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RESUMO
O reino vegetal é uma das principais fontes de busca para novas substâncias com ação
antimicrobiana. Dentre as espécies de plantas, o gênero Spondias, da família
Anacardiaceae, apresenta um grande potencial, pois estas são capazes de produzir uma
diversidade de metabólitos secundários, os quais são responsáveis por diversos efeitos
terapêuticos, incluindo o combate a microrganismos patogênicos. Devido à resistência
bacteriana aos medicamentos já existentes, é imprescindível a execução de pesquisas com
intuito de descobrir novos fármacos com ação antimicrobiana. Com base nisso, este
estudo teve como objetivo avaliar se extratos de plantas do gênero Spondias apresentam
atividade antibacteriana frente às espécies Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Para
isto, foi realizado um experimento no qual utilizou-se três extratos metanólicos originados
das espécies Spondias tuberosa, Spondias bahiensis e Spondias purpurea, por meio do
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teste de Concentração Inibitória Mínima com as referidas bactérias, avaliando sua ação
por meio de testes de viabilidade. Após os experimentos realizados, os extratos testados
nas concentrações e método utilizados não apresentaram resultados significativos, ou seja,
nas concentrações utilizadas não houve ação antibacteriana. Apesar dos resultados
encontrados, o gênero Spondias pode apresentar um grande potencial terapêutico e, dessa
forma, é necessária a realização de novas pesquisas ou a realização de ajustes nos testes
aplicados com o intuito de explorar as possibilidades terapêuticas dessas espécies
vegetais.

Palavras-chaves: Concentração Inibitória Mínima; S. purpurea; S. tuberosa; S.
bahiensis; Resistência antimicrobiana.

ABSTRACT
The Plantae kingdom is one of the main sources of search for new substances with
antimicrobial action. Among plant species, the genus Spondias, of the Anacardiaceae
family, has great potential, as they are capable of producing a diversity of secondary
metabolites, which are responsible for several therapeutic effects, including the fight
against pathogenic microorganisms. Due to bacterial resistance to existing drugs, it is
essential to carry out research in order to discover new drugs with antimicrobial action.
Based on this, this study aimed to evaluate whether extracts of plants of the genus
Spondias have antibacterial activity against the species Escherichia coli and
Staphylococcus aureus. For this, an experiment was carried out in which three methanolic
extracts from the species Spondias tuberosa, Spondias bahiensis and Spondias purpurea
were used, by means of the Minimum Inhibitory Concentration test with these bacteria,
evaluating their action through tests viability. After the experiments carried out, the
extracts tested in the options and method used did not use the results obtained, that is, in
the practices used, there was no antibacterial action. Despite two results found, the genus
Spondias may have great therapeutic potential and, therefore, it is necessary to carry out
further investigations or make adjustments to the tests applied in order to explore the
therapeutic possibilities of these vegetative species.

Keywords: Minimum Inhibitory Concentration; S. purpurea; S. tuberosa; S. bahiensis;
Antimicrobial resistance.
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RESUMEN
El reino vegetal es una de las principales fuentes de búsqueda de nuevas sustancias con
acción antimicrobiana. Entre las especies vegetales, el género Spondias, de la familia
Anacardiaceae, tiene un gran potencial, ya que son capaces de producir una diversidad de
metabolitos secundarios, los cuales son responsables de varios efectos terapéuticos, entre
ellos la lucha contra los microorganismos patógenos. Debido a la resistencia bacteriana a
los fármacos existentes, es fundamental realizar investigaciones para descubrir nuevos
fármacos con acción antimicrobiana. En base a esto, este estudio tuvo como objetivo
evaluar si extractos de plantas del género Spondias tienen actividad antibacteriana contra
las especies Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Para ello, se llevó a cabo un
experimento en el que se utilizaron tres extractos metanólicos de las especies Spondias
tuberosa, Spondias bahiensis y Spondias purpurea, mediante la prueba de Concentración
Mínima Inhibitoria con estas bacterias, evaluando su acción mediante pruebas viabilidad.
Luego de los experimentos realizados, los extractos probados en las concentraciones y
método utilizado no utilizaron los resultados obtenidos, es decir, a las concentraciones
utilizadas no hubo acción antibacteriana. A pesar de los dos resultados encontrados, el
género Spondias puede tener un gran potencial terapéutico y, por lo tanto, es necesario
realizar más investigaciones o realizar ajustes en las pruebas aplicadas para explorar las
posibilidades terapéuticas de estas especies vegetativas.

Palabras clave: Concentración mínima inhibitoria; S. purpurea; S. tuberosa; S.
bahiensis; Resistencia antimicrobiana.

