Sendo o método de decocção mais 

eficiente em extrair compostos desta classe, independente da 

origem geográfica. Similarmente, a origem não influenciou na 

composição química das amostras, sendo o flavonoide quercetina 

o composto majoritário em todos os extratos avaliados. Quanto à 

atividade antimicrobiana, a extração hidroalcoólica foi mais 

eficiente em inibir o crescimento de S. aureus nas amostras de 

SC, o extrato hidroalcoólico apresentou concentração inibitória 

mínima (CIM) de 250 µg/mL, enquanto o decocto da mesma 

origem foi 2000 µg/mL. Já ambas amostras do RS mostraram 

mesma ação inibitória com CIM= 500 µg/mL. Nos ensaios com 

as células MAC-T foram encontrados valores de IC50s superiores 
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aos de CIM para todos os extratos. Destacam-se em especial os 

extratos hidroalcoólicos de RS (IC50= 517,1 µg/mL) e SC 

(IC50= 541,7 µg/mL), e o decocto do RS (IC50= 2066 µg/mL) 

que mostraram baixa citotoxicidade às células do úbere, podendo-

se sugerir o seu uso intramámario. Na análise da indução da 

apoptose celular, não houve aumento significativo (p<0.05) na 

porcentagem de células em apoptose e necróticas após o aumento 

das concentrações de macela testadas.  Portanto, de maneira 

geral, a macela destacou-se como um produto natural promissor a 

ser empregado no tratamento da mastite bovina, uma vez que 

possui elevada atividade antimicrobiana sobre bactérias 

causadoras de mastite e baixa toxicidade as células da glândula 

mamária. Além disto, a origem geográfica não interferiu na 

composição química e nas propriedades biológicas dos extratos. 

Entretanto, a método de extração é relevante na análise do 

potencial uso da macela para o controle da mastite bovina.   

 

Palavras-chave: macela, Achyrocline satureioides, mastite 

bovina, Staphylococcus aureus, células MAC-T.  

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A “Macela” (Achyrocline satureioides) é uma erva 

aromática anual, nativa da América do Sul, amplamente utilizada 

na medicina tradicional (SPEROTTO et al., 2012; BALDISSERA 

et al., 2014). No Brasil, é uma das plantas medicinais mais 

utilizadas, sendo considerada planta medicinal símbolo do estado 

do Rio Grande do Sul (RUFFA et al., 2002). Até a 2ª edição da 

Farmacopéia Brasileira (RETTA et al., 2012), esta espécie foi 

descrita como fitoterápico promissor. Entretanto foi retirada da 

terceira edição compêndi o mesmo após o lançamento da Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos pelo Ministério da 

Saúde em 2006 e o incentivo no sistema público de saúde, pelo 

uso destas terapêuticas alternativas.  

O principal uso dos extratos aquosos e 

hidroalcoólicos das inflorescências de macela têm sido para o 

tratamento de distúrbios digestivos, espasmódicos e em casos de 

infecções respiratórias superiores. A essa planta tem sido 

atribuída propriedades hepatoprotetora, analgésica e antioxidante. 

Além dessas, alguns estudos tem demonstrado que os extratos de 
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macela tem também ação antimicrobiana (SIMÕES et al., 1988; 

SABINI et al., 2011, 2013; RIVERA et al., 2012; SPEROTTO et 

al., 2012; CARIDDI et al., 2015). 

 No que diz respeito à composição química das 

inflorescências da macela tem-se encontrado alto conteúdo de 

compostos fenólicos, sendo a maioria deles da classe dos 

flavonoides (CAMPAGNOL et al., 2011), aos quais tem se 

normalmente atribuído as atividades biológicas da planta 

(POLYDORO et al., 2004). 

Os flavonoides constituem a maior classe de compostos 

dentro do grupo dos fenólicos. Estes estão presentes em várias 

espécies vegetais e produtos de origem vegetal (SCHROETER et 

al., 2006), sendo capazes de prevenir danos oxidativos através do 

sequestro de radicais livres, agindo como quelantes de íons 

metálicos e inibindo a atividade de várias enzimas oxidativas, 

entre elas fosfolipase, xantino-oxidase e proteína quinase 

(ARREDONDO et al., 2004). BEZERRA et al. (2008) sugerem 

que a coleta das plantas de macela seja realizada no período de 

floração onde há maior biomassa do componente bioativo. 

Entretanto, este período de colheita precisa ser melhor 

investigado, havendo poucos estudos a esse respeito.  

Devido às atividades biológicas descritas acima, o uso 

da macela no controle da mastite bovina foi previamente 

investigado (MOTA; CARVALHO; WIEST, 2011; RIVERA et 

al., 2012; SPEROTTO et al., 2012).  A elevada atividade 

antimicrobiana in vitro dos extratos aquosos desta planta sobre 

bactérias gram-positivas e gram-negativas, padronizadas e 

isoladas de leite mastítico foi encontrada por MOTA; 

CARVALHO; WIEST (2011), RIVERA et al. (2012) e 

SPEROTTO et al. (2012). Entretanto, aqueles autores sugeriram a 

necessidade de se investigar o tempo necessário para inativação 

das bactérias, assim como a forma de preparo dos extratos. 

SPEROTTO et al. (2012), por exemplo, não observaram efeito na 

primeira hora de contato do decocto da planta com os inóculos, 

porém, encontraram a inativação em 24 horas.  

