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RESUMO

O uso de compostos naturais tem mostrado potencial perspectiva em atividade analgésica, anti-inflamatória, antiespasmódica, antialérgica, 
antitumoral, antifúngica e antibacteriana. Bixa orellana (urucum) é uma árvore pequena, originária da América tropical, incluindo a Amazônia 
brasileira, pertencente à família Bixáceas e principalmente utilizada como corante. Nas sementes encontra-se um óleo essencial rico em geraniol, 
monoterpenos e sesquiterpenos oxigenados, além dos carotenóides bixina e norbixina, e, em menor quantidade, alfa e beta-caroteno. Bixa 
orellana L. apresenta altas concentrações de taninos hidrolisados e a atividade antiinflamatória desse material pode ser justificada pela presença 
deste metabólito. Além de ser usado na culinária nacional, na indústria têxtil e cosmética, tem sido relatada sua utilização para doenças 
coronarianas, afecções do estômago e intestino, afecções respiratórias, queimaduras e como afrodisíaco; sendo escassos os trabalhos envolvendo 
suas folhas e sementes, principalmente a avaliação do seu potencial antimicrobiano e composição química. Nesse sentido, este trabalho teve por 
objetivo analisar a avaliação antimicrobiana de extratos hidroalcoólicos das folhas da Bixa orellana L frente alguns microrganismos de relevância 
clínica. Para essa finalidade os microrganismos testados foram as cepas de bactérias padrões Gram-positivas Staphylococcus aureus (ATCC25923), 
Enterococcus faecalis (ATCC29212), Streptococcus pneumoniae e leveduras Candida albicans (ATCC10231) e Candida krusci (ATCC22019), e as 
bactérias Gram-negativas Pseudomonas aeruginosa (ATCC27853), Klebsiella pneumoniae (ATCC700603) e Escherichia coli (ATCC25922). O extrato 
de urucum foi realizado conforme a metodologia adotada para este tipo de estudo, sendo obtido por processos de secagem e posterior 
maceração mecânica (para extração, foram utilizados 200 g da folha do urucum, coletados do Herbário Ático Seabra, localizado na Universidade 
Federal do Maranhão – UFMA; as folhas foram desidratadas em estufa, regulada em temperatura constante de 105ºC, pelo período de 4 horas). O 
ensaio antimicrobiano do extrato foi feito utilizando a técnica do poço por difusão em ágar Muller Hilton, com adaptação da técnica. Os inóculos 
de cada microrganismo foram preparados tomando-se colônias de cepas de bactérias, diluindo-as em solução salina até atingirem a turbidez de 
0,5 da escala de Mac Farland. Em seguida com auxílio de swab descartável as soluções de bactérias foram semeadas sobre toda superfície do 
meio de cultura Ágar Muller Hinton de modo a obter crescimento das bactérias. Posteriormente, foi feita a retirada do meio de cultura com o 
auxílio de cilindros de 6 mm de diâmetro para formação de poços, possibilitando adicionar os extratos a serem analisados. Os poços foram 
preenchidos com 50 a 100 μL de extrato. Posteriormente, as placas foram incubadas em estufa bacteriológica, a 37°C por 24 h. Após este tempo, 
foram realizadas as leituras dos resultados medindo-se a formação dos halos de inibição. Percebeu-se resistência representada pela ausência de 
formação de halos de inibição nas cepas de Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli. 
Observou-se sensibilidade do extrato de urucum sobre as cepas de Staphylococcus aureus com halo de inibição de 16mm Pseudomonas 
aeruginosa 10 mm, Candida albicans 19mm e Candida krusei 18 mm. O extrato de Bixa orellana, na metodologia descrita, mostrou atividade 
antimicrobiana contra alguns microorganismos analisados. Contudo, destaca-se a importância de mais estudos comprobatórios de tal hipótese, a 
fim de contribuir para o desenvolvimento de futuros trabalhos relacionados à atividade antimicrobiana de extratos vegetais.
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