1. Introdução

Os medicamentos antibacterianos são amplamente utilizados no tratamento de
diversas doenças provocadas por microrganismos, principalmente as bactérias. Essas são
seres procariotos com características simples, no entanto, algumas expressam fatores de
virulência que podem desencadear sérios problemas de saúde ao infectar o ser humano.
Dentre as bactérias que possuem essa capacidade, destacam-se Staphylococcus aureus e
Escherichia coli, as quais são frequentemente encontradas em casos de resistência
bacteriana, principalmente no âmbito hospitalar (Brooks, Carroll, Butel, Morse &
Mietzner, 2014; WHO, 2018; Ejrnæs, 2011; Lister & Horswill, 2014).
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O uso indiscriminado dos antimicrobianos e a deficiência no desenvolvimento de
novos fármacos têm agravado os casos de resistência bacteriana, caracterizando-se um
grande problema que afeta a saúde da população mundial (Loureiro, Roque, Rodrigues,
Herdeiro & Ramalheira, 2016; WHO, 2019). Esse fator tem despertado o interesse em
novas pesquisas, as quais estão voltadas principalmente para as fontes naturais, com
ênfase nas plantas. Estas apresentam diferentes compostos bioativos que demonstram
serem promissores para o desenvolvimento de novos antibióticos (Barbieri et al., 2017;
Chipinga, Kamanula, & Moyo, 2018).
As plantas medicinais são utilizadas pela população na prevenção e/ou na cura de
enfermidades como os processos infeciosos (Miranda et al., 2015), sendo que muitas
dessas utilizações empíricas acabam sendo pesquisadas pela comunidade científica a fim
de esclarecer se realmente existe embasamento para a utilização (Bruning, Mosegui, &
Vianna, 2012). Tendo como exemplos as famílias Verbenaceae; Fabaceae; Rutaceae e
Zingiberaceae, as quais apresentaram resultados favoráveis para a inibição de bactérias
(Karuppiah & Rajaram, 2012; Costa, Souza, Brito, & Fontenelle, 2017; Di Ciaccio,
Fortunato, & Salvat, 2018; Tsujii et al., 2020).
Há também a família Anacardiaceae, a qual tem diversos artigos científicos
referentes aos gêneros Anacardium, Mangifera e Spondias, com as espécies Anacardium
occidentale L., Mangifera indica L., Spondias mombin L., sendo candidatas ao
desenvolvimento de fármacos antimicrobianos (Freitas, 2018; Medeiros, Feijó, Santos,
Lucas, & Melo, 2012; Bshabshe et al., 2020). O gênero Spondias, no Brasil, é encontrado
em espécies como a S. mombin L., S. purpurea L. (SP), S. dulcis Parkinson, S. tuberosa
Arruda (ST), e S. bahiensis P. Carvalho, Van den Berg e M. Machado (SB) (Herrera et
al., 2018).
No estado da Bahia, destacam-se as espécies S. tuberosa Arruda, S. bahiensis P.
Carvalho, Van den Berg e M. Machado e S. purpurea L., conhecidas respectivamente
como umbu, umbu-cajá e seriguela. São árvores frutíferas (Mitchell & Daly, 2015)
utilizadas tanto como alimento quanto para uso medicinal, empregados empiricamente
em casos de diarreia, inflamação, afecções de garganta e conjuntivite, além de apresentar
comprovação científica para atividades antioxidante, antifúngica, antiúlcera e
antiglicação (Silva, Brito, Santos, López, & Almeida, 2012; Mertens, Germer, Siqueira
Filho, & Sauerborn, 2017; Vargas et al., 2017; Araujo, Santos, Farias, Lemos, & Alves,
2018; Cordeiro et al., 2018; Muñiz, Garcia, Gonzalez, & Zuñiga, 2018; Sameh, Al-Sayed,
Labib, & Singab, 2018; Santos et al., 2019).
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Dessa forma, nos últimos anos aconteceu o desenvolvimento de diversos estudos
no âmbito de uso de extratos vegetais no intuito de aumentar a variedade de possíveis
fármacos que venham a solucionar o problema da resistência bacteriana aos antibióticos.
Portanto, este trabalho tem como objetivo a investigação da atividade e o potencial
antimicrobiano in vitro de extratos do gênero Spondias em relação a bactérias das espécies
S. aureus e E. coli. Para isso, o procedimento utilizado foi o Método de Concentração
Inibitória Mínima (CIM), sendo este, uma das melhores formas de apresentar a atividade
antibacteriana de um extrato, além de ser a forma escolhida para expressar a atividade dos
antibióticos (Elshikh et al., 2016).