Outra questão a ser considerada, quando se avalia o 

potencial de um produto para o tratamento da mastite bovina, 

com a intenção de usá-lo de forma interna, é a avaliação do seu 
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efeito citotóxico às células da glândula mamária, especialmente 

as epiteliais. Danos à essas células induzem a formação de tecido 

conjuntivo que interfere na produção de leite. A administração de 

produtos antimicrobianos na glândula mamária bovina, sem o 

conhecimento prévio de seus efeitos tóxicos às células, pode ter 

efeito pró-inflamatório, agravando o quadro clínico do animal. 

Deste modo, destaca-se a utilização de modelos in vitro, com 

células ou tecidos da glândula mamária, previamente aos testes in 

vivo (FIORDALISI et al., 2016). 

Com células humanas alguns estudos de avaliação da 

citotoxicidade e genotoxicidade in vitro de extratos de macela 

estão descritos na literatura, não tendo sido verificado efeitos 

deletérios sobre os tipos celulares utilizados. Contudo, até o 

presente momento não foram realizadas investigações de 

possíveis efeitos citotóxicos da macela sobre células alveolares 

bovinas visando o seu uso no controle da mastite (ARREDONDO 

et al., 2004; SABINI et al., 2013). Nesse sentido, são promissores 

os testes com a linhagem celular MAC-T (Mammary Alveolar 

Cell), isolada pela primeira vez na década de noventa (HUYNH; 

ROBITAILLE; TURNER, 1991). Desde então, esta tem sido 

amplamente utilizada como modelo em estudos in vitro para 

investigação das funções regulatórias e resposta inflamatória da 

glândula mamária bovina. Mais recentemente, este tipo celular foi 

descrito como adequado para avaliação da citotoxicidade de 

produtos naturais com potencial ação no tratamento da mastite 

bovina (WANG et al., 2016a). 

Levando em consideração o potencial antimicrobiano e 

as evidências de baixa citotoxidade da macela, o presente estudo 

teve como objetivo avaliar a atividade antimicrobiana do decocto 

e de extratos hidroalcoólicos de inflorescências de macela de 

diferentes origens geográficas contra bactérias S. aureus, bem 

como determinar seu efeito sobre a viabilidade e indução da 

apoptose em células epiteliais mamárias bovina da linhagem 

MAC-T. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  
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2.1 Coleta e Extração de macela  

 

Amostras de macela (Achyrocline satureoides) foram 

obtidas no município de Bom Retiro (SC) e em Porto Alegre 

(RS), entre abril e maio de 2015 e 2016. Em Bom Retiro, o 

pedúnculo floral foi coletado de indivíduos encontrados em um 

campo natural e identificadas como exemplares desta espécie pela 

equipe herbário Flor da niversidade Federal de Santa Catarina 

(FLOR 64101). Depois da retirada dos ramos, os capítulos florais 

foram secos em estufa com circulação forçada de ar (<50°C), por 

três dias, e posteriormente armazenadas à -20ºC. Já as amostras 

provenientes de Porto Alegre, foram obtidas já separadas dos 

ramos, em uma feira de produtos agroecológico.  

Para a extração dos compostos de interesse foram 

utilizados dois métodos: um deles consistiu na maceração dos 

capítulos com etanol 80% (80:20, v/v) e o outro da decocção a 

partir da adição de 15 mL de H2O à 0,1 gramas de capítulos 

florais, por 15 minutos. Os extratos e o decocto foram filtrados a 

vácuo, secos em centrífuga speed vácuo e armazenados à -80ºC. 

As extrações foram realizadas em triplicatas. 

 

2.2 Caracterização química 

 

2.2.1 Fenólicos Totais 

 

Os conteúdos de fenólicos totais nos extratos de macela 

foram determinados através do método colorimétrico de Folin-

Ciocalteau (SINGLETON; ROSSI JR.; ROSSI J A JR., 1965), 

utilizando-se uma curva padrão de ácido gálico (20 a 100 μg/mL) 

(y = 0,0076x / r
2
= 0,993). Para isso, foram adicionados à 45 μL 

de amostra, 150 μL de reagente de Folin-Ciocalteau diluído (1:10, 

v/v) e 120 μL de Na2CO3 (7,5%, p/v). Após 30 minutos de 

incubação ao abrigo da luz, as absorbâncias foram lidas a 765 nm 

em leitor de microplacas. Os resultados foram expressos em μg 

de equivalentes de ácido gálico (EAG) por mg de amostra 

(EAG/mg). 
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2.2.2 Flavonoides  

 

Os teores de flavonoides foram determinados através 

da reação colorimétrica com cloreto de alumínio, conforme 

metodologia descrita por POPOVA et al. (2004). Este método 

baseia-se na propriedade do cátion alumínio de formar complexos 

estáveis com flavonoides, acarretando em uma intensificação de 

suas absorções e em um deslocamento para maiores 

comprimentos de onda (WOLLENWEBER, 1989). Para realizar 

a reação, foram adicionados à 43 μL de amostra, 43 μL de AlCl3 

(2%, p/v) e 215 μL de EtOH. Após um período de incubação de 

30 minutos ao abrigo da luz, foram realizadas as leituras à 425 

nm em leitor de microplacas. Os resultados foram expressos em 

μg de equivalentes de quercetina por mg de amostra (EQ/mg) 

calculados com o auxílio de uma curva padrão de quercetina (0 a 

100 µg/mL) (y = 0,1316x / R
2
 = 0,9772).  

