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RESUMO 

 

Syzygium malaccense (L.) Merr. & L. M. Perry, pertence à família das Myrtaceae, é 
uma árvore frutífera de ocorrência em países tropicais e subtropicais. Popularmente é 
conhecida como jambo vermelho e é utilizada na alimentação e no tratamento de 
distúrbios gastrintestinais e no diabetes mellitus. Com base na etno-farmacologia, o 
presente trabalho teve como objetivo analisar o perfil fitoquímico, a composição dos 
extratos éter de petróleo, acetato de etila, metanol e água, obtidos das folhas de S. 

malaccense, determinar a atividade antimicrobiana destes extratos e avaliar in vivo a 
compatibilidade biológica do extrato aquoso de S. malaccense com o tecido subcutâneo, 
hepático e renal. A análise fitoquímica foi realizada por cromatografia em camada 
delgada para a pesquisa de metabólitos secundários. A atividade antimicrobiana foi 
avaliada sobre 48 microrganismos incluindo cocos Gram-positivos n=18), bacilos 
Gram-negativos(n=20) e levedura do gênero Candida(n=10). Para a determinação da 
Concentração Inibitória Mínima (CIM) foi utilizada a técnica de micro-diluição em 
meio líquido. Nos ensaios de biocompatibilidade, injeções do extrato aquoso de S. 

malaccense de concentração 0,6 mg/mL foram administradas a 24 ratos (Rattus 

novergicus, albino Wistar) divididos em quatro grupos. Após 7, 14, 28 e 32 dias desta 
administração, o tecido subcutâneo circunjacente à injeção foi retirado fixado em 
formalina à 10% tamponada (pH=7,0) e realizados os procedimentos histológicos para 
posterior análise microscópica. Procedimentos semelhantes ao descrito acima foram 
realizados também para o fígado e rins.  A análise fitoquímica revelou a presença de 
monoterpenóides e sesquiterpenóides nos extratos de éter de petróleo, acetato de etila e 
metanólico. Flavonóides, açúcares redutores, proantocianidinas e taninos hidrolisáveis 
nos extratos metanólico e aquoso e triterpenóides e esteróides no extratos acetato de 
etila. Todos os extratos ensaiados apresentaram atividade antimicrobiana, sendo esta 
superior para os cocos Gram-positivos. O gênero Staphylococcus foi o mais sensível à 
ação destes extratos cuja CIM foi em média de 0,44 ± 0,28 mg/mL. O extrato acetato de 
etila foi o mais efetivo frente à totalidade os microrganismos avaliados cuja CIM média 
foi de 1,0 ± 0,46 mg/mL. As estruturas celulares dos tecidos analisados apresentaram 
suas características bem conservadas sem nenhuma alteração morfológica. Os resultados 
obtidos neste trabalho corroboram o uso popular das folhas S. malaccense como 
fitoterápico sendo uma planta promissora para o desenvolvimento de medicamentos. 

Palavras-chaves: Syzygium malaccense, Myrtaceae, atividade antimicrobiana, 

biocompatibilidade. 

 

 

 

 

 



 

 xvii

ABSTRACT  

 

Syzygium malaccense (L.) Merr. & L. M. Perry, belongs to the family of Myrtaceae, 
fruit tree with occurrence in tropical and subtropical countries. It is popularly known as 
malay rose apple and used for nutriment and treatment of digestive disturbes and 
diabetes mellitus. Based on ethno-pharmacology, the present work aimed to analyze by 
phytochemical profile, the composition of the extracts petroleum ether, ethyl acetate, 
methanol and water, obtained from the leaves of S. malaccense, determine the 
antimicrobial activity of these extracts and evaluate in vivo the biological compatibility 
of the aqueous extract of S. malaccense with subcutaneous tissue, liver and kidneys. 
The phytochemical analysis was performed by thin-layer chromatography for detection 
of secondary metabolites. The antimicrobial activity was evaluated on 48 
microorganisms including Gram-positive cocci (n = 18), Gram-negative bacilli (n = 20) 
and yeast of the genus Candida (n = 10). To determine the Minimum Inhibitory 
Concentration (MIC), was used the technique of micro-dilution in culture medium. In 
biocompatibility tests, injections of aqueous extract of S. malaccense in concentration of 
0,6 mg/mL were administered to 24 rats (Rattus novergicus, albino Wistar) divided into 
four groups. After 7, 14, 28 and 32 days of this administration, the subcutaneous tissue 
surrounding the injection was taken fixed at 10% buffered formalin (pH 7.0) and carried 
out the histological procedures for subsequent microscopical analysis. Similar 
procedures to that described above were performed also for the liver and kidneys. The 
phytochemical analysis revealed the presence of monoterpenoids and sesquiterpenoids 
in petroleum ether, ethyl acetate and methanol extracts. Flavonoids, reducing sugars, 
proanthocyanidins and hydrolysable tannins in methanolic and aqueous extracts and 
triterpenoids and steroids in ethyl acetate extract. All tested extracts showed 
antimicrobial activity, being higher for the Gram-positive cocci. The genus 
Staphylococcus was the most sensitive to the action of these extracts whose MIC was on 
average 0,44 ± 0,28 mg/mL. The ethyl acetate extract was more effective against all the 
microorganisms evaluated whose MIC mean was 1,0 ± 0,46 mg/mL. The cellular 
structures of tissues examined showed well preserved features without any 
morphological alteration. The results of this study confirm the popular use of the leaves 
of S. malaccense as phytotherapic being a promising plant for the development of 
medicines. 

 

Key words: Syzygium malaccense, Myrtaceae, antimicrobial activity and 

biocompatibility.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem incentivado desde 1977, o estudo 

de plantas tradicionalmente conhecidas como medicinais, com o objetivo de avaliar 

cientificamente os benefícios da utilização de medicamentos fitoterápicos e de 

conhecer, ao mesmo tempo, os riscos de seu uso indevido (YUNES & CALIXTO, 

2001).  

De acordo com a OMS, entre 60-80% da população mundial utiliza a medicina 

tradicional ou a fitoterapia no tratamento de doenças (WHO, 2002). O uso de 

fitomedicamentos para atenção primária cresceu significativamente nos últimos anos em 

todo mundo (SAMY & GOPALAKRISHNAKONE, 2007).  

Em várias partes do mundo, Syzygium malaccense (L.) Merr & L. M. Perry 

(=Eugenia malacencis), é utilizada popularmente para tratamento de inflamações, febre, 

prurido, diabetes, tosse, dores de cabeça, disenteria e como diurético (DUNSTAN et al., 

1997; NOREEN et al. 1998). No Brasil é conhecida como jambo vermelho, pertence à 

família Myrtaceae que compreende árvores e arbustos, largamente espalhados e 

distribuídos em regiões tropicais e subtropicais do globo (VIEIRA et al., 2004; 

OLIVEIRA et al., 2005).  

Estudos fitoquímicos realizados com as folhas de S. malaccense levaram ao 

isolamento de quatro flavonóides com propriedades antioxidantes: catequina, 

mearnsitrina, miricitrina e quercitrina. Estes compostos protegem o organismo de danos 

oxidativos, cardiopatia isquêmica, arteriosclerose e câncer. (NOREEN et al.,1998; 

HAVESTEEN, 1983; PEREZ, 1994; PACE-ASCIAK et al., 1995; JANG et al.,1997). 

Ácido gálico de ações anticarcinogênica, antimutagênica, antioxidante, antialérgica, 

antiinflamatória, antifúngica e inibidor da enzima conversora de angiotensina 

(BARBOSA-FILHO et al., 2006b; NEGI et al., 2005;). Ácido ursólico e seus derivados 

detentores de atividades anti-HIV, citotóxica em algumas células tumorais, além de 

inibidores de HIV protease, agente tripanossomicida e inibidor da enzima 

acetilcolinesterase (LEITE et al., 2001; MA et al., 2005; BARBOSA-FILHO et al., 

2006a). 

