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RESUMO

Introdução: A procura por antibióticos de origem natural tem se tornado cada
vez mais intensa, principalmente devido ao uso crônico desses medicamentos,
que  fornece  malefícios  como  a  resistência  bacteriana.  Neste  trabalho  foi
avaliado a atividade antibacteriana de um extrato hidroalcoólico de gengibre
frente às cepas de Escherichia coli, Salmonella spp. e Staphylococcus aureus.
Metodologia:  O  experimento  foi  realizado  seguindo  a  metodologia  de
concentração inibitória mínima (CIM), que é um método de diluição em caldo
descrito por NCCLS (2002).  Resultados e discussão:  O extrato apresentou
ação contra duas das cepas: E. coli e S. aureus, com CIM de 625 e 10.000 µg.
mL-1,  correspondendo  a  uma  atividade  antibacteriana  moderada  e  baixa
respectivamente. Conclusão: Os estudos relacionados ao gengibre devem ser
aprofundados, pois a atividade antibacteriana pode ser otimizada, servindo de
alternativa terapêutica futuramente.
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ABSTRACT

Introduction:  The  search  for  antibiotics  of  natural  origin  had  become
increasingly intense, mostly because of the chronicle use of those medicines,
that offers harms, like the bacterial resistance. In this article was evaluated the
antibacterial  activity  of  a  hydroalcoholic  extract  of  ginger  against  strains  of
Escherichia coli, Salmonella spp. e Staphylococcus aureus. Methodology: The
experiment  was  realized  following  the  minimum  inhibitory  concentration
methodology  (MIC),  a  broth  dilution  method,  described  by  NCCLS  (2002).
Results  and discussion: The extract  presented activity  against  two of  the
strains: E. coli and S. aureus, with MIC 625 and 10.000 µg. mL -1, corresponding
for  a  respectively,  moderate  and  low  antibacterial  activity.  Conclusions:
Studies related to ginger must be in-depth, since the antibacterial activity can be
optimized and it can be a therapeutic alternative in the future.
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INTRODUÇÃO

Nos  últimos  anos,  observou-se  um  aumento  no  uso  de  plantas
medicinais  pela  população  brasileira.  Isso  deve-se  não  só  aos  avanços  da
ciência, mas também pela crescente demanda por terapias menos agressivas,
o alto custo dos medicamentos da indústria e, por vezes, a inacessibilidade à
assistência médica ou farmacêutica (YUNES, 2001).

A resistência bacteriana também representa um dos motivos pela busca
por medicamentos de origem natural como fonte alternativa, visto que incita a
preocupação quanto ao esgotamento das fontes de tratamento de doenças
causadas por microrganismos (HOLETZ et al, 2002). 

Apesar  dos  estudos  e  uso  dos  antimicrobianos  ser  mais  notório  em
países  em  desenvolvimento  da  Ásia  e  África,  o  Brasil  que  possui  grande
potencial  para  a  descoberta  de  plantas  medicinais  e  desenvolvimento  de
medicamentos à base delas, isso em virtude da biodiversidade existente no
país (SANTOS et al, 2014).

O gengibre, historicamente, é muito utilizado para o alívio de problemas
no  sistema  gastrointestinal,  inflamação  e,  além  disso,  apresenta  efeito
antibacteriano,  devido  à  presença  de  metabólitos  secundários  em  sua
composição, como o gingerol e o shogaol (SOUSA et al., 2019).

Em  virtude  disso,  o  objetivo  do  trabalho  é  avaliar  a  atividade
antibacteriana do extrato hidroalcoólico do Zingiber officinale (gengibre) frente
às cepas de Salmonella, Escherichia coli e Staphylococcus aureus.

METODOLOGIA

O extrato hidroalcoólico do gengibre foi obtido através da junção de 200
g do rizoma do gengibre macerado junto à 600 mL de etanol 70% em um frasco
Erlenmeyer, tendo sido armazenado depois em ambiente estático por sete dias.
Subsequentemente, a amostra passou por rotaevaporação por 1 hora e meia e
liofilização até a desidratação.

As cepas utilizadas foram doadas pelo  Laboratório Interdisciplinar  de
Materiais Avançados (LIMAV) da Universidade Federal do Piauí,  duas delas
sendo do tipo Gram-negativa: Escherichia coli e Salmonella spp. e uma Gram-
positiva:  Staphylococcus  aureus.  Os  microrganismos  foram  reativados  em
caldo BHI a 35º C em estufa BOD por 24h, sendo realizada, posteriormente, a
sua  padronização  através  de  suspensão  de  20  µL  do  inóculo  em  solução
salina, sob a concentração de 1,5x108 UFC/mL, valor equivalente ao tubo 0,5
da Escala de McFarland.

Para a determinação da atividade antibacteriana do extrato, foi utilizada
a metodologia de Concentração Inibitória Mínima (CIM), proposta por NCCLS
(2002) adaptado. Fez-se uso de de microplaca de 96 poços para cada um dos
microrganismos,  organizada em 12 colunas (1 a 12)  e 8 linhas (A a H).  A
inoculação se deu após a diluição do extrato liofilizado em 4,9 mL de solução
salina e 0,1 mL de DMSO. Em seguida, inoculou-se 80 µL de caldo Mueller
Hinton nos primeiros oito poços das linhas A, B e C, visto que o procedimento é
realizado  em  triplicata.  Em  ato  contínuo,  pipetou-se  100  µL  do  extrato  de
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gengibre no primeiro poço, para, em seguida, realizar diluição seriada de 100
µL até a 8° concentração. Por último, adicionou-se 20 µL do inóculo em cada
compartimento.  Dessa  forma,  obteve-se  concentrações  na  proporção  1:2,
variando de 10000 µg.mL-1 a 78,125 µg.mL-1. Para os poços da 8º concentração,
dispensou-se 100µL de conteúdo, com o objetivo de igualar o volume total de
cada poço.