 

2.3 Atividade Antimicrobiana  

 

Através da técnica de microdiluição em caldo (CLSI, 

2015) determinou-se a atividade antimicrobiana dos extratos de 

macela contra à cepa padrão de S. aureus 25923 e 7 isolados de 

mesma espécie oriundos de amostras de leite mastítico, coletadas 

no oeste de Santa Catarina, no primeiro semestre de 2016. 

Os testes foram realizados em placas de 96 poços, 

tendo sido adicionado a cada um dos poços 100 μL de caldo BHI 

(Brain Heart Infusion, Aquimedia®) seguido de 100 μL das 

diluições seriadas dos extratos de macela (4000 a 125 ug/mL). 

Posteriormente, 10 μL do inóculo inicialmente padronizado para 

uma densidade populacional de 1 a 2 x 10
8
 UFC/mL), ajustada 

através da comparação com a solução padrão McFarland de 0.5, 

foi acrescentado em cada um dos poço após diluição logarítmica 

para obtenção de uma densidade de 10
5
 UFC/mL. Após 24 h à 

37ºC, a concentração inibitória mínima (CIM), foi determinada a 

partir da adição de 50 µL do revelador resazurina (100 µg/mL) 

em cada um dos poços, seguido da incubação das placas à 37 °C 

por 30 minutos. A resazurina (7-hidroxi-3H-fenoxazina-3-ona 10-

óxido) é um corante azul, redutível a resorufina, substancia de cor 
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rosa com altíssima fluorescência na presença de respiração 

aeróbica. Portanto, a presença de cor azul nos poços representa 

ausência de crescimento e de cor rosa, a presença de crescimento 

bacteriano. Desse modo, a CIM foi considerada a concentração 

imediata ao aparecimento da cor rosa.  

Além disto, foi realizada, previamente a adição da 

resazurina, a leitura das absorbâncias dos poços de teste à 600 

nm. A partir das leituras das absorbâncias procedeu-se com o 

cálculo da viabilidade microbiana através da seguinte equação 

(BONIFÁCIO, 2014): 

 

 

 

onde: 

Ac representa a média das absorbâncias por concentração de 

substância testada, já subtraída do média das absorbâncias da 

respectiva concentração sem o inóculo e A0 representa a média 

das absorbâncias do controle de crescimento microbiano (inóculo 

sem a substância testada).  

Portanto, através desse cálculo, tem-se a porcentagem 

de células microbianas que a substância testada foi capaz de 

inibir. 

Relaciona-se os resultados da revelação por resazurina 

com o cálculo da inibição do crescimento microbiano através da 

presença de coloração azul, após a reação com o corante, como 

sendo o correspondente a um percentual de inibição maior ou 

igual a 90%. 

 
2.4 Citoxicidade 

 

 O efeito dos extratos de macela sobre a viabilidade de 

células MAC-T foi avaliado através do método do MTT 

(MOSMANN, 1983). Para isso, as células da linhagem MAC-T 

foram cultivadas em garrafas de cultivo de 25 cm
2 

com meio 

DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium), suplementado 

com 20% de soro fetal bovino (SFB), 4 mM de L-glutamina, 4,5 

g/L de glucose, 1 mM piruvato de sódio, 1,5 g/L de bicarbonato 

de sódio, 5 μg/mL de insulina e 1 μg/mL de hidrocortisona. 

% INIBIÇÃO DO CRESCIMENTO MICROBIANO = [1- (AC/A0)] 

X 100 
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Quando as células atingiam confluência, foram tratadas com 

0,25% de tripsina com 1 mM de EDTA, contadas em câmera de 

Neubauer e transferidas para microplacas de 96 poços (100µL por 

poço da suspensão celular a uma densidade de 10
5
 células/mL). 

As células permaneceram em condições de cultivo por 24 h para 

aderência nas placas e após este período, o meio de cultura foi 

substituído por outro contendo as diferentes concentrações dos 

extratos de macela (2000 a 62,5 µg/mL). 

Após 24 h de incubação, o meio foi removido e os  

poços lavados duas vezes com PBS (100 μL/poço). O MTT 

dissolvido em meio (brometo de 3-4,5-dimetiltiazol-2-il-2,5-

difeniltetrazolil; 0,5 mg/mL) foi adicionado e as placas 

novamente incubadas por cerca de 2 horas. Posteriormente, a 

absorbância foi medida por espectrofotometria em leitor de 

microplacas à 546 nm (EL808, Bio-Tek Instruments, Inc) e 

considerada diretamente proporcional ao número de células 

viáveis. A absorbância do controle (i.e. meio fresco sem o 

extrato) foi considerado como 100% de células viáveis. Os 

experimentos foram realizados em triplicata. 

