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RESUMO

Introdução: A resistência bacteriana aos antimicrobianos mais tradicionais é
atualmente um dos maiores  e mais  consideráveis obstáculos  para  a  saúde
pública;  em  razão  de  apresentar  consequências  clínicas  drásticas  e
preocupantes tanto para hospitais quanto para a sociedade.  Este estudo teve
por objetivo avaliar a atividade antimicrobiana e toxicidade do  óleo essencial
(OE) das folhas de  Syzygium cumini L.  Metodologia: O OE foi extraído por
hidrodestilação. O ensaio de toxicidade foi realizado por letalidade com Artemia
salina Leach. Para atividade antimicrobiana utilizou-se as técnicas de Difusão
de  Disco  e  Diluição  em  Caldo  frente  as  bactérias  Escherichia  coli e
Staphylococcus aureus. Resultados e Discussão: A CL50 de toxicidade obtida
para o OE foi de  398  mg L-1 sendo  classificado como atóxico. Em relação a
atividade antimicrobiana, o OE apresentou halos de inibição para S. aureus de
32 mm e de 17 mm para E. coli. Conclusões: Este estudo demonstrou a ação
bactericida  do  OE  frente  aos  microrganismos  testados,  sendo  classificado
como atóxico pelo ensaio de toxicidade. 
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ABSTRACT

Introduction: Bacterial resistance to more traditional antimicrobials is currently
one of the greatest and most considerable obstacles to public health; due to the
clinical and worrying clinical presentations for both hospitals and society. This
study aimed to evaluate the antimicrobial activity and toxicity of the essential oil
(EO) of the leaves of Syzygium cumini L. Methodology: The OE was extracted
by hydrodistillation. The toxicity test was performed by lethality with  Artemia
salina Leach.  For  the  antimicrobial  activity  used  as  disk  diffusion  and  heat
dilution  techniques  against  Escherichia  coli and  Staphylococcus  aureus
bacteria. Results and Discussion: LC50 of toxicity used for OE was 398 mg L -1

being classified as nontoxic. Regarding antimicrobial activity, the EO showed
inhibition halos for  S. aureus of 32 mm and 17 mm for  E. coli.  Conclusions:
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This  study  demonstrated  a  bacterial  action  of  EO  against  the  tested
microorganisms, being classified as non-toxic by the toxicity test.

Keywords - Toxicity; Antimicrobial; Bacteria.
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INTRODUÇÃO

A resistência bacteriana aos antimicrobianos mais tradicionais é atualmente um
dos maiores e mais consideráveis obstáculos para a saúde pública; em razão
de  apresentar  consequências  clínicas  drásticas  e  preocupantes  tanto  para
hospitais  quanto  para  a  sociedade  (LOUREIRO  et  al.,  2015).  Devido  ao
aumento da resistência dos microrganismos aos antimicrobianos sintéticos, os
estudos voltados à obtenção de antimicrobianos naturais têm aumentado em
nível  mundial,  sendo  que  muitos  extratos  e  óleos  vegetais  apresentam
potencial antimicrobiano (RAMOS et al., 2007).

Apesar  da  disponibilização  de  novos  antibióticos,  a  resistência  bacteriana
ocorre em ritmo crescente nos diferentes patógenos Gram positivos e Gram
negativos e representa um grande desafio  terapêutico (ROSSI&ANDREAZII,
2005).  Mediante  o  aumento  de  bactérias  multirresistentes  devido  ao  uso
indiscriminado de antimicrobianos, o reconhecimento da Organização Mundial
de Saúde (OMS) quanto ao potencial  terapêutico das plantas, e  que o uso
associado  das  plantas  medicinais  e/ou  seus  subprodutos  com  drogas
antimicrobianas  pode  inibir  ou  intensificar  o  efeito  terapêutico  dos
medicamentos convencionais (SARAIVA, 2012).  

Muitas espécies vegetais possuem propriedades terapêuticas, e,  portanto, o
uso de plantas medicinais representa um fator essencial para a manutenção
das  condições  de  saúde  das  pessoas  (MORELLI,  2010).  Parte  das
propriedades farmacêuticas descritas para plantas medicinais são creditadas
aos óleos essenciais (PROBST, 2012).

Dentre as plantas utilizadas para obtenção de óleo essencial (OE’s) e extratos,
encontram-se  o  jambolão  (Syzygium  cumini  L.),  pertencente  à  família
Myrtaceae, mas originários de regiões diferentes, sendo jambolão da Índia. O
jambolão possui diversos aproveitamentos, além de seus frutos poderem ser
consumidos, a madeira da árvore pode ser utilizada comercialmente e o óleo
essencial proveniente das sementes e das folhas pode ser obtido e utilizado
por  apresentar  efeitos,  tais  como,  antioxidantes,  hipoglicemiantes,
antialérgicos,  anti-inflamatórios,  antivirais  e  antibacterianos  (CARVALHO,
2013).  Desta  forma,  este  estudo  teve  por  objetivo  avaliar  a  atividade
antimicrobiana e a toxicicidade do OE das folhas de Syzygium cumini L. A fim
de verificar as características e propriedades do OE frente aos microrganismos
testados. 
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METODOLOGIA

Material vegetal e obtenção do óleo essencial

As folhas de  S. cumini (jambolão) foram coletadas no município de Morros,
Maranhão,  Brasil.  Após  a  coleta,  o  material  vegetal  foi  transportado  ao
Laboratório de Pesquisa e Aplicação de Óleos Essenciais (LOEPAV/UFMA),
onde foi submetido à estufa de secagem de ar convectiva FANEM 520 a 45ºC
por  24  horas,  e  posteriormente,  trituradas  em  moinho  de  facas.  Foram
utilizadas 100g das folhas secas de  S. cumini  adicionando-se água destilada
(1:10). Para extração dos OE’s, utilizou-se a técnica de hidrodestilação com um
extrator  de  Clevenger  de  vidro  acoplado  a  um  balão  de  fundo  redondo
acondicionado em manta elétrica como fonte geradora de calor. 

