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RESUMO 

O objeto deste trabalho aborda o tema quorum sensing e sua relação com a 

bactéria Staphylococcus capitis. Quorum sensing baseia-se na comunicação entre 

microrganismos, possui relação com a expressão de genes celulares, tem a 

capacidade de coordenação de características e processos celulares e está 

vinculada à bioluminescência, produção de antibióticos, fatores de virulência e a 

formação de biofilmes. Acredita-se que a Staphylococcus capitis, uma espécie de 

bactéria encontrada na microbiota na pele humana, também utiliza desse 

mecanismo. A comunicação entre as bactérias ocorre através de moléculas 

sinalizadoras ou autoindutores, elas desempenham papéis fundamentais para 

ocorrer esse processo. Para identificação desses metabólitos, métodos como 

filtração, extração e CLAE-DAD foram utilizados. Os extratos obtidos foram 

testados frente ao Staphylococcus aureus avaliar o comportamento de 

Staphylococcus capitis com outra bactéria, observando se esses metabólitos 

apresentavam a capacidade de inibir o ciclo de vida da mesma. Os resultados 

mostraram nas análises em CLAE-DAD que o extrato de S. capitis não apresentou 

substâncias presentes nos comprimentos de onda analisados (254 e 360 nm), 

além daquelas já presentes no meio de cultura e o extrato de S.capitis também 

não foi capaz de inibir o crescimento de S.aureus. Os resultados, apesar de 

negativos, indicam que os métodos empregados não estão adequados para a 

avaliação da atividade de Quorum sensing, sendo necessário a readequação dos 

mesmos. 
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ABSTRACT 

The object of this work addresses the theme quorum sensing and its relationship with 

the bacterium Staphylococcus capitis. Quorum sensing is based on communication 

between microorganisms, is related to the expression of cellular genes, has the ability 

to coordinate cellular characteristics and processes and is linked to bioluminescence, 

antibiotic production, virulence factors and biofilm formation. Staphylococcus capitis, a 

species of bacteria found in the microbiota on human skin, is also believed to use this 

mechanism. Communication between bacteria occurs through signaling molecules or 

self-inducing, they play fundamental roles in the process. To identify these metabolites, 

methods such as filtration, extraction and HPLC-DAD were used. The extracts 

obtained were tested against Staphylococcus aureus to evaluate the behavior of 

Staphylococcus capitis with another bacterium, observing whether these metabolites 

had the ability to inhibit the life cycle of the same. The results showed in the analyses 

in HPLC-DAD that the extract of S. capitis did not present substances present in the 

wavelengths analyzed (254 and 360 nm), in addition to those already present in the 

culture medium and the extract of S.capitis was also not able to inhibit the growth of 

S.aureus. The results, although negative, indicate that the methods employed are not 

adequate for the evaluation of quorum sensing activity, and it is necessary to refit them. 

 

 

Keywords: post-biotic, inhibition, cell communication, balance, dysbiosis, 
treatment. 
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Introdução  

Durante um certo tempo, acreditava-se que as bactérias viviam como células 

individuais, agindo como populações de células autônomas e que se multiplicavam 

quando existiam ambientes favoráveis. Com avanço das pesquisas, descobriu-se que 

as bactérias são microrganismos coloniais, possuem organizações complexas e que 

são capazes de captar e transmitir informações entre elas, indicando assim a 

existência de uma comunicação e percepção de respostas entre células 

(WHITEHEAD et al., 2001; MILLER & BASSLER, 2001; SOLA ET AL., 2012). 

O mecanismo de intercomunicação praticada pelas bactérias foi intitulado de 

quorum sensing. Este processo caracteriza-se pela emissão de estímulos químicos 

secretados a partir de células, capazes de induzir diferentes alterações fenotípicas 

marcantes, quando estes se encontram em altas densidades populacionais (MILLER 

& BASSLER, 2001; KELLER & SURETTE, 2006; SOLA ET AL., 2012). 

O sistema de comunicação baseia-se na capacidade destes agentes em monitorar 

a presença de outras bactérias ao seu redor, produção e resposta a moléculas 

sinalizadoras, conhecidas como autoindutores. Estas moléculas são detectadas por 

receptores específicos e permitem que as células avaliem o tamanho da população 

por meio da concentração de sinais. Quando esta sinalização atinge o nível crítico, os 

microrganismos passam a agir como um único organismo multicelular, sendo capaz 

de organizar respostas unificadas favoráveis à sobrevivência da população (LERAT & 

MORAN, 2004; SOLA ET AL., 2012). 