 

2.5 Análise da indução da apoptose celular  

 

As células MAC-T foram avaliadas quanto à presença 

de necrose e apoptose, após o tratamento com diferentes 

concentrações de extrato hidroalcoólico de macela (250, 1000 e 

2000 µg/mL). O ensaio foi realizado marcando-se as células 

MAC-T com anexina V-FITC e PI e analisando-as para apoptose 

e necrose por citometria de fluxo de acordo com o protocolo do 

fabricante (BD Bioscience, San Diego, CA, USA). As células 

permaneceram incubadas com diferentes concentrações do 

extrato de macela por 24 h. Após este período, procedeu-se com a 

tripsinização e marcação com anexina V e iodeto de propídio 

(PI).  Células apoptótica foram identificadas usando um citômetro 

fluxo BD FACSCalibur e contadas nos quadrantes superior e 

inferior direito, somando-se as porcentagens de células 

apoptóticas precoces (anexina V positiva) e tardias (anexina V- e 

PI-positivas). As células normais foram contadas no quadrante 

inferior esquerdo (anexina V- e PI- negativas) e as células 

necróticas contadas no quadrante superior esquerdo (PI 

positivas). 
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2.6 Análise Estatística 

 

O conteúdo de fenólicos totais e flavonoides presentes 

nas preparações de macela, assim como a porcentagem de 

inibição da atividade microbiana, a viabilidade celular e a 

porcentagem de morte celular foram analisadas por estatística 

descritiva expressas em média +/- desvio padrão da média, 

seguidas da análise de variância e análise de regressão dentro dos 

tratamentos. Entre os tratamentos foi realizada a análise de 

variância, com ajustamento para Tukey. Os efeitos foram 

considerados estatisticamente significativos para valores de 

P<0,05. As concentrações inibitórias capazes de reduzir a 

viabilidade celular em 50% (IC50) foram calculadas a partir de 

uma regressão não linear dos dados obtidos no ensaio de 

viabilidade celular. A normalidade dos dados e a homogeneidade 

das variâncias foram testadas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Fenólicos e Flavonoides Totais 

 

Os conteúdos de fenólicos e flavonoides totais não 

diferiram quanto à origem geográfica das amostras.  Entretanto, 

os conteúdos de compostos fenólicos foram maiores nas amostras 

submetidas à decocção (Figura 6).  
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A temperatura no processo de extração tem sido 

apontada por alguns autores como uma variável determinante 

para o incremento de compostos de fenólicos em extratos de 

macela (TABARAKI et al., 2012; GUERRA et al., 2016). 

Corroborando com nossos resultados, onde a decocção realizada 

a 100 ºC resultou em extratos com maior concentração destes 

compostos quando comparados à extração hidroalcóolica. Isto 

ocorre porque o calor torna a parede celular mais permeável, 

aumentando a solubilidade dos compostos e a difusão do solvente 

(TABARAKI et al., 2012). 

Os valores encontrados no presente estudo estão de 

acordo com os encontrados por (ABREU, 2013) que encontrou 

30 µg de EAG/mg de extrato em infusões de macela coletada no 

Rio Grande do Sul. Já LIMA (2013) encontrou conteúdos de 

fenólicos próximos a 100 µg de EAG/mg de extrato para 

amostras de macela coletadas no estado de São Paulo. Estes 

resultados corroboram com o efeito da origem geográfica sobre o 

acúmulo destes compostos na planta. Os extratos das 

inflorescências da macela têm sido reconhecidos pelo alto 

conteúdo de compostos fenólicos, sendo a maioria deles, segundo 

alguns autores, da classe dos flavonoides (CAMPAGNOL et al., 

Figura 2. Conteúdo* de fenólicos (μg EAG/ mg) totais nos extratos de macela 

coletados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de acordo com o método de 

extração empregado (P<0,05). *(média ± desvio padrão). As letras diferentes 

representam diferenças estatística entre os extratos para uma mesma classe de 

compostos analisada. 
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2011). Nossos resultados demonstraram uma baixa concentração 

destes compostos quando comparados aos valores de fenólicos 

totais, a qual representou cerca de 3% do conteúdo total, não 

alterada pelo método de extração ou origem. De maneira 

semelhante BOEIRA et al., (2018) verificaram um baixo 

percentual de flavonoides em relação ao conteúdo de fenólicos 

totais (em torno de 5%) após diferentes métodos de extração de 

amostras de macela. Além disto, os autores também não 

encontraram variação significativa nos conteúdos desta classe de 

compostos embora os tratamentos tenham interferido nas 

concentrações de fenólicos totais.   Em termos de perfil químico, 

diferentes estudos têm mostrado que quercetina, 3-O-

metilquercetina e luteolina são os principais flavonoides nas 

inflorescências da macela, podendo ser também encontrado ácido 

cafeico, clorogênico e isoclorogênico, como os principais ácidos 

fenólicos (POLYDORO et al., 2004; JORAY; PALACIOS; 

CARPINELLA, 2013).  

 

3.2 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

 

A partir da análise via cromatografia líquida de alta 

eficiência foi possível determinar os conteúdos dos flavonoides 

quercetina, luteolina e 3-θ-metilquercetina. A representação 

gráfica das concentrações de tais compostos pode ser observada 

na figura 7.       
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O flavonoide quercetina foi o composto majoritário em 

todos os extratos analisados, não diferindo em conteúdo 

independente da origem ou método de extração. Contudo, a 

origem e o método de extração influenciaram na presença e no 

conteúdo dos demais compostos identificados. A amostra 

coletada no RS apresentou maiores teores de 3- θ- 

metilquercetina e luteolina. Na amostra de SC, as quantidades 

deste último composto foram bastante discretas no extrato 

hidroalcoólico, não sendo detectado no perfil cromatográfico do 

extrato aquoso das inflorescências catarinenses. Muito 

possivelmente, os conteúdos destes flavonoides são mais 

significativos nos extratos que empregam etanol como solvente 

de extração devido à polaridade e afinidade molecular entre o 

solvente e o soluto em questão (SIMÕES et al., 1988; RIVERA et 

al., 2004; GOLTZ et al., 2018).  

