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Introdução

Os mecanismos de resistência a antibióticos por 
bactérias patogênicas têm provocado grande corrida na 
indústria farmacêutica em busca de novos fármacos, a 
serem utilizados em terapia antimicrobiana, capazes de 
promover inibição a esses micro-organismos Sejas et al
[1]. 

A resistência microbiana refere-se à capacidade que 
cepas de micro-organismos têm de se multiplicar na 
presença de doses mais elevadas que as ministradas 
terapeuticamente a humanos Wannmacher [2].

Desde tempos remotos o homem busca, através das 
plantas medicinais, a cura ou o alívio das doenças. 
Atualmente, diversos fitoconstituintes já são 
conhecidos e estudos feitos em modelos experimentais 
são empregados no sentido de entender suas atividades 
biológicas in vitro e in vivo. Dentre estes modelos se 
encontra o de resistência microbiana Myiake et al [3].

O uso de plantas medicinas é bastante comum no 
Brasil, visto sua ampla biodiversidade botânica. Dentre 
as diversas espécies comentadas na literatura como 
mecanismo alternativo fitoterápico destaca-se o uso de 
Punica granatum Linn. conhecida popularmente como 
romãzeira Catão et al [4].

A romãzeira se caracteriza por apresentar-se na 
forma de grandes arbustos pertencentes à família 
Lythraceae. Cultivada, geralmente, nas regiões 
tropicais e subtropicais do mundo [4].

A atividade antimicrobiana da P. granatum tem sido 
comentada na literatura de maneira eficaz, com uso de 
sua casca dessecada ou fresca, para tratamento de 
diarréia, infecções de pele e mucosas [4].

O objetivo da presente pesquisa foi avaliar a 
atividade antimicrobiana do extrato etanólico de P. 
granatum e sua concentração mínima inibitória (CIM) 
frente a cepas de bactérias patogênicas ao homem.

Material e Métodos

A pesquisa foi realizada no Laboratório de 
Microbiologia do Departamento de Biologia da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

A. Bactérias utilizadas na pesquisa

As cepas bacterianas utilizadas integram a 
bacterioteca do Laboratório de Microbiologia da 
UFRPE: Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Bacillus cereus e 
Klebsiella sp.

Todas as cepas são descritas na literatura como 
agentes causadores de infecções de diversas ordens, 
sendo, portanto, consideradas como patógenos 
humano.

B. Extrato Etanólico

O extrato etanólico foi preparado a partir da 
epiderme ou casca seca do fruto de P. granatum
adquirido no Centro de Abastecimento Alimentar de 
Pernambuco (CEASA-PE).

Procedeu-se pesagem da casca e em seguida foi 
depositada juntamente com álcool etílico absoluto na 
proporção de 20g.mL-1 em âmbar por 72hs.    

C. Atividade Antimicrobiana em Disco Difusão

A atividade antimicrobiana do extrato etanólico foi 
avaliada em quatro concentrações testes: 100% (puro), 
75%, 50% e 25%.

Utilizou-se o método de Difusão em Disco ou 
método de Kirby-Bauer em meio de cultura MULLER 
HINTON (MH), a partir de discos de papel de filtro de 
6mm estéreis, saturados nas concentrações testes 
indicadas.

Para o inóculo em placa foi utilizada uma suspensão 
bacteriana preparada a partir do tubo 0,5 da escala de 
Mc Farland, o que equivale a aproximadamente 1-2 x
108 UFC.mL-1, com auxílio de um agitador de tubos, 
tipo VORTEX, modelo G-560 da marca DAIGGER e 
como diluente uma Solução Salina (S.S.) de NaCl a 0,9 
mg.L-1.

Foram utilizados ao total quatro tratamentos com 
três repetições. O primeiro tratamento foi utilizado 
como controle com um disco de antibiótico comercial, 
indicado para cada cepa e um disco de papel filtro, 
saturado com o diluente (S.S.). Nos tratamentos dois, 
três e quatro foram colocados sobre as placas, contendo 
meio de cultura MH e o inóculos, discos de papel filtro 
com as respectivas concentrações a serem testadas.

A avaliação dos resultados foi realizada em 
comparação ao padrão estabelecido pelas Normas de 
desempenho para testes de sensibilidade 
antimicrobiana Clinical and Laboratory Standards 
Institute/NCCLS [6] após incubação em B.O.D por 24 
e 48hs.



D. Concentração Mínima Inibitória (CIM)

Para determinação da CIM foi utilizada uma bateria
de diluição seriada com doze tubos de ensaio contendo 
Caldo Nutritivo enriquecido com Peptona Caseína 
17g.L-1, Cloreto de Sódio 5g.L-1, Fosfato dipotássio 
2,5g.L-1 e Glucose 2,5g.L-1.

Os doze tubos foram numerados. Em seguida foram 
colocados 1mL de Caldo Nutritivo Enriquecido do tubo 
dois ao doze permanecendo o primeiro tubo vazio. 
Logo após foram colocados 1mL do extrato etanólico 
de P. granatum nos tubos um e dois. Após passar por 
agitação no VORTEX foi retirado do tubo dois, 1mL 
procedendo-se uma diluição seriada até o tubo onze 
deixando o tubo doze apenas com o Caldo Nutritivo. 
Após a diluição seriada adicionou-se 0,1mL da 
suspensão bacteriana para todos os tubos exceto o 
onze. O tubo onze é o controle negativo (Caldo 
Nutritivo Enriquecido + extrato etanólico de P. 
granatum e o tubo onze é o controle positivo (Caldo 
Nutritivo Enriquecido + Suspensão Bacteriana) 
Mastroeni [5]. Os tubos foram incubados em B.O.D a 
35ºC por 24hs e 48hs. 