A partir dos frutos de Syzygium malaccense foram obtidos diversos compostos 

voláteis como ésteres, álcoois, aldeídos, cetonas, terpenóides dentre outros, sendo 2-

feniletanol o composto dominante, que contribuem para o aroma exótico do fruto (PINO 
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et al., 2004); a partir das flores foi isolada a antocianina, 3,5-diglicosilmalvidina, 

pigmento com atividade atrativas em insetos polinizadores  (LOWRY, 1976) e do caule 

foram isolados os ácidos elágicos, 3-O-metilelágico e 3,3’-O-dimetilelágico de 

atividade antioxidante (LOWRY, 1968).  

Os raros estudos de avaliação biológica apontaram para a atividade antiviral do 

extrato aquoso da casca do caule frente aos vírus Herpes Simplex-1 (HSV-1) e 2 (HSV-

2) e o vírus causador da estomatite vesicular (VSV), bem como o Vírus da 

Imunodeficiência Humana-1 (HIV-1), enquanto que o extrato aquoso das folhas 

revelou-se efetivo contra Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes (LOCHER 

et al., 1995; 1996).  

Diante do potencial farmacológico desta planta e levando-se em consideração 

sua utilização popular, o presente trabalho teve como objetivo uma avaliação 

fitoquímica dos constituintes de quatro diferentes extratos, determinação de suas 

atividades antimicrobianas e avaliação da biocompatibilidade do extrato aquoso de S. 

malaccense com tecido subcutâneo, bem como possíveis alterações em tecido hepático e 

renal, com a perspectiva de utilizar esta planta como ativo de novas formulações 

farmacêuticas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

� Realizar estudos fitoquímico, microbiológico, e de biocompatibilidade, 

utilizando extratos das folhas de Syzygium malaccense (L.) Merr. & L. M. Perry. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

� Obter extratos éter de petróleo, acetato de etila, metanol e aquoso das folhas de 

Syzygium malaccense (L.) Merr. & L. M. Perry; 

 

� Caracterizar os metabólitos secundários presente nos extratos obtidos das folhas 

de Syzygium malaccense (L.) Merr. & L. M. Perry; 

 

� Estudar a atividade antimicrobiana através da determinação da concentração 

inibitória mínima dos extratos éter de petróleo, acetato de etila, metanol e 

aquoso das folhas de S. malaccense, frente bactérias multirresistentes e de 

coleção, a saber  Enterococcus fecalis (n=10), Escherichia coli (n=4), 

Pseudomonas aeruginosa (n=10), Salmonella enterica (n=6), Staphylococcus 

aureus (n=8), e sobre 10 linhagens de Candida albicans; 

 

 

� Avaliar a biocompatibilidade de um extrato de S. malaccense com o tecido 

subcutâneo e observar possíveis alterações nos tecidos hepático e renal de rato 

(Rattus norvegicus, albino Wistar). 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. Plantas medicinais 

 

“O emprego dos vegetais, como alimento e como medicamento, perde-se no 

tempo da história. Os estudos da Antropologia, Paleontologia e da Arqueologia pré-

histórica, mostram que o homem da pré-história, usava os vegetais como alimento e 

como medicamento para seus males. Os documentos arqueológicos de que se dispõe só 

registram fatos, a partir dos anos 3.000 a.C. permitem afirmar que, há milênios, muitos 

povos, principalmente os orientais, tinham o conhecimento do poder de grandes 

quantidades de plantas, seja pelas suas qualidades medicamentosas, seja pelo poder de 

modificar e permitir sensações anormais, permitindo a expansão da consciência para 

outros níveis, e também pelas propriedades de veneno de algumas plantas”. Este foi um 

relato de Schüler (1997), no seu trabalho intitulado Fitoterapia: A terapêutica natural. 

As plantas representaram, durante séculos, a única fonte de agentes terapêuticos 

para o homem. No início do século XIX, com o desenvolvimento da química, as plantas 

passaram a representar a primeira fonte de substâncias para o desenvolvimento de 

medicamentos (ALBUQUERQUE & HANAZAKI, 2006; ZARONI et al., 2004; 

HOSTETTMANN et al., 2003). 

Desde o final dos anos 90, observa-se um grande avanço científico envolvendo 

os estudos químicos e farmacológicos de plantas medicinais que visam obter novos 

compostos com propriedades terapêuticas. Isto pode ser claramente observado pelo 

aumento de trabalhos publicados nesta área, tanto em congressos como em periódicos 

nacionais e internacionais, além do surgimento de novos periódicos específicos sobre 

produtos naturais bioativos, como Phytomedicine, Phytochemical Analysis, Natural 

Product Letter. (CECHINEL-FILHO & YUNES, 1998). 

Muitas empresas estão conscientes das tendências de consumo, e buscam novos 

ingredientes para incorporar aos produtos já existentes e aos que poderão ser 

desenvolvidos. Uma destas tendências é o aumento na procura por parte da população, 

de produtos funcionais baseados em ativos naturais ou fitoterápicos (ROCHA FILHO, 

1995; OLIVEIRA & BLOISE, 1995). 

Apesar do aumento na síntese de novos medicamentos, com crescimento do 

arsenal terapêutico disponível, estudos indicam que pelo menos um terço dos pacientes 

tratados pela medicina convencional nos Estados Unidos faz uso da fitoterapia, segundo 
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avalia o NIH (National Institute of Health), ainda que muitos deles deixem de revelar 

isso aos médicos (FETROW & ÁVILA, 1999). 

No Brasil, o mercado de fitoterápicos faturou em 2006, mais de R$ 543 milhões, 

correspondendo a 2,51% do mercado brasileiro de medicamentos. Diversas empresas –

Altana Pharma, Farmasa, Marjana, Sanofi-Aventis, Hebron, Herbário, Millet Roux, 

Farmoquímica, Procter-Gamble, dentre outras – comercializam somas expressivas na 

área de fitomedicamentos (FREITAS, 2007).  

A utilização de plantas medicinais especialmente na América do Sul contribui 

significantemente para os cuidados básicos com a saúde.  

No Brasil são utilizadas muitas plantas para o tratamento de infecções comuns, 

na forma de extrato bruto, infusões ou emplastos, sem que estes, tenham nenhuma 

evidência científica de sua eficácia (PESSINI et al, 2003). 

Selecionar espécies vegetais para investigar seu potencial farmacológico, é uma 

tarefa árdua levando-se em conta a imensa quantidade de espécies a explorar. Os relatos 

da medicina popular costumam ser vistos como eficazes na identificação de espécies 

vegetais potencialmente terapêuticas (AURICCHIO & BACCHI, 2003).  

 

3.2. Família Myrtaceae e gênero Syzygium 

 

Syzygium malaccense, pertence à família Myrtaceae, que compreende cerca de 

80 gêneros, com aproximadamente 3.000 espécies de árvores e arbustos, extensamente 

presente nas florestas brasileiras e distribuídas em regiões tropicais e subtropicais do 

globo (VIEIRA et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2005). Esta família Myrtacea está 

dividida em duas subfamílias: Myrtoideae e Leptospermoideae e, no Brasil, todos os 

representantes nativos pertencem à subfamília Myrtoideae, onde está incluido o gênero 

Syzygium (LIMBERGER et al., 2004).  