Figura 3. Concentração (μg / mg) de quercetina, luteolina e 3- θ- metilquercetina nos extratos de 

macela coletados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de acordo com o método de extração 

empregado (P<0,05). *(média ± desvio padrão). As letras diferentes representam diferenças na 

concentração de um mesmo composto em relação ao método de extração e origem.  
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Já aos extratos aquosos de macela relacionam-se suas 

propriedades terapêuticas com a presença majoritária de 

quercetina e ácido caféico (VARGAS et al., 1990). Embora não 

tenha sido quantificado, a presença de um ácido fenólico como 

composto principal de extratos aquosos de macela podem 

explicar nossos resultados apresentarem um teor maior de 

fenólicos totais nos decoctos de macela quando comparados aos 

extratos hidroalcoólico desta planta. 

Além disto, a macela, por ser uma planta de ampla 

disseminação pela América do sul é adaptável a diferentes 

ecossistemas. Há relatos na literatura que o habitat de onde são 

coletadas as plantas confere às plantas diferenças fitoquímicas e 

edáficas relacionadas ao seu local de origem (FERRARO et al., 

2008). Todavia, a quercetina é comumente descrita como 

composto em maior conteúdo em extratos de macela 

independente do método de extração ou da origem geográfica 

(ARREDONDO et al., 2004; RIVERA et al., 2012; SABINI et 

al., 2013; SOUZA et al., 2013; CARIDDI et al., 2015; GOLTZ et 

al., 2018).  A este composto são atribuídas muitas das 

propriedades terapêuticas da macela, uma vez que a quercetina é 

reconhecidamente eficiente no tratamento de diversas doenças 

(WANG et al., 2016b).  

3.3 Atividade Antimicrobiana 

  

A macela é uma planta tradicionalmente usada no 

preparo de chás usualmente indicados no tratamento de 

problemas digestivos e inflamatórios (FACHINETTO et al., 

2007). Contudo, alguns estudos tem mostrado que essa planta 

também possui efeito antimicrobiano (SPEROTTO et al., 2012). 

Na tabela 6 estão apresentados os resultados da atividade 

antimicrobiana, de diferentes concentrações das preparações da 

macela, de diferentes origens, sobre o crescimento de S. aureus.  

 

Tabela 6. Percentual de inibição* (%) da cepa padrão de S. 

aureus ATCC (25923) e de sete isolados de leite mastítico frente 

às diferentes concentrações (µg/mL) dos extratos hidroalcoólicos 
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e decoctos de Macela oriundos dos estados de Santa Catarina 

(SC) e Rio Grande do Sul (RS). 

Concentração 

(µg/mL) 
DRS HRS HSC DSC 

4000 100 
Aa

 100 
Aa

 100 
Aa

 100 
Aa

 

2000 100 
Aa

 100 
Aa

 100 
Aa

 100 
Aa

 

1000 
99 ± 5 

Aa
 

100 
Aa

 100 
Aa

 77 ± 26 
Bab

 

500 
82 ± 19 

Aab
 

97 ± 15 
Aa

 100 
Aa

 57 ± 26 
Bbc

 

250 
65 ± 18 

Bbc
 

86 ± 18 
Aab

 94 ± 13 
Aa

 39 ± 17 
Cc

 

125 
49 ± 18 

Bc
 

63 ± 31 
Ab

 79 ± 22 
Ab

 28 ± 26 
Bc

 

*(média ± desvio padrão). Letras maiúscula diferentes 

representam diferenças significativas entre as concentrações 

considerando o mesmo extrato, enquanto as letras minúscula 

diferentes representam diferenças significativas entre os extratos 

considerando a mesma concentração (P<0,05). 

 

A despeito dos resultados de fenólicos e flavonoides 

totais, o método de extração empregado e a origem geográfica 

interferiram na atividade antimicrobiana das preparações frente 

ao crescimento de S. aureus. Para as amostras do Rio Grande do 

Sul, a extração com etanol e o decocto não diferiram quanto à 

concentração inibitória mínima, sendo cerca de 500 µg/mL. Já 

para as amostras de Santa Catarina, a CIM de 250 µg/mL do 

extrato hidroalcóolico foi bem inferior à do decocto (2000 

µg/mL).  

Em relação à origem geográfica, os extratos hidroalcoolicos de 

SC e do RS mostraram atividade antimicrobiana similar na 

inibição do crescimento de S. aureus. Estes resultados do controle 

do crescimento bacteriano foram confirmados pelo o uso do uso 

revelador resazurina (100 µg/mL) que indica através da mudança 

de cor do meio a presença de crescimento bacteriano.  