Pesquisas buscam esclarecer e obter mais informações sobre tais mecanismos de 

comunicação entre eucariotos e procariotos, biossíntese de antibióticos, formação de 

biofilmes, relação com fatores de virulência e também relação de quorum sensing com 

grupo de Staphylococcus coagulase negativa e sua espécie Staphylococcus capitis, 

que são bactérias comum da microbiota da pele e da mucosa dos seres humanos. 

(LERAT & MORAN, 2004; KLOOS, 1994; CUNHA, 2004; CIMIOTTI, 2007).  

Estudos elucidam a evidência desse mecanismo de diálogo entre os organismos 

e buscam entender mais sobre a sua relação com bactérias Staphylococcus capitis. 

Entender sua relação com outros microrganismo presentes na microbiota da pele, 

como o Staphylococcus aureus e observar seu comportamento frente a essa bactéria 
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patógena. Visto isso, faz-se necessário conhecer mais sobre possíveis consequências 

que essa associação pode causar. 

2. Revisão de literatura 

2.1 Quorum sensing 

Quorum sensing é definido como sendo um mecanismo de comunicação entre 

bactérias, mediante produção e difusão de moléculas químicas sinalizadoras de baixo 

peso molecular. Observe na imagem a seguir: 

 

Figura 1- Representação da comunicação Bacteriana. Fonte: 3.2: Bacterial Quorum Sensing, 

Pathogenicity Islands, and Secretion Systems (Injectosomes) - Biology LibreTexts 

 

Esse fenômeno possibilita ter acesso ao comportamento bacteriano em relação 

ao meio ambiente, controlando a expressão de genes especializados, em resposta à 

densidade populacional, incluindo também a participação em diversos processos 

fisiológicos como a bioluminescência em algumas espécies de animais, produção de 

antibióticos, formação de biofilmes, diferenciação celular, competência, produção de 

pigmentos, conjugação, produção de enzimas hidrolíticas extracelulares, esporulação, 

motilidade em superfícies, produção de toxinas e expressão de genes de virulência 

(SMITH et.al., 2004; WALTERS & SPERANDIO et.al., 2006; KENDALL & 

SPERANDIO et.al., 2007; HUGHES et.al.,2008).  
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O termo quorum sensing surgiu no ano de 1970, durante uma pesquisa que 

relacionava às particularidades de uma bactéria marinha chamada de Vibrio fischeri 

com sua capacidade de bioluminescência. Observou-se que a bactéria apresentava 

características Gram negativa, simbiose e capacidade de habitar intestinos de animais 

marinhos, peixes e lulas (NEALSON et.al.,1970; ENGEBRECHT et.al.,1983; SOLA ET 

AL., 2012). 

A relação entre bactéria Vibrio fischeri e a lula de espécie Euprymna scolopes 

proporcionava uma simbiose positiva, auxiliando a lula a ter maior sucesso na 

camuflagem contra predadores ou na atração de presas para sua alimentação 

(LERAT & MORAN, 2004; ENGEBRECHT,1983; SOLA ET AL., 2012). 

Observaram após alguns anos de pesquisa, que as bactérias só eram capazes 

de produzir a luminosidade quando havia um acúmulo volumoso de bactérias no 

ambiente. Na atualidade, sabe-se que a irradiação de luz está relacionada à 

transcrição do gene operon luciferase, que ocorre por meio de alta densidade 

populacional e ao acúmulo de moléculas sinalizadoras presentes no local. Quando há 

uma alta concentração dessas moléculas, ocorre uma ligação formando um complexo 

entre a proteína receptora e o autoindutor, resultando assim na transcrição dos genes 

(LERAT & MORAN, 2004; ENGEBRECHT,1983; SOLA ET AL., 2012). 

 

2.2 Mecanismos de Quorum sensing (QS) 

Existem dois sistemas de comunicação de quorum sensing, o das bactérias 

Gram positivas e o das Gram negativas. As bactérias Gram positivas usam geralmente 

oligopeptídeos para a comunicação e as bactérias Gram negativas usam as acil-

homoserina lactonas (AHLs) (SMITH et al., 2004; BURGESS, 2002; SOLA ET AL., 

2012). 