A família Myrtaceae tem grande importância econômica, uma vez que várias 

espécies são cultivadas, seja por conta dos frutos comestíveis, finalidade ornamental, 

extração de essências de valor comercial, fornecem também madeiras e possuem 

propriedades medicinais. Entre as espécies de mirtáceas apreciadas popularmente por 

seus frutos cita-se a goiaba (Psidium guajava L.), a uvaia (Eugenia uvalha L. e Eugenia 

pyriformes L.), a pitanga (Eugenia uniflora L.), a cerejeira (Eugenia bracteata Vell.), o 

jambo (Syzygium malaccense L.), além da jaboticaba (Plinia cauliflora L.) e do 

cambuci (Campomanesia phaea (O. Berg) Landrum), frutas estas também utilizadas na 
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fabricação de licores. Várias espécies de Psidium são utilizadas popularmente no 

tratamento de disenterias, como anestésicos e por apresentar atividade fungicida 

principalmente Psidium acutangulum DC. 

 Algumas espécies, como o cravo da Índia (Syzygium aromaticum L.) e a 

pimenta (Pimenta oficinalis Lindl.), são condimentos utilizados em todo mundo. Como 

grandes produtoras de madeira e também de anti-sépticos, destacam-se várias espécies 

de eucaliptos. Como ornamentais, merecem destaque Myrtus communis L., na 

confecção de grinaldas e também algumas espécies de Melaleuca leucadendron L., na 

arborização urbana (ALMEIDA et al., 1998; BARROSO et al., 1991; JOLY, 1993; 

JUDD et al., 2002; LANDRUM & KAWASAKI, 1997; MILES et al., 1990, 1991; 

SILVA et al., 2005; SILVA, 1996; VIEIRA et al., 2004). 

O gênero Syzygium é considerado um dos maiores da família Myrtaceae, com 

aproximadamente 500 espécies de árvores e arbustos, dos quais cerca de 400 

distribuem-se no Brasil (OLIVEIRA et al., 2005) e assumem destaque especial, por 

fornecer extratos utilizados na medicina tradicional como agentes antimicrobianos, 

antiinflamatórios (HUSSEIN et al., 2003), antidiabéticos, nas arritmias ou insuficiência 

cardíaca (VENDRUSCOLO et al., 2005) entre outras aplicações (TIMBOLA et al., 

2002).  

São fontes promissoras para serem explorados, através de estudos químicos, 

pelos mais diversos interesses. Segundo Limberger e colaboradores (1998), as espécies 

da família Myrtaceae são ricas em sesquiterpenos que apresentam um amplo espectro de 

efeitos biológicos como atividade antineoplásica, antimalária, antiviral e microbicida. 

 

3.3. Syzygium malaccense. 

 

3.3.1. Botânica de Syzygium malaccense 

 

Syzygium malaccense, árvore da família Myrtaceae, popularmente conhecida como 

jambo-vermelho, tem origem asiática, mais especificamente da Índia e da Malásia. No 

Brasil, é encontrado nos estados da região Norte, Nordeste e nas regiões quentes do 

Sudeste. A planta pode atingir de 12 a 15m de altura, com tronco reto e copa densa, com 

forma piramidal e ramificação abundante que se inicia a 1,5-2m do solo (Figura 1) 

(CAVALCANTE, 1996). De agosto a fevereiro, época da florada, ela se recobre de 

flores vermelhas, cujo aspecto é bastante ornamental. Os frutos desenvolvem-se desta 
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data até a época de colheita, nos meses de janeiro a maio. Sua propagação comumente é 

realizada por sementes (DONADIO et al., 1998).  

 

 

Figura 1 - Syzygium malaccense (L.) Merr. & L. M. Perry (Foto: René R. Melo, 

2009). 

 

O fruto pode ser consumido in natura ou em forma de compotas. Segundo Lorenzi 

(2009), contém vitaminas A, B1, B12, além de cálcio, ferro e fósforo. De acordo com 

Donadio e colaboradores (1998), a polpa, que constitui 84% do fruto, apresenta brix de 

6,8% e acidez de 0,4%, no final da maturação. A bebida obtida da decocção da casca do 

tronco pode ser utilizada como paliativo para dores de estômago e diarréia (AHMAD & 

ISMAIL, 2003). 

Os frutos de jambo-vermelho são piriformes, carnosos, indeiscentes, do tipo 

bacóide, com 5 a 8 cm de comprimento e peso médio de 85 g.  O epicarpo é delgado, 

liso e de coloração variando de acordo com o estádio de maturação (rosa, vermelho, 

vermelho-escuro a vermelho bem escuro); o mesocarpo e o endocarpo são 

esbranquiçados e suculentos, constituindo a polpa  (COSTA et al., 2006; DONADIO et 

al., 1998). 

As sementes são poliembriônicas, eurispérmicas, bitegumentadas, de coloração 

castanho-escura e exalbuminosas Os embriões são invaginados, globosos, apresentando 

dois cotilédones grandes, esverdeados, de consistência carnosa. De acordo com Oliveira 

(1993), os cotilédones apresentam forma e número definidos nas espécies, constituindo-
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se caracteres hereditários estáveis muito úteis nos estudos taxonômicos intraespecíficos 

(Figura 2).  

 

 

Figura 2 - Fruto e semente de Syzygium malaccense (L.) Merr. & L. M. Perry 

(Foto: René R. Melo, 2009). 

 

A germinação de jambo-vermelho é hipógea, e a emergência das plântulas inicia-se, 

em média, 36 dias após a semeadura. Em cada semente, podem desenvolver-se duas ou 

mais plântulas. A fase inicial do desenvolvimento pós-seminal é marcada pela emissão 

de uma raiz primária de coloração branca, em seguida, evidencia-se a raiz primária, que 

é longa, axial e esbranquiçada e que, posteriormente, adquire coloração amarelo-parda, 

tendo início a formação de raízes secundárias curtas e filiformes. 

O colo é levemente engrossado, e o hipocótilo é muito reduzido e de coloração 

verde e os cotilédones são classificados, quanto à sua forma e função, na categoria de 

cotilédones de reserva; são maciços, apresentando parcial fusão, divididos em porções 

crassas e esverdeadas. O epicótilo é longo, ereto, cilíndrico, robusto e de coloração 

verde. As características do hipocótilo, tais como tamanho, cor, conformação geral, etc., 

são úteis na delimitação de gênero e na identificação em nível de espécie (OLIVEIRA, 

1993).  

A plúmula é esverdeada e conspícua, dando início ao crescimento das folhas 

primárias. Em seguida, as folhas primárias se expandem, originando nomófilos simples, 

peciolados, com limbo de forma elíptica, margem lisa e venação reticulada penada. 

Concomitantemente à expansão da folha primária, há o início do desenvolvimento do 
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segundo par de folhas. Na planta jovem, observa-se nomófilos mais desenvolvidos e 

cotilédones em início de fenecimento. As observações das formas foliares, nas 

diferentes fases juvenis até a ocorrência dos metáfilos, são de muita valia no 

conhecimento de cada espécie e na sua identificação (Figura 3) (OLIVEIRA, 1993). 

 

 

Figura 3 – Inflorescência de Syzygium malaccense (L.) Merr. & L. M. Perry 

(Foto: René R. Melo, 2009). 

 

3.3.2. Química de Syzygium malaccense 

 

Em 1968, Lowry isolou do caule de S. malaccense os seguintes ácidos elágicos, 3-

O-metilelágico e 3,3’-O-dimetilelágico e em 1976, isolou a partir das flores a 

antocianina 3,5-diglicosilmalvidina. 

Wong & Lai. (1996) reportaram a presença de 36 e 41 compostos voláteis a partir 

dos frutos de duas variedades de jambo vermelho. Estes autores mostraram baixa 

presença de terpenóides, certa similaridade em número de compostos e diferença na 

quantidade dos constituintes comuns. 