Toxicidade

Este ensaio foi realizado de acordo com a metodologia descrita por Meyer et al.
(1982). Para a avaliação da letalidade de Artemia salina Leach, foi preparada
uma solução salina estoque de cada OE na concentração de 10.000 mg L -1 e
0,02  mg  de  Tween  80  (tenso  ativo).  Foram  realizadas  diluições  a  fim  de
obtermos concentrações de 10, 100 e 1000 mg L-1, respectivamente. Todos os
ensaios foram realizados em triplicatas, onde dez larvas na fase náuplio foram
transferidas para cada um dos tubos de ensaio. Para o branco utilizou-se 5 mL
da solução salina, para o controle positivo K2Cr2O7 e para o controle negativo 5
mL uma solução 4 mg L-1 de Tween 80. Após 24 horas, realizou-se a contagem
das larvas vivas, considerando-se mortas aquelas que não se movimentaram
durante a observação e nem com a leve agitação do frasco. Calculou-se a CL 50

pelo método de Probit (FINNEY,1952).

Atividade antimicrobiana

A atividade antimicrobiana foi realizada segundo a técnica de difusão de disco
do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2015) que padroniza os
testes  de  sensibilidade  de  antimicrobianos  por  disco-difusão,  utilizando-se
suspensões  padronizadas  de  cepas  de  Escherichia  coli  (ATCC  25922)  e
Staphylococcus aureus (ATCC 25923) distribuídas em placas contendo meio
de cultura Ágar Mueller Hinton (AMH) acrescidas de discos contendo 50 μL do
OE. Como controle positivo utilizou-se Gentamicina (30 µg). As placas foram
incubadas em estufa bacteriológica a 35 °C/24 h. Os diâmetros dos halos de
inibição foram mensurados. Esses ensaios foram feitos em triplicata. 

Para  determinação  da  Concentração  Inibitória  Mínima  (CIM),  utilizou-se  a
técnica de diluição em caldo. Com diluições seriadas do OE em Caldo Mueller
Hinton (MH), resultando nas concentrações de 1000, 500, 250, 100, 50, 25, 10
e 5 μg mL-1, realizando-se os controles de esterilidade e com incubação a 35ºC
por 24 horas. A Concentração Bactericida Mínima (CBM) foi mensurada a partir
da inoculação de 10 µL dos tubos resultantes da diluição em Caldo Mueller
Hinton, realizou uma contagem das placas após 24h, onde as placas que não
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cresceram colônias foram classificadas como concentrações bactericidas para
a ação do OE.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Toxicidade

Segundo o ensaio de toxicidade, foi possível constatar CL50 para ação do OE
de S. cumini em 398 mg L-1, sendo classificado como atóxico segundo o critério
de  Dolabela  (1997).  BITENCOURT  et  al.  (2016)  verificaram  o  extrato  das
sementes de S.  cumini (L.)  mostraram um efeito  não-toxico contra  Artemia
salina. Logo este OE tem seu potencial de aplicação aceitáveis e estimulado.  

Atividade antimicrobiana

Na Tabela 1 constam os resultados obtidos nos ensaios antimicrobianos.

Tabela 1 – Ação antimicrobiana do OE de S. cumini frente a S. aureus e E. coli
Bactérias Halos de inibição CIM CBM 

E. coli 17 mm 250 µg mL-1 600 µg mL-1 
S. aureus 32 mm 150 µg mL-1 390 µg mL-1 

 

Conforme  Moreira  et  al.  (2005),  os  halos  de  inibição  formados  permitem
classificar as cepas bacterianas como sensíveis frente ao OE utilizado. O OE
foi  mais  eficiente  frente  às  cepas  de  S.  aureus.  Os  resultados  analisados
verificaram a relevância deste estudo e Loguercio et al. (2005) ao investigar a
ação  antimicrobiana  do  extrato  de  S.  cumini,  encontraram halo  de  inibição
menor do que este estudo para as mesmas bactérias. 

Mediante aos resultados observados para as CIM’s, nota-se que o OE seguiu a
classificação  de  Aligiannis  et  al.  (2011),  que  propõe  classificar  produtos
vegetais com base nos resultados do CIM. Inibidores fortes: CIM de até 500 μg
mL-1; inibidores moderados: MIC entre 600 e 1000 μg mL-1; inibidores fracos:
CIM acima de 1000 μg mL-1.

Para CBM os resultados mais favoráveis foram para S. aureus, observando-se
ação bactericida a partir de 390 µg mL-1, enquanto se pôde notar ação a partir
de 600 µg mL-1 para  E. coli.  As substâncias antimicrobianas e os compostos
presentes no OE podem corroboram favoravelmente para atividade bactericida
frente aos microrganismos testados. 

CONCLUSÕES

Este estudo demonstrou ação bactericida do OE frente às bactérias testadas,
sendo  classificado  como  atóxico  por  intermédio  do  ensaio  de  toxicidade.
Mediante aos resultados encontrados evidencia-se o OE como uma alternativa
terapêutica, estimulando sua aplicabilidade. 
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