A sinalização através dos autoindutores parte do princípio que em elevadas 

concentrações ocorre uma ligação entre as moléculas sinalizadoras com as moléculas 

receptoras que estão presentes na superfície ou no interior das bactérias. Essas 

moléculas “sensitivas” atuam como reguladoras transcricionais, que induzem a 

expressão de genes, resultando na alteração e metabolismo celular (MILLER & 

BASSLER, 2001; SCHAUDER, 2001). Observe na figura a seguir: 
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Figura 2- Representação de mecanismo de Quorum sensing. Fonte: 3.2: Bacterial Quorum Sensing, 
Pathogenicity Islands, and Secretion Systems (Injectosomes) - Biology LibreTexts 

 

De acordo com a literatura existem quatro grupos de moléculas sinalizadoras 

em quorum sensing, nesta classificação estão incluídos os autoindutores das 

bactérias Gram positivas e Gram negativas: (1) autoindutores -1 que são moléculas 

de N-acil homoserinas lactonas (AHLs), são compostos derivados de ácido graxos. 

Na comunicação intraespécie entre bactérias Gram negativas é utilizado essas 

moléculas (MILLER & BASSLER, 2001; SOLA ET AL., 2012); (2) autoindutor-2 (AI-2), 

composto por furanosil borato diéster, produzido por bactérias Gram negativas e Gram 

positivas e utilizado para comunicação intra e interespécie (SCHAUDER, 2001); (3) 

autoindutor-3 (AI-3), de estrutura desconhecida (WALTERS & SPERANDIO 

et.al,2006) e (4) pequenos aminoácidos e peptídeos utilizados por bactérias Gram 

positivas (MILLER & BASSLER, 2001; BASSLER, 2001; SOLA ET AL., 2012). 

Em quorum sensing observa-se que essa sinalização de moléculas 

autoindutoras tem relação com a densidade populacional para ocorrer essa 

comunicação. Na literatura existem dois mecanismos de intercomunicação, os das 

bactérias Gram Positivas e os das Gram negativas (MILLER & BASSLER, 2001; 

SOLA ET AL., 2012). 

Em bactérias gram-negativas, o primeiro sistema de comunicação intraespécie 

descrito foi o mecanismo mediado pelos autoindutores (AI1), também conhecido como 

AHLs, que foi primeiramente descrito em Vibrio fischeri (MILLER & BASSLER, 2001; 
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NEALSON et.al.,1970). Os componentes desse sistema consistem em LuxI/LuxR, 

sendo LuxI a proteína sintase da molécula sinalizadora e LuxR, a proteína receptora, 

que coordena a resposta. Quando atingem altas concentrações de AHLs no ambiente, 

elas são internalizadas e se ligam a LuxR que ativa a transcrição de genes alvo, como 

o operon luxICDABE requerido para bioluminescência (GANIN, 2009; SOLA ET AL., 

2012). 

O segundo sistema utiliza moléculas de furanosil borato diéster autoindutores 

2 (AI-2) e uma molécula diéster não borratada (SPERANDIO, 2003). A síntese do Al-

2 é produzida a partir de S-adenosilmetionina (SAM) e a enzima LuxS que tem 

participação da clivagem de S-ribosilhomocecisteína (SRH), formando homocisteína 

e AL-2 (TAGA & MILLER et.al., 2003; XAVIER,2003; SOLA ET AL., 2012). 

O terceiro sistema de quorum sensing em Gram negativas é mediado pelos 

autoindutores- 3 (AI-3) que são responsáveis pela comunicação interespecífica. A 

estrutura e a síntese dessa molécula sinalizadora não são muito elucidadas e 

especula-se que pode representar uma família de moléculas como o AI-1(PARKER, 

2009; SOLA ET AL., 2012). 

O mecanismo de quorum sensing em Gram positivas ocorre com moléculas 

peptídicas. As bactérias produzem os peptídeos, então ocorrem algumas mudanças 

nessas moléculas e os mesmos são transportados para o meio externo. Quando 

ocorre uma concentração alta dessas moléculas e o limite crítico do limiar é atingido, 

componentes passam a detectar a estrutura quinase presente na superfície da 

célula, desencadeando todo o processo de resposta e regulando a expressão dos 

genes de interesse (MILLER & BASSLER, 2001; WITHERS, 20012; SOLA ET AL., 

2012). 