Noreen e colaboradores (1998) realizaram estudos fitoquímicos com as folhas de S. 

malaccense isolando de quatro flavonóides: catequina, mearnsitrina, miricitrina e 

quercitrina. 

Pino e colaboradores (2004) identificaram 133 compostos voláteis dos frutos que 

caracterizam o aroma de S. malaccense, o composto 2-feniletanol e seus ésteres sendo o 

2-feniletil acetato, 2-feniletil isopentanoato, 2-feniletil benzoato e 2-feniletil fenilacetato 

os constituintes mais isolados. 
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Oliveira e colaboradores (2006) isolaram por cromatografia em coluna, utilizando-

se Sephadex LH-20 como suporte e metanol como eluente, dois flavonóides: miricetina 

e mearnsetina; e ácido gálico, A partir da fração hexânica das cascas do caule, após 

sucessivos fracionamentos cromatográficos, resultou no isolamento do ácido 3-acetil 

ursólico, conhecido como acetato ursólico. 

Karioti e colaboradores (2007) analisaram o óleo essencial das folhas frescas de S. 

malaccense relatando a presença majoritária de monoterpenos (61,1%), formado por 

(+)-α-pineno (7,3%), (-)-β-pineno (8,0%), p-cimeno (13,5%) e α-terpineol (7,5%). Os 

sesquiterpenos compunham 30,8% do óleo composto por (-)-β-cariofileno (9,0%) como 

principal componente. 

Reynertson e colaboradores (2008) determinaram e quantificaram por 

cromatografia líquida de alta performance compostos fenólicos de 14 frutos da família 

Myrtaceae e foi observada a presença em S. malaccense dos compostos cianidina 3-

glicosídio, ácido elágico, quercitina, quercitrina e rutina, de atividade antioxidante e 

antiinflamatória. 

 

3.3.3.  Farmacologia de Syzygium malaccense 

 

 Cox e colaboradores (1989) analisaram a atividade antiespasmódica do extrato 

de Syzygium malaccense. Foi observado que houve diminuição da motilidade intestinal, 

avaliada através da estimulação elétrica do duodeno isolado de rato. 

 Locher e colaboradores (1995) estudaram a atividade antimicrobiana e 

anticomplemento dos diversos extratos obtidos de plantas medicinais do Havaí. Eles 

avaliaram a redução do crescimento do vírus Herpes Simplex-1 pelo extrato aquoso das 

folhas e cascas Syzygium malaccense. A atividade antibacteriana foi avaliada através do 

método de difusão em meio sólido e apresentou toxicidade contra Streptococcus 

pyogenes e Staphylococcus aureus.  Também foi observada uma inibição da via clássica 

do complemento e ativação da via alternativa da fixação do complemento pelo extrato 

acetonitrila obtido das cascas de S. malaccense. 

 Dunstan e colaboradores (1997) verificaram a inibição in vitro da cicloxigenase-

1 catalisada durante a biossíntese de prostaglandina por 50 extratos de 38 espécies de 

plantas samoanas dentre elas S. malaccense que demonstrou uma atividade moderada. 

 Noreen e colaboradores (1998) tendo por base informações anteriores 

investigaram a inibição in vitro por flavonóides da cicloxigenase-2 catalisada pela 
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biossíntese de prostaglandina. Os flavonóides (+)-catequina, (+)-galocatequina, e 4′-O-

metil-ent-galocatequina isolados de S. malaccense apresentaram uma atividade igual ou 

inferior à inibição da enzima cicloxigenase-1. 

 Guerrero & Guzman (1998) avaliaram 19 extratos de espécies de Myrtaceae 

quanto à inibição da enzima xantina oxidase em ratos. Foi relatado que S. malaccense 

exibiu a maior inibição da enzima dentre os extratos avaliados com CI50 de 51 µg/ml. 

Oliveira e colaboradores (2006) observaram a atividade larvicida e moluscicida 

dos extratos etanólicos da casca do caule e das folhas de S. malaccense, demostraram 

que os extratos eram inativos contra as larvas de Aedes aegypti, porém ativo contra 

caramujos adultos da espécie Biomphalaria glabrata, cuja letalidade (CL50) foi de 42,53 

e 41,90 µg/mL, respectivamente.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Material vegetal 

 

As folhas de Syzygium malaccense foram coletadas em Recife (8º 04' 03'' S e 34º 

55' 00'' W), Estado de Pernambuco, Brasil em novembro de 2007. A coleta foi realizada 

em indivíduo adulto, antes do período de floração. A planta foi identificada pela 

botânica Marlene Carvalho de Alencar Barbosa do Herbário UFP – Geraldo Matriz, 

pertencente ao Departamento de Botânica da Universidade Federal de Pernambuco e 

uma exsicata foi tombada sob n° 52.367. 

 

4.2. Preparação dos extratos 

 

 Folhas de S. malaccense foram secas à temperatura ambiente e em seguida 

trituradas em forrageira. Os extratos das folhas (50,0 g) de S. malaccense foram obtidos 

por esgotamento com os seguintes solventes de polaridade crescente: éter de petróleo 

(EEP), acetato de etila (EAcOEt), metanol (EM) e água (EA). Cada extrato foi filtrado e 

os solventes eliminados com auxílio de evaporador rotatório sob pressão reduzida. Os 

extratos foram acondicionados em frasco âmbar e mantidos em baixa temperatura, 

exceto para o extrato aquoso, que foi imediatamente liofilizado. O rendimento para cada 

extrato foi calculado a partir de 50,0 g das folhas igual a 3,1; 3,2; 7,7 e 4,8% para os 

extratos éter de petróleo, acetato de etila, metanol e aquoso respectivamente (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Preparação dos extratos das folhas de Syzygium malaccens (L.) Merr. & L. 
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4.3. Determinação do perfil fitoquímico de extratos de Syzygium malaccense 

 

Para determinação do perfil fitoquímico foi utilizado um volume de 15µL dos 

extratos e por seguinte foram submetidos à cromatografia em camada delgada (CCD) 

em placas de gel de sílica (MERCK-Germany, 15553), empregando-se diversos 

sistemas de solventes, bem como reveladores adequados para a pesquisa de metabólitos 

secundários dos extratos das folhas de Syzygium malaccense, à saber: alcalóides, 

derivados cinâmicos e fenilpropanoglicosídeos, cumarinas, flavonóides, 

proantocianidinas condensadas e leucoantocianidinas, taninos hidrolisáveis, mono e 

sequiterpenóides, triterpenóides e esteróides, iridóides, saponinas, açúcares redutores 

(RANDAU et al., 2004). A determinação de antraquinonas foi realizada pela 

metodologia de Bornträger em tubos de ensaio. (COSTA, 2002)  (Quadro 1).  

 

Quadro 1 - Sistemas de solventes e reveladores em cromatografia de camada delgada 

para a caracterização de metabólitos secundários dos extratos de Syzygium malaccense 

(L.) Merr. & L. M. Perry. 