A avaliação foi realizada pela presença de turbidez 
nos tubos, indicando crescimento bacteriano ou não. 

     
Resultados e Discussão

A. Atividade antimicrobiana em Disco Difusão

Todas as cepas pesquisadas mostraram-se sensíveis 
ao extrato de P. granatum em todas as concentrações 
testes nas avaliações de 24 e 48hs exceto K. sp na
concentração de 25% na avaliação das 24hs e nas 
concentrações de 50 e 25% na avaliação das 48hs.

Nos dois períodos de avaliação realizados a 
formação de halos de inibição se mostrou maior (27,33 
e 28mm, respectivamente) para S. aureus nas
concentrações de 25% em 24hs e 50 e 25% em 48hs,
como visto na Tab. 1.

Na concentração de 100%, nos dois períodos de 
avaliação, verificou-se que para K. sp formaram-se os
menores halos de inibição sendo, portanto, a cepa que 
se caracterizou como a mais resistente ao extrato.  

Em Catão et al [4] foi verificado que na 
concentração de 5% do extrato etanólico de P. 
granatum foram inibidas 16 das 17 amostras de 
isolados ambulatoriais de S. aureus, enquanto que na 
presente pesquisa foi verificado halo de inibição de 
6,66mm para a cepa de S. aureus na avaliação de 24hs.

Nos dois períodos de avaliação as cepas S. aureus e 
B. cereus mostraram-se resistentes aos antibióticos 
indicados na pesquisa, de acordo com o padrão de 
sensibilidade estabelecido pela NCCLS em 
comparação ao antibiótico comercial, visto que não 
houve formação de halo de inibição. No entanto, para 
as cepas S. aureus e B. cereus, no período de avaliação 
de 24hs, houve formação de halo de inibição em todas 
as concentrações teste.

B. Concentração Mínima Inibitória (CIM)

Nas avaliações de 24 e 48hs realizadas para S. 
aureus, E. coli e P. aeruginosa não ocorreu turbidez
em nenhum dos tubos da série realizada para estas
cepas, indicando ausência de crescimento e, por 
conseguinte, inibição total pelo extrato de P. granatum.
No horário de 48hs além destas, não houve turbidez 
também para B. cereus.  

O extrato demonstrou menor poder de inibir o 
crescimento para as cepas B. cereus e K. sp no período
de avaliação das 24hs, uma vez que houve turbidez nos 
tubos com diluições de 1:8, 1:9 e 1:10 (tubos oito, nove 
e dez) para B. cereus e nos tubos com diluições de 1:9 
e 1:10 para K. sp..

Na segunda avaliação, às 48hs, o crescimento para 
as cepas B. cereus, S. aureus, E. coli e P. aeruginosa
permaneceu negativo em todas as diluições, exceto 
para K. sp que apresentou turbidez (crescimento) na 
diluição de 1:10.

Pelo método de Atividade antimicrobiana em disco 
difusão a cepa que apresentou maior sensibilidade ao 
extrato foi P. aeruginosa, nos dois horários de 
avaliação. No método de CIM as cepas que 
apresentaram maior sensibilidade ao extrato foram B. 
cereus, na avaliação de 24hs e K. sp, nas avaliações de 
24 e 48hs.
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Tabela 1. Susceptibilidade de Bactérias ao Extrato Etanólico de Panicum granatum Linn.

Tabela 2. Concentração Mínima Inibitória (MCI).

Turbidez com diluição seriada do extrato em tubos
Avaliação 24hs

Turbidez com diluição seriada do extrato em tubos
Avaliação 48hsBactéria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bacillus cereus - - - - - - - + + + CN CP - - - - - - - - - - CN CP
Staphylococcu

s aureus
- - - - - - - - - - CN CP - - - - - - - - - - CN CP

Escherichia 
coli

- - - - - - - - - - CN CP - - - - - - - - - - CN CP

Pseudomonas 
aeruginosa

- - - - - - - - - - CN CP - - - - - - - - - - CN CP

Klebsiella sp - - - - - - - - + + CN CP - - - - - - - - - + CN CP

CN – Controle Negativo/ CP – Controle Positivo/ (-) Não houve crescimento bacteriano/ (+) Houve crescimento bacteriano.

Figura 1. Halos de Inibição em P. aeruginosa após 48hs de incubação nas concentrações testes de 100, 75, 50 e 25% do extrato.

Incubação 24hs
Bactérias Antibiótico1 100% 75% 50% 25% S.S2

Bacillus cereus
Oxacilina

0
9,33 7,66 7 4 0

Staphylococcus aureus
Oxacilina

0
18 12,66 9,33 6,66 0

Escherichia coli
Penicilina

6
18 16 12 10 0

Pseudomonas aeruginosa
Cefpiron

24
27,33 24,66 24 21,33 0

Klebsiella sp
Cefpiron

36
6 2 1 0 0

Incubação 48hs

Bacillus cereus
Oxacilina

0
8,66 7,66 6 4 0

Staphylococcus aureus
Oxacilina

0
8 4 3,33 2,33 0

Escherichia coli
Penicilina

4
14 8,66 4,33 0,66 0

Pseudomonas aeruginosa
Cefpiron

22
28 25,33 20 16,66 0

Klebsiella sp
Cefpiron

30
1 0,33 0 0 0

1Inseridos no Primeiro Tratamento; 2Diluinte utilizado no preparo das suspensões bacterianas e inserido no Primeiro Tratamento 
para verificação de sua neutralidade nos resultados.