 

2.3 Características de Quorum sensing (QS) 

Existe um grande interesse biotecnológico no mecanismo de alguns 

microrganismos (MARCH & BENTLEY, 2004). Pesquisas buscam elucidar e entender 

a aplicabilidade do sistema, descobrir resposta de algumas doenças ou processos que 

estão relacionados ao mecanismo de comunicação das bactérias. O quorum sensing 

está envolvido em síntese de antibióticos, esporulação, bioluminescência, 
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diferenciação celular, expressão de fatores de virulência, eventos fisiológicos 

relacionados à infecção bacteriana e formação de biofilmes (LERAT & MORAN, 2004; 

SOLA ET AL., 2012; PARSEK & GREENBERG, 2005). 

Durante as últimas décadas, muito se aprendeu sobre as possibilidades de 

comunicação entre as bactérias, ainda assim novas moléculas e seus efeitos sobre a 

virulência bacteriana continuam a ser descobertas. Percebe-se a necessidade de 

novas formas de análise de fenótipos regulados por QS, pois a virulência bacteriana 

representa uma área promissora de pesquisas a partir da qual novas e eficazes drogas 

podem surgir (LERAT & MORAN, 2004; MARCH, 2004; KLOOS, 1994; SOLA ET AL., 

2012). 

 

2.4 Staphylococcus coagulase negativa 

Os Staphylococcus coagulase negativa (SCoN) são bactérias comuns na 

microbiota da pele e mucosa dos seres humanos, no passado eram consideradas 

bactérias não patogênicas, até estudos revelarem sua relação como agentes 

causadores de infecções nosocomiais. São bactérias pertencentes à família 

Micrococcaccea, classificadas como cocos Gram positivos, aeróbicos, produtores de 

catalase, formadores de esporos e apresentam-se em formas de pares tétrades ou 

em cadeias curtas (KLOOS, 1994). 

 Existem 40 espécies encontradas do gênero Staphylococcus. O 

Staphylococcus aureus é o representante mais estudado e elucidado dessa classe, 

devido ao seu patógeno ser o mais virulento, mas o aumento de infecções causadas 

por Staphylococcus coagulase negativa vem despertando atenção em todo o mundo 

(CUNHA, 2004; SAKAI et al., 2007). 

A bactéria Staphylococcus capitis está relacionada também a diversas 

infecções de circulação sanguínea, dispositivos médicos, trato urinário e no trato 

respiratório (CUNHA, 2004; CIMIOTTI, 2007). Alguns estudos apontam que o 

Staphylococcus capitis é dividido em duas subespécies: subsp. urealyticus e a subsp. 

capitis. A diferença entre elas é que a subespécie urealyticus possui a capacidade de 

produzir ácido da maltose em condições anaeróbicas, tem perfil de ácidos graxos, o 
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tamanho da sua colônia é maior e existem diferenças nas sequências no seu DNA 

(CIMIOTTI, 2007; BANNERMAN, 1991; CUI, 2013). 

As informações que existem sobre as duas subespécies não são muito elucidadas, 

acredita-se que as duas subespécies diferem em prevalência e também na sua 

capacidade de se tornarem patógenos oportunista em bebês recém-nascidos, onde a 

sua incidência é maior (CUI, 2013). 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo Geral 

O objetivo do trabalho foi determinar a presença de substâncias sinalizadoras 

de Quorun sensing em culturas de S. capitis que são bactérias comum da microbiota 

da pele e mucosa dos seres humanos, avaliando se as mesmas têm influência no 

crescimento de outros microrganismos da pele, como a bactéria S. aureus.  

 

3.2  Objetivos Específicos 

- Obter extratos de culturas de S.capitis 

- Avaliar o perfil cromatográfico desses extratos 

- Desafiar as culturas de Staphylococcus aureus com Staphylococcus capitis. 

4. Materiais e Métodos 

4.1 Preparo das amostras e Cultivo da bactéria Staphyloccus capitis  
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Figura 3 - Delineamento experimental para estudo de avaliação de Staphylococcus capitis. 

  

4.1 Obtenção dos extratos  

A cepa de Staphylococcus capitis (20326 – DSMZ Alemanha), foi obtida e 

ressuspendido de acordo com as instruções do fabricante. Após a padronização das 

bactérias, que consiste em observar a sua densidade ótica (DO) a 600 nm em 

Biofotômetro (BioPhotometer plus - Eppendorf Modelo 6132) (HEWITT, 203). 

Transferiu-se então, quatro gotas (200 µL= 108 UFC) em 500 mL de Caldo Nutriente 

(Nutrient Broth Acumedia – Neogen – USA) por 48 h a 37ºC sob agitação de 200 rpm 

em shaker (QUIMIS ISSO 9001-Modelo 0816M20).  