Posteriormente, seguiu-se para a preparação das soluções-controle nos
poços das linhas 9 à 12. No controle positivo, foram realizadas 2 formulações:
a 1° contendo 80 µL de caldo Mueller Hinton, 100 µL de salina e 20 µL de
inóculo e a 2° contendo 100 µL de caldo Mueller Hinton e 100 µL do inóculo.
No controle negativo, também foram realizadas 2 formulações: a 1° contendo
100 µL de caldo Mueller Hinton e 100 µL de salina e a 2° contendo apenas 200
µL  de  salina.  Cada  diluição  foi  feita  em  triplicata  também.  O  mesmo
procedimento foi realizado para as outras duas cepas.

Encerrada  a  parte  de  inoculação,  as  microplacas  foram envoltas  por
algodão umedecido e papel alumínio e incubadas a 35° C por 24 horas em
estufa BOD. Logo depois, as amostras foram estriadas em placas de ágar MH
(Mueller Hinton) com o auxílio de agulha microbiológica e levadas a incubação
por 24h a 35°C, para verificar a ausência/presença de crescimento bacteriano.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O  extrato  seco  apresentou  rendimento  de  3,75%,  considerado  baixo
quando  em  comparação  com  valores  encontrados  na  literatura.  Os
experimentos de Cutrim et  al.  (2019)  revelaram um rendimento de 12,20%,
seguindo o mesmo procedimento, enquanto Santos (2018) obteve 5% do seu
material.

Os valores da concentração inibitória mínima (CIM) do extrato analisado
sobre  as  cepas  estão  apresentados  na  Tabela  1.  O  Controle  Positivo  e  o
negativo  foram realizados de modo a  assegurar  a  autenticidade da técnica
usada neste estudo (Cavalcanti et al., 2010). Houve crescimento bacteriano no
controle positivo e nenhum no controle negativo, provando que tanto o caldo
MH  quanto  a  salina  não  interferiram  no  desenvolvimento  da  cepa,  nem
estavam contaminados, assim, não poderiam prejudicar o experimento.

TABELA 1. Concentração Inibitória Mínima (CIM) do extrato hidroalcoólico de
gengibre  frente  às  bactérias  Salmonella,  Escherichia  coli  e  Staphylococcus
aureus.
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Para Salmonella spp., o extrato de gengibre não se mostrou eficaz, visto
que nenhuma das concentrações da amostra testada inibiu o crescimento da
bactéria  na  placa  contendo  ágar  Mueller  Hinton.  Comparando  com  outros
resultados, Majolo et al. (2014) obteve uma atividade antimicrobiana com CIM
que variou de 2500 a 5000 µg/mL frente a algumas espécies de  Salmonella
spp.  em seus experimentos.  Ainda assim,  o  autor  completa  que a  espécie
apresenta  uma  maior  resistência  em  relação  às  outras  bactérias,
principalmente por  causa de sua bicamada fosfolipídica,  o  que justificaria  a
ausência de resultados no presente trabalho.

O extrato apresentou atividade de inibição até os poços de numeração 4
da  microplaca  em  relação  à  bactéria  Escherichia  coli,  caracterizando  uma
concentração inibitória mínima de 625 µg.mL -1, corroborando com os resultados
encontrados por  Grégio et al. (2006) que obteve atividade antimicrobiana com
o extrato, mas com um CIM de 5000 µg.mL. Sousa et al. (2019) relata que a
atividade antimicrobiana pode sofrer  influência  de  fatores  externos,  como o
período  de  armazenamento,  a  forma  como  o  extrato  é  apresentado  e  a
temperatura em que é submetido.

Frente à Staphylococcus aureus, o extrato apresentou atividade contra a
bactéria, com uma CIM de 10000 µg.mL-1, corroborando com os resultados de
Grégio et al. (2006) e Cutrim et al. (2019) com relação a ação, compreendendo,
respectivamente, CIM de 5000 e 50.000  µg.mL-1.

Os estudos de Aligianis et al.  (2001) relatam a classificação da eficácia
da atividade antimicrobiana, sendo uma forte inibição com CIM até 500 µg.mL -1;
inibição moderada entre 600 e 1000 µg.mL -1; e inibição fraca para CIM acima de
1000  µg.mL-1.  Portanto,  o  extrato  de  gengibre  apresenta  média  atividade
antimicrobiana  e,  ainda  que  poucos  relatos  tenham  sido  encontrados,  o
presente estudo simpatiza com os achados da literatura sobre a ação inibitória
do gengibre diante de determinadas bactérias, demonstrando que, apesar da
necessidade  de  maiores  estudos  nesse  âmbito,  o  extrato  hidroalcoólico  do
Zingiber officinale possa vir a ser utilizado como agente antibacteriano.

CONCLUSÃO

O extrato hidroalcoólico de gengibre possui uma ação antibacteriana que
varia  em  função  da  bactéria  pois,  apesar  de  não  ser  eficaz  mediante  a
Salmonella spp., apresenta atividade moderada contra Escherichia coli e ação
fraca frente à Staphylococcus aureus. 
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