Metabólitos secundários Fase 
móvel 

Revelador Referência 

Alcalóides A Dragendorff Wagner & Bladt, 
1996 

Derivados cinâmicos e 
fenilpropanoglicosídeos 

A 2-amino etildifenil 
borinato 

Wagner & Bladt, 
1996 

Cumarinas E 2-amino etildifenil 
borinato 

Wagner & Bladt, 
1996 

Flavonóides A 2-amino etildifenil 
borinato 

Wagner & Bladt, 
1996; Markhan, 1982 

Proantocianidinas 
condensadas e 
leucoantocinidinas 

A Vanilina clorídrica 
 

Roberts, 1956 

Taninos hidrolisáveis D 2-amino etildifenil 
borinato Alúmem de 

ferro 

Stiasny, 1912;  
Xavier, 2002 

Triterpenóides e esteróides C Liebermann/Burchard 
 

Hashimoto, 1970; 
Harbone, 1998 

Mono e sequiterpenóides B Vanilina sulfúrica ácida Wagner & Bladt, 
1996 

Iridóides A Vanilina sulfúrica ácida Wagner & Bladt, 
1996 

Saponinas A Anisaldeído Wagner & Bladt, 
1996 

Açúcares redutores D 2,3,5 cloreto 
trifeniltetrazolium 

Metz, 1961 
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A- [acetato de etila/ácido metanóico/ácido acético/água (100 : 11 : 11 : 27 v/v)]; 

B- [benzeno/acetato de etila (97 : 3 v/v)];  

C- [acetato de etila/ácido metanóico/ácido acético/água (100 : 0,5 : 0,5 : 0,5 v/v)]; 

D- [n-butanol/acetona/tampão fosfato pH = 5.0 (40 : 50 : 10 v/v)];  

E- [éter/tolueno/ácido acético 10 % (50 : 50 : 50 v/v)]. 

 

 

4.4. Determinação da atividade antimicrobiana dos extratos de Syzygium 

malaccense 

 

4.4.1. Microrganismos 

 

Neste experimento foram utilizados 48 microrganismos alguns deles obtidos a 

partir de espécimes de pacientes acometidos por infecções e com um fenótipo de 

resistência para diversos agentes antimicrobianos: Staphylococcus aureus IC 14, IC 15, 

IC 27, IC 138, IC 247, IC 311, IC 404; Pseudomonas aeruginosa IC 01, IC 02, IC 03, 

IC 05, IC 06, IC 10, IC 12, IC 13, IC 16; Enterococcus faecalis IC 068, IC 144, IC 245, 

IC 259, IC 288, IC 354, IC 671, IC 915, IC 995; Escherichia coli IC 18. Outros de 

diversos sítios e origens como Escherichia coli O157:H7, Escherichia coli 1 QC, 

Salmonella enterica Rubislaw 3373, Saintpaul 391, Anatum P-58, Anatum 873; 

Candida albicans IC 01, IC 07, IC 09, IC 11, IC 12, IC 16, IC 17, IC 19, IC 25, IC 26 e 

6 microrganismos pertencentes à coleção do Departamento de Antibióticos da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e do American Type Culture Collection 

(ATCC), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus faecalis ATCC 27212, 

Escherichia coli ATCC 8739, Salmonella choleraesuis ATCC 14028, Salmonella 

enterica UFPEDA 415, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027  (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Origem e perfil de susceptibilidade dos microrganismos utilizados na 

determinação da concentração inibitória mínima. 

Microrganismos Origem Resistência Sensibilidade 
Enterococcus faecalis 

IC 068 
Urina CLO; ERI; TET; ATM TEIC 

Enterococcus faecalis 
IC 144 

Urina CLO; TET; ATM TEIC 

Enterococcus faecalis 
IC 245 

Urina ND TEIC 

Enterococcus faecalis 
IC 295 

Urina ND TEIC 

Enterococcus faecalis 
IC 288 

Urina CLO; GEN; TET; ATM; AMP TEIC; VAN 

Enterococcus faecalis 
IC 354 

Urina CLO; ERI; TET; ATM TEIC 

Enterococcus faecalis 

IC 671 
Urina CLO; GEN; TET; ATM TEIC 

Enterococcus faecalis 
IC 915 

Urina ND TEIC 

Enterococcus faecalis 

IC 995 
Urina CLO; ERI; TET; ATM TEIC 

Enterococcus faecalis 
ATCC 27212 

ATCC ND ND 

Escherichia coli ATCC 
8739 

ATCC ND CLO; AMP; CFL; 
CTX; MER; SZT; 
AMI; GEN; CIP; 
TET; IMP; CPM; 
TOB; NIT; ATM 

Escherichia coli 

O157:H7 INCQS 71 
FIOCRUZ- RJ ND CLO; AMP; CFL; 

CTX; MER; SZT; 
AMI; GEN; CIP; 
TET; IMP; CPM; 
TOB; NIT; ATM 

Escherichia coli        1 
QC 

Queijo coalho ND ND 

Escherichia coli      IC 
18 

Urina AMP; CFO CTX 

Staphylococcus aureus 
IC 404 

Secreção da 
orofaringe 

GEN; AMI; CFO; CTX; CLO; 
ERI; TET 

CIP 

Staphylococcus aureus 
ATCC 6538 

ATCC ND NIT; LMX; VAN; 
NET; RIF; AZI; 

SUT; OFX 

Staphylococcus aureus 
IC 14 

ND ND ND 

Staphylococcus aureus 
IC 15 

ND AMP; CFO; ERI; AMOX IMP; SZT 

Staphylococcus aureus 
IC 27 

ND AMP; CFO; ERI; AMOX IMP; SZT 
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Staphylococcus aureus 
IC 138 

Secreção vaginal AMI; GEN CTX; ERI; CLO 

Staphylococcus aureus 
IC 247 

ND AMP; CFO; ERI; AMOX IMP; SZT 

Staphylococcus aureus 
IC 311 

Ferida do dedo GEN; AMI; CFO; CTX; CLO; 
SZT; ERI; TET; PEN 

CIP 

Pseudomonas 

aeruginosa IC 01 
Hemocultura CIP; GAT; GEN; AMI; CFL; 

CFO; CTX; CPM; CLO; IMP; 
MER 

ATM 

Pseudomonas 

aeruginosa IC 02 
Secreção 
hepática 

CIP; GAT; GEN; AMI; CFL; 
CFO; CTX; CPM; CLO; IMP; 

MER; SZT 

ATM 

Pseudomonas 

aeruginosa IC 03 
Secreção 
traqueal 

CIP; GAT; GEN; AMI; CFL; 
CFO; CTX; CPM; CLO; IMP; 

MER 

ATM 

Pseudomonas 

aeruginosa IC 05 
Hemocultura CIP; GAT; GEN; AMI; CFL; 

CFO; CTX; CPM; CLO; ATM; 
MER; SZT; AMP+SUB 

ND 

Pseudomonas 

aeruginosa IC 06 
Secreção 
traqueal 

CIP; GAT; GEN; CFL; CFO; 
CTX; COM; CLO; ATM; MER; 

SZT; AMP+SUB 

ND 

Pseudomonas 

aeruginosa IC 10 
Secreção 

abdominal 
MAI; CFL; CFO; CTX; CPM; 
CIP; GEN; TOB; ATM; IMP; 

MER; SZT 

ND 

Pseudomonas 

aeruginosa IC 12 
Urina AMI; CFL; CFO; CTX; CPM; 

CIP; GENT; TOB; ATM; IMP; 
MER; SZT; NIT; NAL; CLO; TET 

ND 

Pseudomonas 

aeruginosa IC 13 
Urina CFL; CFO; CTX; CIP; GEN; 

TOB; SZT; NIT; NAL; CLO; TET; 
NOR 

MER 

Pseudomonas 

aeruginosa IC 16 
Hemocultura GAT; GEN; AMI; CFL; CFO; 

CTX; CPM; CLO; IMP; MER; 
SZT; AMP+SUB; ATM 

ND 

Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 
9027 

ATCC ND ND 

Salmonella 

choleraesuis 14028 
ATCC ND ND 

Salmonella enterica 

UFPEDA 415 
Coleção do 
UFPEDA 

ND ND 

Salmonella enterica 
Rubislaw 3373 

IC ND ND 

Salmonella enterica 
Saintpaul 391 

IC ND ND 

Salmonella enterica P-
58 

IC ND ND 

Salmonella enterica 
873 

Isolado do 
molusco B. 