O crescimento microbiano foi acompanhado por absorbância a 600nm 

(BioPhotometer plus - Eppendorf modelo 6132), comparando com o padrão de 

crescimento das culturas e observamos que após 48 h começava ocorrer à fase de 

declínio ou morte celular da bactéria (HEWITT, 203). 
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 Após esse período, centrifugou-se o caldo (HERMLE Z 366 K) a 1200 rpm por 

30 min a 4ºC. O sobrenadante foi recuperado e realizado a filtração a vácuo, utilizando 

o filtro em frasco esterilizado com porosidade de 0,45 µm. Logo em seguida, realizou-

se a extração em um balão de separação de 1L, sendo adicionado 300 mL de acetato 

de etila (Êxodo científica) a solução filtrada. Ao todo foram três extrações realizadas 

por volume. Ao final desse processo adicionou-se sulfato de sódio (Na2SO4) no 

volume total para retirar o excesso de água.  

Na etapa seguinte efetuou-se a rotaevaporação, o extrato foi evaporado em 

rota-evaporador (BUCHI R-210) para ser analisado no equipamento CLAE-DAD 

(AGILENT, Infinity 1260). 

 Em paralelo foi feito um extrato do meio de cultura (caldo nutriente) nas 

mesmas condições já descritas, que foi utilizado como controle negativo. 

4.2 Identificação estrutural dos componentes do extrato 

A cepa de Staphylococcus capitis (20326 – DSMZ Alemanha), foi obtido 

liofilizado e ressuspendido de acordo com as instruções do fabricante. Após a sua 

padronização, que consiste no mesmo processo relatado anteriormente, foram 

inoculados três gotas (150 µL= 108 UFC) em 100 mL de Caldo Nutriente (Nutrient 

Broth Acumedia – Neogen – USA) por 48 h a 37ºC sob agitação de 200 rpm em shaker 

(QUIMIS ISSO 9001-Modelo 0816M20).  

 Após esse período, centrifugou-se o caldo (HERMLE Z 366 K) três vezes a 

1200 rpm em intervalos de 10 min a 4ºC. O sobrenadante foi recuperado e realizado 

a filtração a vácuo, utilizamos o sistema filtração AC cel 0,22 µm em funil. Logo em 

seguida, extraiu-se o sobrenadante com 60 mL acetato de etila (Êxodo científica), ao 

todo ocorreram três extrações por volume e novamente utilizou-se sulfato de sódio 

(Na2SO4) para absorver o excesso de água. O extrato foi evaporado em rota-

evaporador (BUCHI R- 210) para ser analisado em método CLAE-DAD (AGILENT 

Infinity 1260). As amostras foram reconstituídas em solução metanol (grau HPLC, 

J.T.Backer) e filtradas através de uma seringa com um filtro de Nylon de 0,45 μm 

acoplado, posteriormente depositou-se o material em um vial tipo rosca para ser 

analisado no equipamento (VERBEKE, 2018). 
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As análises cromatográficas foram realizadas em equipamento CLAE-DAD 

Agilent, modelo Infinity 1260, equipado com bomba de gradiente quaternário, injetor 

automático, forno de coluna para controle da temperatura e detector de arranjo de 

diodos (DAD).  A coluna utilizada foi de octadecilsilano ACE 5 (C-18; 5 μm; 4,6 mm X 

150 mm). Como fase móvel foram utilizadas misturas de Água ultrapura, Ácido acético 

glacial (grau HPLC, PanReac), Metanol (grau HPLC, J.T.Backer) em condições 

cromatográficas de vazão de 0,8 mL/min, temperatura de 30°C, detecção em 254 e 

360 nm, volume de injeção de 20 μL, e gradientes conforme na tabela seguir (Tabela 

1). Os dados cromatográficos foram analisados usando o Software Open Lab. 

Tempo Água (+Ácido 
acético 1%) 

Metanol 

 % % 
0 95 5 
5 95 5 

45 0 100 
50 0 100 
51 95 5 
55 95 5 

Tabela 1 – gradiente para análise das amostras em CLAE-DAD 

 

 Em paralelo efetuou-se um extrato do meio de cultura (caldo nutriente) nas 

mesmas condições já descritas, que foi utilizado como controle negativo. 