Efeitos controversos quanto à eficácia de extratos de 

macela frente a bactérias S. aureus já foram relatados na 
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literatura. Estas diferenças tem sido, na maioria das vezes, 

atribuídas a presença ou ausência de determinados compostos 

flavonoídicos, bem como a solubilidade destes compostos em 

determinados solventes e as condições em que os ensaios foram 

realizados (CUSHNIE; LAMB, 2005; WU et al., 2008). Já 

JORAY; PALACIOS; CARPINELLA (2013), acreditam que a 

ação antibacteriana dos extratos de macela deve-se a presença de 

uma atuação conjunta entre os diversos metabólitos ativos nestas 

plantas. Estes autores, após avaliarem a atividade antibacteriana 

isolada e combinada dos três flavonóis majoritários (2-metil-6-θ-

desmetilauricepirona, quercetina e 3-θ-metilquercetina) extraídos 

pós-fracionamento encontraram, para bactérias S. aureus, CIMs 

variando de 160 a 3 vezes superiores para os compostos 

combinados em comparação aos mesmos isoladamente. Quando 

os flavonóis foram aplicados em conjunto mesmo em 

concentrações abaixo da sua CIMs, um efeito sinérgico contra S. 

aureus foi observado. Os autores ainda ressaltam que outros 

compostos, mesmo que em baixas concentrações, devam 

contribuir para esta atividade biológica. BOEIRA et al., (2018) 

também verificaram que mesmo extratos com baixos percentuais 

de flavonoides em relação aos fenólicos totais possuíam elevada 

atividade antioxidante e significativa atividade antimicrobiana 

sobre  bactérias S. aureus. Corroborando com as evidencias 

apresentadas por JORAY; PALACIOS; CARPINELLA, (2013), 

SPINELLA (2002) apoia a teoria de que, quando se estuda o 

mecanismo farmacológico de um produto de origem vegetal, a 

interações entre os componentes pode explicar suas ações 

biológicas que são muitas vezes ausentes quando a substância 

isolada é testada individualmente ou atribuída a apenas uma 

classe de compostos. 

No presente estudo, os resultados fitoquímicos 

associados a inibição microbiana sugerem que a origem botânica 

assim como o método de extração tem influência sobre a 

atividade antimicrobiana da macela frente a bactérias S. aureus. 

Isto porque as diferenças na composição química das amostras se 

refletem na solubilidade dos compostos majoritários e, por sua 

vez, na disponibilidade destes em função do solvente e método de 

extração empregado.  A extração aquosa de macela de SC foi 
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incapaz de liberar na solução o flavonoide luteolina, que se 

apresenta de forma minoritária em ambas as amostras, ao passo 

que, esta preparação também apresentou pior eficiência 

antimicrobiana quando comparadas as do RS. 

 

3.4 Citotoxicidade  

 

Considerando os resultados dos ensaios 

antimicrobianos procedeu-se com a avaliação do efeito dos 

mesmos extratos sobre as células da linhagem MAC-T. Para 

tanto, os diferentes extratos de macela foram submetidos ao 

ensaio de viabilidade celular do MTT em linhagem de células 

alveolares mamárias. Os resultados estão apresentados na Tabela 

7.  

 

Tabela 7. Percentual de viabilidade celular em linhagem MAC-T 

* (%) após exposição à diferentes concentrações (µg/mL) dos 

extratos hidroalcoólicos e decoctos de macela coletados nos 

estados de Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS).   

 
Concentração (µg/mL) 

 
2000 1000 500 250 125 62.5 

DRS 
53,5 ± 

11,8 
Ad

 

66 ± 13,2 
Acd

 

77 ± 11,6 
Abc

 

90 ± 3,8 
Aab

 
95 ± 4,5

Aab
 98,3 ± 2

Aa
 

HRS 
29 ± 1,4 

Bd
 

37,9 ± 7,8 
Bcd

 

50,9 ± 10,5 
Bbc

 

61 ± 1,5 
Bab

 

80,2 ± 

16
Aa

 

78,7 ± 

16,6
Ba

 

HSC 
33,6 ± 2,1 

Bc
 

35,4 ± 1,4 
Bc

 
49 ± 4,4 

Bbc
 

60,7 ± 

8,3 
Bb

 

83,6 ± 

14,3
Aa

 

88,8 ± 

10,6
Aba

 

DSC 
45,1 ± 6 

ABc
 

72,3 ± 6 
Ab

 

83,8 ± 9,4 
Aab

 

91± 4,7 
Aab

 

96,7 ± 2,9 
Aa

 

99,3 ± 

1,1
Aa

 

*(média ± desvio padrão). As letras maiúsculas diferentes 

representam diferenças estatística entre os extratos de diferentes 

origens, dentro de uma mesma concentração, enquanto as letras 

minúsculas diferentes representam diferenças estatísticas entre as 

concentrações dentro do mesmo extrato. 

 

De maneira geral, os extratos hidroalcoólicos foram 

mais citotóxicos as células MAC-T que o decocto. Enquanto para 

o extrato hidroalcoólico uma redução de 50% da viabilidade 
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celular foi encontrada a partir de 500 ug/mL, para o decocto isso 

só ocorreu a partir de 2000 ug/mL. De fato, ao calcularmos o 

IC50, através de uma análise de regressão não linear verificamos 

que os decoctos foram cerca de quatro vezes menos citotóxicos 

que os extratos hidroalcoólicos (Tabela 8). Para WU et al. (2008), 

o solvente de extração tem relação direta sobre os compostos que 

estão sendo liberados na preparação, sendo os solventes 

orgânicos mais eficazes na extração do que a água. 

 

Tabela 8. Concentração Inibitória (µg/mL) dos extratos, 

hirdroalcóolico e decocto de macela de RS e SC, capaz de reduzir 

em 50% a viabilidade celular em linhagem de células epiteliais 

mamária bovina da linhagem MAC-T. 