glabrata 

ND ND 

Candida albicans IC 01 Cavidade oral ND Miconazol 
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Candida albicans IC 07 Cavidade oral ND Miconazol 

Candida albicans IC 09 Cavidade oral ND Miconazol 

Candida albicans IC 11 Cavidade oral ND Miconazol 

Candida albicans IC 12 Cavidade oral ND Miconazol 

Candida albicans IC 16 Cavidade oral ND Miconazol 

Candida albicans IC 17 Cavidade oral ND Miconazol 

Candida albicans IC 19 Cavidade oral ND Miconazol 

Candida albicans IC 25 Cavidade oral ND Miconazol 

Candida albicans IC 26 Cavidade oral ND Miconazol 
 

AMI: Amicacina 30 µg; AMOX: Amoxicilina 10 µg; AMP: Ampicilina 10 µg; 

AMP+SUB: Ampicilina/Subctam 10 µg /10 µg; ATM: Aztreonam 30 µg; AZI: 

Azitromicina 15 µg; CFL: Cefalotina 30 µg; CFO: Cefoxitina 30 µg; CIP: 

Ciprofloxacina 5 µg; CLO: Clorafenicol 30 µg; CPM: Cefepime 30 µg; CTX: 

Cefotaxima 30 µg; ERI: Eritromicina 15 µg; GAT: Gatifloxacina 10 µg; GEN: 

Gentamicina 10 µg; NAL: Ácido nalidíxico 30 µg; NIT: Nitrofurantoína 30 µg; NOR: 

Norfloxacina 10 µg; IPM: Imipenem 10 µg; MER: Meropenem 10 µg; TEIC: 

Teicoplamina 30 µg; TET: Tetraciclina 30 µg; TOB: Tobramicina 10 µg; SZT: 

Sulfazotrim 25 µg; VAN: Vancomicina 30 µg. 

ATCC: American Type Culture Collection 

IC: Isolado clínico 

ND: Não determinado    

 

4.4.2. Metodologia para determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

 

Numa etapa anterior à determinação da CIM propriamente dita, os extratos secos 

obtidos com éter de petróleo, acetato de etila e metanol foram pesados e  solubilizados 

num sistema composto por dimetilsufóxido/Tween 80/água (1,5:1,0:17,5) de modo a 

obter uma concentração final de 2,0 mg/mL. O pó liofilizado do extrato aquoso de 

Syzygium malaccense foi pesado e solubilizado em água destilada e esterilizada de 

forma a obter uma solução de igual concentração. Todos os extratos foram esterilizados 

por filtração com filtros de porosidade 0,45µm (Figura 5). 

O ensaio foi realizado em microplacas estéreis de 96 cavidades com fundo em 

forma de “U”. Um volume de 200 µL dos diversos extratos vegetais, foram depositados 

nas colunas de 1 a 9 da linha A. Os demais orifícios foram preenchidos com 100 µL de 
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caldo Mueller-Hinton para as bactérias e o meio RPMI 1640 para leveduras, ambos 

duas vezes mais concentrados. Em seguida, uma alíquota de 100 µL do conteúdo de 

cada orifício da linha A foi transferido para os orifícios da linha B, e após 

homogeneização, o mesmo volume foi transferido para a linha C, repetindo-se este 

procedimento até a linha H, e desprezando-se após homogeneização o excesso da 

diluição, obtendo-se assim concentrações decrescentes dos extratos (1 mg/mL -linha B; 

0,5 mg/mL-linha C; 0,25 mg/mL-Linha D, e assim por diante). Os inóculos microbianos 

na concentração de 0,5 de McFarland (108 UFC/mL) foram diluídos 1/10 em solução 

salina esterilizada (0,9%) e desta diluição um volume de 5 µL (104 UFC/mL) foram 

depositadas em todos os orifícios das linhas A-H. Os orifícios da coluna 11 foi 

destinado para o testes de controle do experimento, nessa coluna recebeu apenas caldo 

Mueller-Hinton ou RPMI 1640 para a verificação da esterilidade da placa.  

 

 

Figura 5 - Esterilização dos extratos de Syzygium malaccense (L.) Merr. & L. M. Perry 

(Foto: René R. Melo, 2008). 

 

As microplacas foram incubadas em estufa bacteriológica a 35°C por 18 horas 

para bactérias e 28ºC por 24 horas para as leveduras. Decorrido este intervalo de tempo 

foi adicionado a cada um dos orifícios 20 µL de uma solução aquosa de TTC (cloreto de 

trifeniltetrazolium) a 0,5% e as microplacas foram novamente incubadas por mais três 

horas a 35°C. Após esta última incubação a presença de uma coloração vermelha nos 

orifícios foi interpretada como prova negativa do efeito inibitório do extrato, enquanto a 
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ausência da coloração vermelha foi considerada prova positiva da ação inibitória do 

extrato.  

A CIM foi definida como a menor concentração do extrato em mg/mL capaz de 

impedir o crescimento microbiano (ou seja, o aparecimento da coloração vermelha) 

(Figura 6).  

 

 

Figura 6 – Esquema para determinação da Concentração Inibitória Mínima dos extratos 

de Syzygium malaccense (L.) Merr. & L. M. Perry. 

 

4.4.3. Análise estatística 

 

Os resultados da CIM de S. malaccense foram expressos em média e desvio 

padrão. O efeito dos diferentes extratos na CIM foi avaliado pelo teste Análise de 

Variância one-way (ANOVA), com significância de p<0,5 pelo software estatístico 

GraphPad Prism 5.0. 

 

 

  4.5. Determinação da biocompatibilidade do extrato aquoso com o tecido 

subcutâneo de rato  

 

 

Microrganismo 24h 

108 UFC/mL 

0,5 McFarland 

 

104 UFC/mL 

37°C/18h -
28°C/24h 

TTC 0,5% (cloreto 
trifeniltetrazólio)-3h Microrganismo 

diluído 1/10 

5 µL 

Esterilizados 

0,45µm  

Extratos 
solubilizados 

2,0 mg/mL 

Diluído salina 

Microdiluição 

Resultado da CIM 
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4.5.1. Animais 

 

Para a realização do teste de biocompatibilidade do extrato aquoso das folhas de 

S. malaccense, foram utilizados 24 ratos (Rattus norvegicus, albino Wistar) machos, 

com 60 dias de vida, pesando cerca de 300g, procedentes do biotério do Departamento 

de Antibióticos da UFPE. 

 

4.5.2. Parte experimental 

 

Os animais foram mantidos em gaiolas de polietileno, em número de 6 por 

gaiola, à temperatura de 22 ± 2°C , sob condições padrão de iluminação (ciclo claro-

escuro de 12/12 horas), alimentados com dieta sólida (ração Labina da Agribrands 

Purina do Brasil Ltda.) e água ad libitum. Os procedimentos adotados no manejo dos 

animais foram realizados de acordo com as normas preconizadas pelo “National 

Institute Guide for Care and Use of Laboratory Animals” e aprovados pelo Comitê de 

Ética em Experimentação Animal da UFPE n° 23076.005814/ 2008 – 18. 

Os animais foram divididos em quatro grupos. A partir da linha média, no dorso 

próximo da cabeça do animal, foram administradas duas injeções simétricas de 1 mL no 

tecido subcutâneo sendo uma solução fisiológica e a outra com extrato aquoso de 

Syzygium malaccense na concentração de 0,6 mg/mL (Figura 7).  

 

 

Figura 7 - Grupo de ratos após injeção do extrato de Syzygium malaccense (L.) Merr. & 

L. M. Perry  (Foto: René R. Melo, 2008). 
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Após 7, 14, 28 e 32 dias desta administração, cada grupo de animais foi 

sacrificado por dose excessiva de anestésicos cloridrato de quetamina à 5% 

(Vetanarcol@, König) e cloridrato de xilazina à 2% (Kensol@, König).  