 

4.3 Cinética de crescimento e indução de atividade 

 O repique da bactéria Staphylococcus aureus foi realizado, em seguida foi feito 

uma suspensão com 9 mL de solução salina e inoculou-se a mesma em meio de TSB 

(Trypticase soy broth- Neogen-USA) por 24 h a 37ºC na estufa (Lab. Companion IB-

01E), observou-se seu crescimento. O S. capitis foi ressuspendido do tubo onde havia 

suas colônias e adicionado em diferentes concentrações (100, 50 e 25%) diluídos em 

soluções salina. Essas diluições foram adicionadas em placas de petri com meio de 

cultura TSA (Trypticase soy agar) e uma alíquota do extrato bactéria S. aureus, 

correspondente a 106 UFC/placa. As placas foram incubadas a 37ºC por 48 horas e 

os resultados foram avaliados. O objetivo era analisar se a bactéria Staphylococcus 

capitis na presença do S. aureus era capaz de crescer, indicando a presença de 



21 
 

moléculas sinalizadoras. Todos os materiais e vidrarias utilizados nos experimentos 

estavam previamente esterilizados (PRINCE; MCBAIN; O’NEILL, 2012). 

 

4.4 Avaliação da atividade inibitória 

Em quatro placas de petri, foram adicionadas 15 mL de ágar nutriente em cada 

uma delas. A suspensão da cepa de Staphylococcus aureus (108 UFC) foi adicionado 

ao meio de cultura (Antibiotic Assay Medium – Himedia- Mumbai, Índia), sendo 

inoculado 5 mL dessa suspensão no ágar nutriente (Nutrient Agar Acumedia - Neogen 

- USA). Depois da solidificação das placas, com o auxílio de uma pinça estéril foram 

colocados quatro filtros de diferentes tamanhos na superfície do meio de cultura e 

semeamos com 20 µL e 5µL da solução de Staphylococcus capitis previamente 

filtrada. As placas foram colocadas na estufa (Lab. Companion IB - 01E) a 37 ºC por 

72 h. Todas as vidrarias e materiais utilizados estavam esterilizados (AL-GHAZZEWI, 

& TESTER, 2014). 

 

5. Resultados e discussão 

5.1 Obtenção dos extratos  

Na fase inicial da padronização da bactéria Staphylococcus capitis foi 

observado que após sua inoculação ao meio selecionado, a fase de morte celular 

ocorre após 48 h (figura 4).  
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Figura 4 - Crescimento Staphylococcus capitis x Tempo.  

 

Na fase de filtração alguns problemas relacionados ao filtro apareceram, pois o 

equipamento e o filtro estavam incorretos. A membrana filtrante era de nylon 0,45 µm 

(figura 5A), não acontecia à filtração, ocorria à saturação da membrana rapidamente 

e a mesma teve que ser trocada diversas vezes impossibilitando a filtração de forma 

rápida e eficiente. O equipamento filtro frasco 0,45 µm reutilizável psf 500 mL (figura 

5B) também não teve desempenho satisfatório para esse procedimento. 

       

 A                  B        
Figura 5 – (A) Filtro de nylon 0,45 µm e (B) Filtro frasco 0,45 µm reutilizável, que foram utilizados no 
experimento 1. Fonte: Imagem filtro é do autor; filtro frasco foi retirado do site Thermo Scientific. 
 

https://www.fishersci.es/shop/products/nalgene-reusable-filter-holders-receiver/10625241
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Devido aos problemas da fase anterior, a fase de extração do meio com a bactéria 

Staphylococcus capitis também apresentou problemas. Teve formação de emulsão 

na extração do meio caldo nutriente que continha a bactéria (figura 6A), usamos 

cloreto de sódio (HCl) para reverter o seu estado, porém não reverteu por completo 

(figura 6B). Na etapa de rota-evaporação a amostra da fase orgânica teve formação 

de bolhas e não conseguimos rota-evaporar a solução por completo. Paramos de rota-

evaporar por precaução relativa ao equipamento, para não ocorrer danos.  Não teve 

amostra suficiente para ser analisado no método CLAE-DAD. A extração da amostra 

de controle negativo não apresentou problemas. 

 

 

 A                                                                         B         
Figura 6 – (A) Extração com formação de emulsão e (B) Restauração da solução com HCl 
referente ao experimento 1. Fonte: Autor. 