 

IC50 (µg/mL) 

DRS HRS HSC DSC 

2066 ± 31,89 517,1 ± 11,47 541,7 ± 9,92 1940 ± 25,56 

 

Relacionando os resultados de IC50 dos extratos de 

macela com os resultados antimicrobianos das mesmas 

preparações fica evidenciado o quão promissor esta espécie é 

para o tratamento da mastite bovina. Para todos os extratos 

avaliados, a CIM foi inferior aos valores da IC50, garantindo 

maior segurança na indicação intramamária destes produtos. Cabe 

ainda destacar os resultados encontrados para os decocto do RS, 

que apresentou CIM cerca de 10 vezes inferior a sua IC50. Além 

disto, a decocção é o método mais usual e simples de preparação 

de extratos de macela, podendo ser facilmente produzido na 

propriedade rural sem a necessidade de técnicas sofisticadas.  

Estudos de citotoxicidade de macela têm mostrado que os 

extratos aquosos possuem baixa toxicidade em linhagens 

celulares de macacos e humanas, não sendo encontrados efeitos 

genotóxicos ou indução| de apoptose (SABINI et al., 2011, 2013). 

ARREDONDO et al. (2004), relataram, inclusive, o efeito 



132 

 

citoprotetor de infusões de macela sobre células PC12.  

Surpreendentemente, esses efeitos foram observados com 

infusões preparadas de acordo com o uso tradicional. Testando 

isoladamente os flavonoides livres, a quercetina e luteolina, que 

estão presentes na macela, os autores notaram que estes 

compostos não possuíam ação citoprotetora. Deste modo, 

levantaram a hipótese de que as agliconas (glicosídeos de 

flavonoides) poderiam ser os principais componentes 

responsáveis pela atividade citoprotetora da macela. 

 Os mecanismos envolvidos na citoproteção exercida 

pelos derivados da macela ainda não estão estabelecidos. 

Todavia, esta não é a única atividade biológica atribuída aos 

compostos presentes nessa espécie, tendo sido já relatados efeitos 

em várias etapas de sinalização intracelular, capacidade de 

prevenir a morte celular após estresse oxidativo e seus efeitos 

sobre a função mitocondrial (CASADESUS; SHUKITT-HALE; 

JOSEPH, 2002). BALDISSERA et al. (2014) acreditam que as 

propriedades antioxidantes e citoprotetoras da macela poderiam 

ser utilizadas para no tratamento de doenças, particularmente 

ajudando a reduzir os efeitos tóxicos da quimioterapia e 

modulando o estresse oxidativo, já bem descritos para esta 

doença. 

Por outro lado e apesar de todos os registros já 

mencionados, o efeito citotóxico da macela foi descrito por 

POLYDORO et al. (2004). Neste estudo, os autores compararam 

as propriedades antioxidantes de cinco diferentes extratos de 

macela. Todos os extratos apresentaram potencial antioxidante 

significativo e a citotoxicidade das amostras foi determinada em 

cultura de células de Sertoli. As amostras com maior 

concentração de flavonoides se mostraram altamente tóxicos na 

maioria das concentrações testadas. Estes extratos induziram um 

aumento significativo nos níveis de peroxidação lipídica naquele 

tipo celular. Os autores sugeriram que extratos de macela com 

concentrações elevadas de flavonoides possuem maior ação 

antioxidante, entretanto, nem sempre podem produzir efeito 

protetor às células. 

Portanto, no presente estudo, pode-se sugerir que o 

decocto de macela utilizados nos ensaios deve possuir uma 

mistura de flavonoides e seus derivados, além de outros 

compostos fenólicos que em sinergismo podem contribuir para 
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uma atividade citoprotetora em células MAC-T de glândula 

mamária bovina. Estas descobertas abrem possibilidade de novas 

estratégias terapêuticas em patologias associadas ao estresse 

oxidativo induzido os danos celulares como é o caso da mastite 

bovina. 

Além disto, é possível afirmar que os extratos 

hidroalcoólicos de macela do RS e SC, e o decocto do RS se 

mostraram bastante promissores para o controle da mastite 

bovina, por ter efetivo efeito antimicrobiano frente a bactérias S. 

aureus causadoras desta enfermidade e baixa toxicidade às 

células epiteliais da glândula mamária. Os valores de IC50s 

destes extratos são superiores a concentração mínima inibitória 

(CIM) dos mesmos. Nossos achados mostram a importância da 

avaliação de produtos com comprovada ação antimicrobiana 

sobre a viabilidade das células da glândula mamária antes de se 

propor o seu uso interno. 

 

3.5 Indução da apoptose em células MAC-T 

 

Tão importante quanto o efeito tóxico dos extratos de 

macela sobre as células da glândula mamária bovina é a 

determinação do potencial dano que as amostras estudadas 

causam nas células em questão. Deste modo, submeteu-se as 

células MAC-T ao ensaio de indução de apoptose celular, através 

da exposição destas células a diferentes concentrações de extrato 

hidroalcoólico de SC. Esta amostra foi escolhida para o teste por 

ser considerada a mais promissora no controle da mastite bovina 

causada por bactérias S. aureus, isto porque este extrato foi o 

mais eficiente em inibir o crescimento destas bactérias e ao 

mesmo tempo não causou toxicidade exacerbada às células da 

glândula mamária.  

Os resultados do ensaio de indução da apoptose celular 

podem ser observados na figura 8.   
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Nenhuma das concentrações testadas causaram 

alterações no percentual de células normais, apoptóticas e 

necróticas, sendo que a maior parte das células permaneceram em 

estado normal. É possível observar uma tendência ao aumento da 

indução da apoptose com o aumento da concentração testada, 

entretanto, não foi significativo.  