Os animais foram tricotomizados e a área circunjacente à injeção dissecada,  

bem como fígado e rins, estes órgãos e o tecido subcutâneo foram lavados em solução 

salina a 0,9% esterilizada, cortes transversais foram realizados, de modo a facilitar a 

penetração da substância fixadora, a formalina à tamponada 10% (pH=7,0). Após a 

fixação, por aproximadamente 1 hora, foram obtidos 3 fragmentos de cada órgão, 

medindo em torno de 0,5 cm de espessura, de três regiões distintas. Esses fragmentos 

foram submetidos à rotina histológica descrita abaixo: 

 

1. Desidratação em sucessivos alcoóis de proporções crescentes: 70%, 80%, 90% e 

100% por 40 minutos cada, em temperatura ambiente; 

2. Diafanização e clarificação pelo xilol: álcool-xilol, xilol 1 e xilol 2 por 40 

minutos cada, em temperatura ambiente; 

3. Impregnação em parafina 1 e parafina 2, por 30 minutos cada, na estufa a 60°C; 

4. Inclusão em blocos de parafina; 

5. Execução da microtomia e pescagem dos cortes histológicos em duas lâminas 

por grupo; 

6. Secagem e colagem dos cortes na estufa por 20 minutos a 60°C; 

7. Desparafinização das preparações histológicas pelo xilol 1 e xilol 2 por dez 

minutos; 

8. Hidratação em sucessivos banhos de proporções decrescentes de alcoóis: 100%, 

90%, 80%, 70% e água potável; 

9. Segregação e coloração das lâminas pela Hematoxilina e Eosina (HE), pelo 

método do Tricômico de Masson; 

10. Desidratação, clarificação e montagem das preparações com resina e lamínula 

(COUTO et al, 2000; XAVIER et al, 1973). 

Em seguida, as leituras das lâminas foram realizadas, em microscópio óptico, 

com aumento de 40 e 100 vezes. O objetivo foi observar as possíveis alterações das 

células e tecidos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Perfil fitoquímico 

 

O estudo fitoquímico dos extratos das folhas de Syzygium malaccense revelou a 

presença de monoterpenóides e sesquiterpenóides no extrato éter de petróleo (EEP); 

monoterpenóides e sesquiterpenóides, flavonóides, triterpenóides e esteróides no extrato 

acetato de etila (EAcOEt); monoterpenóides e sesquiterpenóides, flavonóides, açúcares 

redutores, proantocianidinas e taninos no extrato metanólico (EM); flavonóides, 

açúcares redutores, proantocianidinas e taninos hidrolizáveis no extrato aquoso (EA) 

(Figura 8).  Por conseguinte, não foi observado a presença de alcalóides, saponinas, 

iridóides, cumarinas, derivados cinâmicos e fenilpropanoglicosídeos e antraquinonas 

(Figura 9) (Tabela 2). 

 

 

Figura 8- Perfis fitoquímicos positivos. A: Perfil Fitoquímico (Mono e sesquiterpenos): 

1: extrato de éter de petróleo; 2: extrato de acetato de etila, 3: extrato metanólico e 4: 

extrato aquoso.  P: timol. B: Perfil Fitoquímico (Flavonóides): 1: extrato de éter de 

petróleo; 2: extrato de acetato de etila, 3: extrato metanólico e 4: extrato aquoso. P: 

quercetina. C: Perfil Fitoquímico (Açúcares Redutores): 1: extrato metanólico e 2: 

extrato aquoso. P: glicose. (Fotos: Karina P. Randau, 2008). 

 

 1      2    P 
  1    2   3   4   P 

A 

1    2   3   4   P 

B C 
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Figura 9 – Perfis fitoquímicos negativos. D: Perfil Fitoquímico (Iridóides): 1: extrato 

de éter de petróleo; 2: extrato de acetato de etila, 3: extrato metanólico e 4: extrato 

aquoso.  P: ipolamida. E: Perfil Fitoquímico (derivados cinâmicos e fenilpropanoides): 

1: extrato de éter de petróleo; 2: extrato de acetato de etila, 3: extrato metanólico e 4: 

extrato aquoso. P1: ácido clorogênico; P2: verbascosídeo (Fotos: Karina P. Randau, 

2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    2   3   4   P  

D 

1    2   3   4    P1  P 2 

E 
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Tabela 2 – Determinação dos metabólitos secundários dos extratos das folhas de 

Syzygium malaccense (L.) Merr. & L. M. Perry.  

 

Metabólitos EEP EAcOEt EM EA 

Alcalóides - - - - 

Derivados cinâmicos e 

fenilpropanoglicosídeos 

- - - - 

Cumarinas - - - - 

Flavonóides - + + + + + + + + 

Proantocianidinas 

condensadas 

- - + + + + + 

Leucoantocianidinas - - - - 

Taninos hidrolisáveis - - + + + 

Mono e 

sequiterpenóides 

+ + + + + + + - 

Triterpenóides e 

esteróides 

- + + + - - 

Iridóides - - - - 

Saponinas - - - - 

Açúcares redutores - - + + + + 

Antraquinonas - - - - 

 

Expressão dos resultados: (+ + +)= fortemente positivo; (+ +)= positivo; (+)= 

fracamente positivo; (-)= negativo. 

 

 

5.2. Atividade antimicrobiana 

 

 Os resultados obtidos para a atividade antimicrobiana dos extratos éter de 

petróleo, acetato de etila, metanol e água numa concentração de 2,0 mg/mL avaliado 

frente a 48 microrganismos incluindo cocos Gram-positivos, bacilos Gram-negativos e 

leveduras estão apresentados na tabela 3. 
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Tabela 3 - Atividade antimicrobiana dos extratos éter de petróleo, acetato de etila, 

metanol e água das folhas Syzygium  malaccense (L.) Merr. & L. M. Perry. 

 

Concentração Inibitória Mínima de Syzygium 

malaccense (mg/mL) 

EEP EAcOEt * EM EA 

Microrganismos 

X ± δ X ± δ X ± δ X ± δ 

 C
o

c
o

s 
G

ra
m

-p
o

si
ti

v
o

s  

Enterococcus faecalis (n=10)          

                  

Staphylococcus aureus (n=8)                

 

2,0 

 

0,64 ± 0,24 

 

1,0  

 

0,54 ± 0,22 

 

2,0 

 

0,71 ± 0,27 

 

1,0  

 

0,44 ± 0,28 

B
a

c
il

o
s 

G
ra

m
-n

e
g

a
ti

v
o

s 

 

Escherichia coli (n=4)                 

                          

 

Pseudomonas aeruginosa 

(n=10)                        

                          

Salmonella entérica (n=6)                               

 

0,8 ± 0,45 

 

 

1,0 

 

 

1,46 ± 0,58 

 

1,0 

 

 

0,85 ± 0,24 

 

 

1,3 ± 0,49 

 

1,8 ± 0,45 

 

 

1,0 

 

 

1,5 ± 0,52 

 

1,8 ± 0,45 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

L
e
v
e
d

u
ra

s  

Candida albicans (n=10)        

 

1,9 ± 0,22 

 

1,9 ± 0,31 

 

2,0 

 

1,85 ± 0,36 

* Diferença estatísticamente significativa quando comparado aos outros extratos 

(p<0,5). 

 

Através da análise de variância dos resultados obtidos da CIM dos extratos, foi 

observado que houve diferença estatísticamente significativa entre a concentração 

inibitória mínima obtida para o extrato acetato de etila e os demais extratos estudados, 

com intervalo de confiança de 95%, sendo este o mais ativo contra os microrganismos 

estudados. 