 

 

5.2 Identificação de estruturas dos componentes do extrato. 

Na segunda tentativa do experimento foram feitos alguns ajustes para obter um 

melhor desenvolvimento.  Após a inoculação do S.capitis, incubamos a quantidade 

de volume de caldo nutriente reduzido em 400 mL (figura 7). Depois de 48 h 

observamos o crescimento da bactéria, o meio passou por centrifugação, filtração 

e extração.  
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Figura 7 – Meio de cultura inoculado com o S.capitis e controle negativo. Fonte: Autor  

 

Na fase de filtração a vácuo, utilizamos o sistema filtração AC cel 0,22 µm funil, 

com esse sistema a filtração ocorreu fluida e não apresentou problemas (figura 

8A). Posteriormente a fase de extração (figura 8B) e rota evaporação também não 

apresentou nenhuma adversidade.  

 A        B 

Figura 8 – (A) Sistema de filtração AC cel 0,22 µm e (B) extração com balão de separação de 1L 

relativos ao experimento 2. Fonte: Autor. 
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Figura 9 - Preparação da amostra para CLAE- DAD do experimento 2. Fonte: Autor. 

 

Comparando os cromatogramas em 254 nm (figura 10) e 360 nm (figura 12) 

obtidos pela análise do meio de cultura, com os cromatogramas em 254 nm (figura 

11) e 360 nm (figura 13) obtidos pela análise do extrato de S. capitis, pode ser 

observado grande semelhança. Nas análises em CLAE-DAD, o extrato de S. capitis 

não apresentou substâncias detectáveis nos comprimentos de onda analisados (254 

e 360 nm), além daquelas já detectadas no meio de cultura. 

 
Figura 10 - Cromatograma de CLAE-DAD da amostra controle (meio de cultura) em 254 nm. Fonte: 
Autor. 
 

 
Figura 11 - Cromatograma de CLAE-DAD da amostra S. capitis em 254 nm. Fonte: Autor. 
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Figura 12 - Cromatograma de CLAE-DAD da amostra controle (meio de cultura) em 360 nm. Fonte: 
Autor. 
 

 
Figura 13 - Cromatograma de CLAE-DAD da amostra S. capitis em 360 nm. Fonte: Autor. 
 

5.3 Cinética de crescimento e indução de atividade 

Nesse experimento o objetivo era analisar o comportamento do Staphylococcus 

capitis frente ao Staphylococcus aureus, observando se a mesma apresentava 

capacidade de produzir moléculas sinalizadoras que induzisse o seu próprio 

crescimento. Foi constatado que houve crescimento, onde S. aureus e S. capitis 

cresceu em todas as placas de petri onde as bactérias de S. capitis estavam diluídas 

(10-1, 10-2, 10-4) no meio TSA (Trypticase soy agar) junto a S. aureus, como reportado 

na figura 14.  
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 A  B 

 C 
Figura 14 – Avaliação da atividade inibitória do extrato de S.capitis frente ao S.aureus (A) 

Amostra 100%; (B) Diluição de 10-2; (C) Diluição 10-4. Fonte: Autor. 

 

5.4 Atividade inibitória 

O objetivo desse experimento era verificar se a bactéria S. capitis inibia o 

crescimento de S. aureus através do método de inoculação em meio sólido. O meio 

com caldo nutriente, ágar antibiótico e S. aureus foi adicionado nas placas de petri. 

Em seguida, os filtros de cultura foram semeados com solução filtrada da bactéria 

de S. capitis. Após as 72 h observamos que a S. aureus cresceu em todas as 

placas de petri e não obtivemos sucesso ao tentar inibir o crescimento do mesmo 

(figura 16).  
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Figura 15 – Ilustração do método de inibição do crescimento do extrato de S.capitis frente ao 

S.aureus. Fonte: Autor. 
 

 
Figura 16 - Ilustração do crescimento do S. aureus na presença de extratos de S. capitis. Fonte: 

Autor. 
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6. Discussão dos resultados 

As bactérias eram consideradas antigamente seres incapazes de fazerem 

comunicação entre elas, eram organismos individuais, independentes e que não 

tinham tamanha capacidade. Com a evolução e com o desenvolvimento de novas 

pesquisas, pesquisadores descobriram que as bactérias tinham habilidade de 

produzir moléculas sinalizadoras, que funcionavam como um tipo de linguagem e 

com esse método elas conseguiam mensurar a sua população (WHITEHEAD et 

al., 2001; MILLER & BASSLER, 2001). 