2. Metodologia

2.1 Tipo de estudo

Este artigo é uma pesquisa explicativa de caráter experimental, realizado em
laboratório de forma qualitativa e quantitativa.

2.2 Obtenção dos extratos vegetais e local de estudo

Foram utilizados nesta pesquisa os extratos de três espécies do gênero Spondias. Os
extratos de ST, SB e SP foram preparados na Universidade Estadual de Feira de Santana
e fornecidos pela Professora Dr.ª Sônia Carine Costa, docente da Unidade de Ensino
Superior de Feira de Santana - UNEF, aos pesquisadores deste trabalho.
Das espécies de SB e ST, foram preparados utilizando-se as folhas e submetendoas
a secagem em estufa de ventilação forçada a 50º C, maceração por 72 horas em metanol
e por fim, a evaporação no Rota Evaporador IKA ® HB 10 basic, obtendo-se extratos
brutos secos.
Foram também utilizadas cascas do fruto de SP. As cascas sofreram processo de
secagem através de uma estufa a 50 ºC, sendo posteriormente pulverizadas em moinho de
facas. Este material foi macerado em metanol P.A., em temperatura ambiente (25 ºC) e
durante 72 horas. Depois, usando um funil de Buchner e papel Watmann nº 1, o material
foi filtrado e, por meio do Rota Evaporador IKA ® HB 10 basic, removeu-se o solvente,
resultando em um extrato bruto seco.
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Já no laboratório de Ciências Farmacêuticas da UNEF, os extratos foram diluídos
em DMSO (Dimetilsulfóxido) 1 % e padronizados na concentração de 2 mg/mL.

2.3 Avaliação da atividade antimicrobiana
Procedeu-se então à escolha das espécies bacterianas a serem avaliadas. Com base
nas espécies amplamente utilizadas na literatura, os testes de atividade antimicrobianas
dos extratos foram realizadas com cepas padrões American Type Culture Collection
(ATCC) de Staphylococcus aureus (ATCC 29213) e de Escherichia coli (ATCC 25922),
cedidas pelo Laboratório de Imunologia, Parasitologia e Microbiologia da UNEF.
Seguindo as normas preconizadas pelo Clinical & Laboratory Standards Institute
(2012), o inóculo bacteriano foi preparado através da semeadura de bactérias em placas
de Petri contendo meio ágar nutriente, as quais foram incubadas em estufa bacteriológica
durante 24 horas a uma temperatura de 37ºC, obtendo-se a “cultura-mãe” (Miranda et al.,
2015). Em seguida, a concentração das culturas foi padronizada em tubos de ensaio em
solução salina 0,85% estéril, os quais foram ajustados utilizando o espectrofotômetro
(Global Trade Technology – GT7220) com comprimento de onda de 625 nm. A
concentração foi ajustada com leitura entre 0,08 a 0,10 de absorbância, o que corresponde
a 1 x 108 UFC/mL (Alencar, 2014; Rabinovitch & Oliveira, 2015).

2.4 Concentração inibitória mínima (CIM)

O teste de CIM foi realizado em triplicata para cada um dos extratos. Em placas de
poliestireno de 96 poços, foi introduzido em cada poço 100µL de cada um dos extratos,
50µL de caldo Mueller Hinton e 50µL do inóculo bacteriano. A diluição seriada foi então
realizada nas seguintes concentrações: 1 mg.mL-1, 0,5 mg.mL-1, 0,25 mg.mL-1, 0,125
mg.mL-1, 0,0625 mg.mL-1, 0,03125 mg.mL-1, 0,015625 mg.mL-1, 0,0078125 mg.mL-1
(Miranda et al., 2015).
Além disso, para cada placa contendo sua respectiva bactéria continha um controle
positivo, sendo este composto do caldo Mueller Hinton, o antibiótico gentamicina 1
mg/mL e o inóculo bacteriano correspondente; os controles negativos foram dois: o
primeiro apenas com o meio de cultura e as bactérias e o segundo apenas com o meio de
cultura estéril. As placas foram incubadas a 37°C por 18 horas em estufa microbiológica
(Hughes et al., 2013).
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Para verificar o crescimento bacteriano frente aos extratos, foi utilizado o método
descrito por Mann & Markham (1998) com algumas modificações. Em cada um dos poços
da microplaca foi adicionado 0,5 µL de solução de resazurina 0,01%. Posteriormente, as
placas foram incubadas a 37°C por 1 hora e após esse período, examinado o
desenvolvimento de cor para avaliar a CIM.
Após a realização da diluição seriada dos extratos nas placas de microdiluição, foi
adicionada a resazurina (7-hidroxi-3H-fenoxazina-3-ona-10 óxido), um indicador de
reações de oxirredução o qual tem como objetivo demonstrar a atividade antimicrobiana
através da análise visual. Quando a coloração fica azul, demonstra a ausência de
crescimento microbiano, já a coloração rosa indica que existe viabilidade bacteriana
(Elshikh et al, 2016).

