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RESUMO

O pólen apícola é um aglomerado de pólen de flores de várias fontes vegetais, os quais são coletados pelas abelhas e misturados com néctar e 
secreções glandulares. Esse produto apícola possui alto valor nutricional, tendo carboidratos, aminoácidos, lipídeos, vitaminas, minerais, 
fitoesterois e flavonoides em sua composição. A investigação de sua ação antimicrobiana pode resultar em produtos de interesse farmacêutico. O 
presente trabalho tem como objetivo avaliar a atividade antimicrobiana das frações Hexânica, Acetato e Metanólica do pólen apícola coletado na 
região de Canavieiras -Bahia. Foram coletadas amostras de pólen apícola desidratado de colmeias de abelhas Apis mellifera de diferentes 
propriedades do município de Canavieiras-Bahia. As amostras desidratadas de pólen foram trituradas, homogeneizadas, extraídas com etanol a 
70% até exaustão. As soluções concentradas em rotaevaporador sob pressão reduzida, o material obtido solubilizado em etanol:água, e extraído 
sucessivas vezes com hexano (5 x 150 mL), acetato de etila (5 x100 mL) e metanol (5x150 mL). As fases obtidas filtradas e concentradas obtendo-
se as respectivas frações; hexânica, acetato de etila e metanol:água.  Para os ensaios antimicrobianos foram usadas as seguintes bactérias: 
Escherichia coli (EC-ATCC10536); Staphylococcus aureus (AS-ATCC25923). As linhagens mantidas em meio de cultura Ágar infusão de coração. A 
concentração inibitória mínima (CIM) foi determinada pelo método de microdiluição, utilizando um inóculo de 100 μL e uma quantidade de 100 
μL do extrato, com concentrações variáveis dos extratos. A CIM foi definida como a menor concentração na qual nenhum crescimento 
microbiano é observado. A leitura foi realizada pela reação colorimétrica de oxi-redução da resazurina.O extrato polar Metanólico e o apolar 
Hexânico obtiveram CIM elevados frente às bactérias testadas, CIM > 1024 µg/mL.  A fração acetato, considerada de polaridade intermediária 
apresentou melhor resultado; CIM de 780 µg/mL frente a bactéria E .coli e 390 µg/mL frente a bactéria S. aureus.  O maior CIM frente a gram-
negativa se deve a maior complexidade da estrutura das bactérias o que dificulta a penetração dos antimicrobianos, como a camada externa de 
lipopolissacarídeos que determina características de permeabilidade a substâncias. Novos estudos serão realizados na busca da atividade 
moduladora desses extratos com drogas antimicrobianas.
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