O termo quorum sensing surgiu esclarecendo algumas dúvidas e criando outras 

sobre essa comunicação bacteriana. Essa linguagem que existe entre as bactérias 

ocorre devido a percepção e reconhecimento de concentrações mínimas de 

moléculas sinalizadoras, possibilitando a distinção entre as bactérias, tamanho 

populacional e a expressão dos seus genes de acordo com a densidade de células 

presentes no local (MILLER & BASSLER, 2001; KELLER & SURETTE, 2006). 

Devido a essa característica sabemos que por meio do quorum sensing as 

bactérias são capazes de regular um conjunto de comportamentos bacterianos, 

propriedades fenotípicas, como a virulência, formação de biofilmes, 

bioluminescência, conjugação e esporulação. Com o conhecimento dessas 

moléculas sinalizadoras ou autoindutores temos a possibilidade de monitorar os 

metabólitos que são responsáveis pela indução e inibição das bactérias, podendo 

aplicar esse alicerce em mecanismos que parem o ciclo de vida de bactérias 

patogênicas ou conseguir achar um novo método de tratamento para doenças 

relacionado a disbiose da microbiota da pele (MILLER & BASSLER, 2001; KELLER 

& SURETTE, 2006; AL-GHAZZEWI & TESTER,2014). 

Com esse objetivo tentamos monitorar os metabólitos da bactéria 

Staphylococcus capitis que é uma Staphylococcus coagulase negativa (SCoN), 

que são uma espécie de bactérias comum da microbiota da pele, onde apresenta 

característica como ter a capacidade de manter os microrganismos da pele em 

equilíbrio. Apesar que, mesmo a Staphylococcus aureus ser a espécie mais 

estudada dessa classe devido ao seu grau de patogenicidade ser alto e virulento, 

a bactéria S. capitis vem ganhando notoriedade, apresentando propriedades 
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interessantes que merecem ser estudadas e elucidadas (KLOOS, 1994; CUNHA, 

2004; SAKAI et al., 2007). 

Os experimentos realizados tinham como objetivo monitorar os metabólitos 

encontrados no quorum sensing da bactéria Staphylococcus capitis e observar se 

ao adicionar essa bactéria no meio de cultura com a espécie Staphylococcus 

aureus ela teria a capacidade de inibir o seu crescimento. Infelizmente não 

conseguimos verificar esse comportamento com os ensaios realizados. 

Para avaliar tal hipótese foram propostos dois experimentos: o primeiro em que 

se desafiou a cultura de S.aureus diretamente com uma suspensão microbiona de 

S.capitis, em três diluições diferentes. O segundo experimento foi proposto na 

tentativa de avaliar se o extrato de S.capitis centrifugado e filtrado era capaz de 

apresentar moléculas sinalizadores capazes de inibir o crescimento de S.aureus. 

Ambos não foram bem-sucedidos, no entanto, acredita-se que essa comunicação 

exista, mas os experimentos precisam ser reelaborados para um melhor 

entendimento. 

Devido à pandemia da Covid-19 não tivemos a chance de repetir alguns 

procedimentos e fazer corretamente os ajustes necessários. Creio que ao fazer 

novas mudanças e estabelecer parâmetros novos, essa linha de pesquisa terá 

desfechos positivos. Talvez traga para sociedade um novo método de prevenção 

contra os ciclos de bactérias virulentas.  
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7. Conclusão 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou analisar uma pequena 

fração do ecossistema que engloba o mecanismo do quorum sensing. Estudando 

comportamento e estruturas de metabólitos liberados durante o processo de 

comunicação celular das bactérias Staphylococcus capitis. O objetivo também era 

verificar se esses mesmos metabólitos teriam capacidade de inibir o crescimento e 

desenvolvimento de bactérias patogênicas como Staphylococcus aureus. 

Infelizmente esse objetivo não foi provado. Ao analisar no equipamento CLAE-

DAD Agilent, modelo Infinity 1260 os extratos obtidos da bactéria S. capitis, não foi 

possível detectar estruturas de moléculas presentes. Novos ensaios teriam que ser 

realizados aumentando o volume do extrato de bactéria, ajustando com outras formas 

de metodologias de análises. 

A linha de pesquisa dessa área é de extrema importância para elucidação de 

microrganismos da pele. Descobrir novas informações sobre como os mecanismos 

funcionam é um fato inovador, além de elucidar mais o comportamento de uma 

bactéria frente a outra. Não ficando restrito a ter conhecimento apenas em uma 

bactéria, abrindo possibilidades de encontrar respostas de questões já existentes há 

muito tempo. 
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