3. Resultados

No presente estudo, para avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos do
gênero Spondias, foi realizada a técnica de microdiluição. Na primeira placa, foi testada
a bactéria S. aureus, após todo o processo de incubação, o extrato de SB apresentou a
coloração rosa em todas as concentrações (de 1 mg.mL-1 à 0,0078125 mg.mL-1), também
foi visualizado a mesma coloração para os extratos de ST e SP, portanto os extratos
analisados não apresentaram ação antibacteriana em relação a esta bactéria, de acordo
com a figura 1.

Figura 1: Placa de 96 poços com o resultado visual do
CIM através de resazurina com os extratos de SB, ST e SP
frente à bactéria S. aureus.

CP: controle positivo; CN¹: controle negativo (meio de
cultura e bactéria); CN²: controle negativo (meio de
cultura).
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Já na segunda placa de microdiluição, foi realizada a análise utilizando a bactéria
E. coli, após a inspeção visual dos poços, os quais tinham os extratos SB, ST e SP, nas
concentrações de 1 mg.mL-1 à 0,0078125 mg.mL-1, constatou-se a coloração rosa, e dessa
forma, não foram capaz de exercer ação antimicrobiana, como mostrado na figura 2.

Figura 2: Placa de 96 poços com o resultado visual do
CIM através de resazurina com os extratos de SB, ST e SP
frente à bactéria E.coli.

CP: controle positivo; CN¹: controle negativo (meio de
cultura e bactéria); CN²: controle negativo (meio de
cultura).
Fonte: Elaborado pelos autores.
Em ambas as placas, os poços que continham o controle positivo com gentamicina,
apresentaram a coloração azul, comprovando a sensibilidade das bactérias frente à ação
antimicrobiana. O primeiro controle negativo, que continha apenas o meio de cultura,
apresentou tom azul, significando esterilidade do mesmo, enquanto que no segundo
controle negativo, contendo o inóculo bacteriano e o meio de cultura, foi verificado a cor
rosa nos poços, demonstrando que as bactérias utilizadas no estudo estavam viáveis, ver
figura 1 e 2.

4. Discussão

As espécies vegetais produzem metabólitos secundários provenientes a processos
de adaptação e proteção contra patógenos, dentre eles fungos e bactérias. Esses
metabólitos despertaram interesse dos pesquisadores pela possibilidade de suas ações
terapêuticas. De acordo com estudos que analisaram as composições químicas presentes
nos extratos das espécies SB, ST e SP, foram encontrados compostos fenólicos,
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flavonoides, esteroides, terpenoides, entre outros (Ferreira, 2015; Silva, 2015; Barbosa et
al 2016).
Alguns dos compostos citados podem exercer mecanismos de ação responsáveis
pela atividade antimicrobiana, como, por exemplo, os compostos fenólicos que podem
inativar enzimas e proteínas transportadoras da parede celular dos microrganismos. Já os
flavonoides se complexam com proteínas e interferem na expressão gênica, além de
romper a membrana plasmática destes organismos (Ribeiro et al 2018).
Apesar das espécies vegetais estudadas apresentarem estes compostos, os resultados
deste presente estudo não demonstraram atividade antimicrobiana nas concentrações
testadas (de 1 mg.mL-1 à 0,0078125 mg.mL-1). Essas concentrações estão de acordo com
a literatura, pois para Ríos & Recio (2005) a eficiência da CIM para um extrato vegetal
deve ser menor que 1mg.mL-1. Corroborando com os resultados deste trabalho, Silva
(2012) relata que o extrato metanólico bruto de frações das folhas de SB, através do discodifusão, não exerceram atividade antimicrobiana tanto para E. coli quanto para S. aureus,
além de outras espécies bacterianas como Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae,
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Bacillus cereus e Staphylococcus
epidermidis. Em outro estudo, a autora Silva (2015) demonstrou que o extrato dos frutos
de SP também não apresentou atividade antimicrobiana, pela técnica de disco-difusão,
frente a E. coli. Ferreira (2015) utilizou dois testes, o de discodifusão e o CIM dos extratos
etanólicos das folhas de SB e ST, sendo que em ambos foi verificado a ausência da
atividade antibacteriana para E. coli. No experimento de Junior, Muniz, Pereira & Oliveira
(2016), os extratos aquosos e hidroalcóolicos das folhas de SP, através de disco-difusão,
não demonstraram ação sobre a bactéria S. aureus.
Por outro lado, alguns estudos realizados que utilizaram as mesmas espécies
vegetais demonstraram resultados positivos, porém com diferenças na metodologia
empregada como, por exemplo, os testes utilizados, a parte do material vegetal, as
concentrações dos extratos ou até mesmo pelos métodos de extração. Com essas
diferenças, os resultados podem divergir mesmo utilizando as mesmas plantas e bactérias.
Diante disso, Santos (2015) utilizou o extrato etanólico da casca do caule de ST e em seu
resultado obteve a CIM de 250 µg.mL-1 para S. aureus e 500 µg.mL-1 para E. coli.
Já Santos, Santos & Marisco (2017) relataram em seu estudo com infusão das folhas
de SP através de disco-difusão, os halos nas concentrações de 100 e 200 mg/mL inibiram
as bactérias S. aureus e E. coli, já no teste CIM, foi observado inibição parcial das
bactérias, nas concentrações de 25 e 12,5 mg/mL. Ferreira (2015) demonstrou que o
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extrato etanólico das folhas de SB, no teste de disco-difusão, conseguiu inibir o
crescimento de S. aureus, com halo superior a 8 mm; já no teste CIM, o mesmo extrato
apresentou atividade antimicrobiana para S. aureus também em concentrações variantes
de 256 e 1024 µg.mL-1.
Além de estudos que comprovaram a ação antimicrobiana das espécies SP, ST e SB
sobre as bactérias S. aureus e E. Coli, existem outros experimentos demonstrando a ação
frente a diferentes bactérias. Como exemplo do estudo realizado por Rocha et al. (2013),
o qual demostrou que extratos hidroalcoólicos das cascas da ST exerceu atividade
antimicrobiana contra bactérias do gênero Streptococcus (S. mutans, S. salivarius, S.
oralis e S. parasanguinis) através do método CIM cuja concentrações do extrato variaram
de 0,78% a 100,00%.

