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RESUMO

A Punica granatum, chamada popularmente por romãzeira, da família Punicaceae, é um arbusto ramoso de até 3 metros de altura, com folhas 
simples, cartáceas, dispostas em grupos de 2 ou 3, de 4-8 cm de comprimento. O chá preparado a partir da casca seca dos frutos da romãzeira é 
usado na medicina tradicional brasileira para o tratamento de infecções bacterianas. De acordo com os relatos da literatura científica, o perfil 
fitoquímico da P. granatum compreende os seguintes grupos de compostos: flavonoides, taninos condensados e taninos hidrolisáveis, ácidos 
fenólico, ácidos graxos, triglicerídeos e alcaloides. Os alcaloides são substâncias orgânicas cíclicas, de caráter básico e origem natural encontradas 
em quantidades apreciáveis no fruto da romãzeira e que apresentam, entre outras atividades biológicas, ação antimicrobiana. O objetivo principal 
desde trabalho é avaliar o efeito antimicrobiano dos alcaloides da casca da romã contra cepas patogênicas de Staphylococcus sp e Escherichia 
coli . Os frutos da romã foram adquiridos em um mercado na zona sul do Rio de Janeiro e encaminhado para a identificação botânica. O preparo 
do extrato alcóolico (fração A1) foi obtido pela técnica de maceração das cascas secas e trituradas. O chá (fração A2) foi realizado de acordo com 
a medicina tradicional. A partir destas soluções, os alcaloides foram isolados empregando-se o método de cromatografia de troca iônica, tendo 
como fase estacionária resina ácida DOWEX-50 ®. As soluções isentas de alcaloides foram denominadas como fração B1 (obtida a partir do 
extrato alcóolico) e fração B2 (obtida a partir do chá) e as soluções contendo os alcaloides isolados foram denominadas como fração C1 (obtida a 
partir do extrato alcóolico) e fração C2 (obtida a partir do chá). Para a identificação das classes de substâncias químicas presentes em cada fração 
foram realizadas CCD associada a reagentes reveladores específicos para flavonoides, taninos, ácidos graxos, triglicerídeos e alcaloides. Os testes 
iniciais de averiguação do potencial antimicrobiano foram feitos a partir das frações oriundas do chá das cascas da romã frente a cepa de 
Staphylococcus nepalensis. Para controle, foi feito antibiograma padrão, onde foi testada a sensibilidade do Staphylococcus nepalensis frente a 15 
antibióticos. A partir da CCD, constatou-se a presença de taninos, flavonoides, fenóis e alcaloides na fração A2, taninos, flavonoides e fenóis na 
fração B2 e apenas alcaloides na fração C2. Este resultado indica a eficiência do método cromatográfico de troca iônica utilizando resina ácida no 
isolamento de alcaloides. Na avaliação do potencial antimicrobiano das frações frente a cepa inoculada de Staphylococcus nepalensis, foram 
obtidos os seguintes resultados: para a fração A halo de inibição de 21 mm; para a fração B halo de inibição de 9 mm; e halo de inibição 14 mm 
para a fração C. No antibiograma controle, a bactéria Staphylococcus nepalensis apresentou resistência a Ceftazidima, Oxacilina, Vancomicina, 
Sulfametoxazol + Trimetoprima e Penicilina. Apresentou sensibilidade a Amicacina, Tobramicina, Tetracilina, Ciprofloxacino, Gentamicina, 
Cloranfenicol, Vancomicina e Clindamicina e intermediaria a Eritromicina e Cefalotina. Comparado aos dois maiores halos de sensibilidade do 
antibiograma controle que são o Ciprofloxacino e a Amicacina, o halo da fração A que contém todos os constituintes da casca da romã apresenta 
70% de inibição o halo da fração B apresenta 46,67% e o halo C apresenta 30% de inibição. Com base nesses dados preliminares, constatou-se que 
todas as frações (A2, B2 e C2) apresentaram, ainda que em diferentes proporções, ação antimicrobiana frente a cepa de Staphylococcus 
nepalensis utilizada neste estudo. O maior efeito apresentado pela fração A2 pode ser justificada pela possível sinergia de ação entre todos os 
componentes antibacterianos presentes na casca do fruto de romãzeira, fenômeno observado em diversas plantas de uso medicinal.
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