O efeito citoprotetor de extratos de A. satureioides já 

foi descrito anteriormente, após observações in vivo e in vitro, 

sendo relacionada esta propriedade aos mecanismos 

antiapoptóticos  (ARREDONDO et al., 2004; SABINI et al., 

2013). A este efeito citoprotetor também podem ser atribuídas as 

propriedades analgésicas, relaxantes e atividade antiespasmódico 

da macela (LORENZI; MATOS, 2002) De acordo com SABINI 

et al. (2013) extratos hidroalcoólicos de macela não foram 

capazes de induzir apoptose celular em linhagem Vero, célula 

modificada utilizada para produção de vacina, não sendo 

observada fragmentação do DNA.  

Figura 4. Média de nove réplicas distribuídas em três experimentos independentes ± DP 

do percentual de células em necrose, apoptose e sem alteração após 24h de tratamento 

com 250, 1000 e 2000 µg/mL do extrato de hidroalcoólico de macela de Santa Catarina. 

Letras maiúsculas representam diferenças no percentual de uma mesma alteração celular 

em diferentes concentrações testadas; letras minúsculas indicam diferenças significativas 

no percentual de alterações celulares distintas para uma mesma concentração testada 

(P<0,05).  
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Por outro lado, SOUZA et al. (2018), testando o efeito 

de flavonoides isolados (quercetina, luteolina e 3-θ-

metilquercetina) e os extratos de A. satureioides, perceberam que 

as frações de flavonoides reduziram a proliferação e a 

sobrevivência clonogênica, além de induziu apoptose de 

linhagem de glioma cerebral. Os flavonoides de A. satureioides 

potencializaram o efeito citotóxico e indução de apoptose pela 

temozolomida quimioterápica (TMZ). Peculiarmente, os 

flavonoides de macela foram menos citotóxicos para astrócitos e 

neurônios normais quando comparados aos gliomas.  

A atividade antimicrobiana do extrato hidroalcoólico de macela 

de SC associada à baixa toxicidade e a manutenção da integridade 

celular mesmo em altas concentrações sugerem que há um 

sinergismo entre os compostos desta amostra, possivelmente se 

trata de um extrato seguro para indicação e administração interna 

na glândula mamária. 

 

4. CONCLUSÃO 
 

Os resultados apresentados indicaram o potencial uso 

de extratos hidroalcoólicos de macela de SC e RS, além do 

extrato aquoso do RS no controle da mastite bovina. Estas 

amostras apresentaram eficácia antimicrobiana contra S. aureus 

ao mesmo tempo que mostraram baixa toxicidade as células 

epiteliais de glândula mamária bovina. Estes efeitos 

provavelmente estão relacionados ao sinergismo de compostos 

fenólicos, flavonóides e derivados de flavonoides presentes nas 

plantas de macela. 
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CAPITULO  V- Considerações Finais 

 

Dentre os produtos avaliados, no presente estudo, os 

extratos de própolis de Urupema e a macela destacaram-se para o 

controle da mastite bovina. Com base nos resultados obtidos, 

recomenda-se a realização de futuros estudos in vivo para a 

verificação da sua eficácia durante a lactação ou no período de 

secagem dos animais. Quanto ao exsudato das folhas de babosa, 

devido a elevada toxicidade às células epiteliais de glândula 

mamária, a sua administração interna requer cautela. No entanto, 

devido a sua ação antimicrobiana contra S. aureus, sugere-se a 

investigação do seu potencial como desinfetante de superfícies, 

por exemplo. Outra alternativa seria tentar reduzir a toxicidade do 

exsudato através da formulação de nanoemulsões. Neste caso, os 

compostos ativos estariam protegidos nas nanopartículas e a sua 

liberação mais lenta poderia oportunizar maior viabilidade 

celular. 

Diante da atual dificuldade no controle da mastite 

bovina através dos métodos convencionais, com o uso de 

antibióticos comerciais, e do frequente risco de indução de 

resistência microbiana pela adoção deste tipo de terapia, nossos 

resultados evidenciam que os produtos naturais se configuram 

como uma alternativa possível para o tratamento desta doença. 

Entretanto, o uso destes produtos possui algumas restrições, 

principalmente relacionadas a estabilidade dos compostos 

bioativos. Estes são, em sua maioria, termo e fotossensíveis sendo 

facilmente oxidados. Estas características limitam o uso e o 

armazenamento dos extratos das plantas medicinais. Como 

estratégia para reduzir a rápida oxidação dos princípios ativos, 

são necessários futuros estudos que possam investigar o efeito da 

adição de substâncias antioxidantes aos extratos, ou da sua 

encapsulação em nanopartículas. Em ambas os casos, estudos 

prévios através de testes in vitro com células e patógenos para 

verificação da  manutenção da atividade antimicrobiana e 

citotoxicidade celular são requeridos.  

De maneira geral, o emprego de produtos naturais no 

controle da mastite bovina possui uma série de vantagens entre 

elas podemos citar a facilidade no acesso e manipulação destes 

produtos, principalmente por pequenos produtores; o sinergismo 

na ação dos compostos responsáveis pelas propriedades 
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terapêuticas dos produtos naturais, diminuindo o risco de 

resistência microbiana; o seu uso como alternativa a uma 

produção diferenciada de leite, como no caso do leite 

agroecológico, na qual há restrições ao uso dos antimicrobianos 

convencionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