Miranda-Cruz, Espinosa-Moreno, Centurión-Hidalgo,

VelázquezMartínez & Alor-Chávez (2012) em seu estudo com extrato etanólico das
folhas de SP, pelo método CIM, apresentou um valor de 7,50 mg/mL contra B. cereus.
Além disso, Ferreira (2015) demonstrou em seu estudo que o extrato etanólico das folhas
de SB e ST apresentou ação contra as bactérias Streptococcus maya e S. mutans nas
concentrações entre 256 e 1024 µg.mL-1 pelo método CIM.
O gênero Spondias também é fonte de estudos com o objetivo de comprovar
científicamente a presença de outras atividades além da antimicrobiana. Cordeiro et al.
(2018) utilizando extrato hexânico das folhas de ST, demonstrou a eficácia antifúngica
em Candida albicans e Candida glabrata, além de apresentar atividade antioxidante
moderada. Outro estudo que também comprovou a atividade antioxidante foi o de Silva
(2012), porém utilizando o extrato metanólico de SB, apresentando ainda resultados
positivos para ação anti-inflamatória, pelo modelo de nocicepção induzida pela formalina
em camundongos. Já um estudo in vitro realizado por Muñiz, Garcia, Gonzalez & Zuñiga
(2018) usando o extrato hexânico de SP demonstrou atividade antiglicação e antioxidante.
Portanto, apesar do presente trabalho não ter apresentado resultados positivos contra
as bactérias S. aureus e E. coli, novos estudos com as espécies vegetais utilizadas devem
ser realizados, empregando outras metodologias e microorganismos para que se explore
todo o potencial dos extratos Spondias como candidatos a futuro fármacos.
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5. Conclusão

Diversos estudos demonstraram a eficácia do gênero Spondias em ações
antimicrobianas. Entretanto, a presente investigação demonstrou que as amostras das
partes utilizadas de extratos metanólicos de Spondias (SP, SB e ST) nas concentrações
utilizadas não apresentaram ação antimicrobiana contra as bactérias S. aureus e E. coli
testadas pelo método de CIM. Contudo, apesar dos resultados encontrados no trabalho, é
importante salientar que as espécies de Spondias são muito utilizadas de forma empírica
pela população para o tratamento de diversas doenças. Dessa forma, é importante que
novos estudos relacionados a ações dos extratos de Spondias continuem acontecendo, mas
não apenas objetivando a ação antibacteriana, mas também ação antifúngica, ou seja, que
continue ocorrendo estudos em buscas de outras atividades farmacológicas das Spondias.
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