Sobre a totalidade dos microrganismos (n=48), o extrato acetato de etila obtido 

das folhas de S. malaccense mostrou ser o mais ativo, com uma atividade (CIM= 1,05 ± 
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0,46 mg/mL), seguido pelo extrato éter de petróleo (CIM= 1,43 ± 0,59 mg/mL), extrato 

metanólico (CIM= 1,46 ± 0,57 mg/mL) e água (CIM= 1,48 ± 0,64 mg/mL) (Figura 10). 

 

 

Figura 10 - Concentração inibitória mínima média e desvio padrão dos extratos das 

folhas de S. malaccense (L.) Merr. & L. M. Perry. 

 

O extrato acetato de etila obtido a partir das folhas de Syzygium malaccense 

mostrou-se eficaz ao bloquear o crescimento de Staphylococcus aureus (n=8) e 

Pseudomonas aeruginosa (n=10), numa CIM de 0,54 ± 0,22 mg/mL e CIM de 0,85 ± 

0,4 mg/mL respectivamente. Para os demais gêneros de bactérias e para Candida 

albicans foi observado uma CIM de 1,0 mg/mL ou superior. 

Vale salientar que de todos os extratos ensaiados, o extrato acetato de etila foi o 

mais ativo frente à Pseudomonas aeruginosa (n=10) sendo destas, 9 linhagens de 

fenótipo multirresistente. 

Dentre os extratos estudados, o obtidos da extração éter de petróleo das folhas de 

S. malaccense, apresentou a melhor atividade frente Escherichia coli, cuja CIM foi de 

0,8 ± 0,45 mg/mL.  O composto mono e sesquiterpenóides foram os únicos metabólitos 

secundários isolados dessa fração.  

A atividade antimicrobiana deste extrato pode estar relacionada pela presença 

dos compostos terpenóides. O mecanismo de ação dos terpenóides ainda não foi 

totalmente compreendido, mas especula-se envolver o rompimento da membrana celular 

por compostos lipofílicos (COWAN, 1999). Mendoza e colaboradores (1997) estudaram 
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a atividade antimicrobiana a partir do aumento da hidrofilidade do diterpenóide kaurene, 

através da adição de um grupo metil e observaram redução drástica da atividade 

antimicrobiana.  

Os terpenóides são descritos por vários autores, como ativos contra diversos 

microrganismos: Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Salmonella enteritidis 

Listeria monocytogenes, Candida albicans e Fusarium udum a partir de extratos obtidos 

de plantas medicinais como o cambará (Lantana camara), pinho (Pinus ponderosa), 

menta (Mentha piperita) e marmelo (Cydonia oblonga) (BARRE et al.,1997; 

HIMEJIMA et al.,1992;  KUBO et al., 1993; RANA et al., 1997; TASSOU et al., 

1995).   

Das oito amostras de Staphylococcus aureus, sete destas com fenótipo de 

multirresistência foram inibidas com apenas 0,44 ± 0,28 mg/mL do extrato aquoso de 

Syzygium malaccense (Tabela 3). Este extrato apresentou maior sensibilidade frente às 

bactérias Gram-positiva principalmente Staphylococcus aureus. 

Após uma análise geral da atividade antimicrobiana dos extratos de Syzygium 

malaccense foi observado que o extrato acetato de etila mostrou-se ativo tanto contra 

bactérias Gram-negativas, Pseudomonas aeruginosa, quanto Gram-positivas, S. aureus, 

com uma eficácia significativamente melhor frente S. aureus (p<0,5). 

O extrato aquoso das folhas de S. malaccense apresentou maior sensibilidade 

frente às bactérias Gram-positiva Staphylococcus aureus e o extrato acetato de etila das 

folhas de Syzygium malaccense mostrou-se ativo tanto contra bactérias Gram-negativas 

(Pseudomonas aeruginosa), quanto Gram-positivas (S. aureus), com um desempenho 

significativamente melhor frente S. aureus (p<0,5). 

Neste trabalho foi detectado no extrato aquoso a presença de flavonóides, além 

de taninos, proantocianidina condensadas e açúcares redutores.  

Segundo Dixon (1983), os flavonóides são sintetizados pelas plantas em resposta 

a uma infecção microbiana e em teste in vitro mostraram-se efetivos contra um grande 

número de microrganismos. Os flavonóides teriam capacidade de ligarem-se as 

proteínas extracelulares, solúveis e também com a parede celular bacteriana, os 

flavonóides mais lipofílicos, poderiam chegar a romper as membranas microbianas 

(TSUCHIYA et al., 1996). A atividade dos flavonóides poderia estar relacionada com 

redução de grupos hidroxilas do anel –β, tornando-se mais lipofílico, essa afirmação 

seria baseada na idéia que o alvo na célula microbiana seria a membrana e compostos 
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lipofílicos poderiam romper mais facilmente essa estrutura (CHABOT et al., 1992; 

COWAN, 1999).   

As catequinas são um grupo de flavonóides encontrados em Syzygium 

malaccense (NOREEN et al.,1998), esses foram extensamente estudados devido a sua 

ocorrência no chá verde, que por sua vez exerceria atividade antimicrobiana (TODA et 

al., 1989). As catequinas inibiram em testes in vitro Vibrio cholerae sorogrupo O:1 

(BORRIS, 1996), Streptoccocus mutans (BATISTA et al., 1994; SAKANA et al.,1989, 

1992; TSUCHIYA et al., 1994), Shigella (VIJAYA et al., 1995). 

    Tanino é um nome genérico descritivo para um grupo de substâncias 

poliméricas fenólicas, capazes de curtir couro ou precipitar gelatina em solução, têm 

como propriedade de adstringência e são encontradas na maioria dos órgãos vegetais, 

como casca, caule, folhas, frutos e raízes. Uma de suas ações moleculares é a de formar 

complexos com proteínas através de forças denominadas “não-específicas”, como 

ligações de hidrogênio e ligações hidrofóbicas, assim como pela formação de ligações 

covalentes (COWAN, 1999).  

O mecanismo de ação antimicrobiana dos taninos é explicado por três hipóteses: 

A primeira pressupõe que os taninos inibiriam as enzimas bacterianas e fúngicas se 

complexando com os substratos dessas enzimas; a segunda inclui a ação dos taninos 

sobre as membranas celulares dos microrganismos, inativando as adesinas microbianas 

expostas na superfície celular, enzimas da membrana, proteínas de transporte da 

membrana, polipeptídeos da parede celular e também ligando-se com polissacarídeos, 

modificando o metabolismo celular, e a terceira fundamenta-se na complexação dos 

taninos com íons metálicos, diminuindo a disponibilidade de íons essenciais ao 

metabolismo microbiano (HASLAM, 1996; SCALBERT, 1991; STERN et al., 1996; 

YA et al., 1988).    

Os resultados indicaram que as bactérias Gram-positivas foram inibidas pelos 

componentes fitoquímicos: flavonóides e taninos presentes no extrato aquoso das folhas 

de Syzygium malaccense. O perfil químico de seletividade contra Gram-positivos não é 

restrito a composto de plantas, mas é um fenômeno também observado com muitos 

antibióticos e quimioterápicos (SCHAECHTER et al., 2002). 

Estes resultados estão de acordo com o trabalho de Abu-Shanab e colaboradores 

(2004), que relataram que a resistência das bactérias Gram-negativas aos extratos 

vegetais, como Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa, não é rara, considerando 
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que esta classe de bactérias pode oferecer barreira na permeabilidade, devido à 

composição química da parede celular.  

A membrana das bactérias Gram-negativas contém uma porcentagem mais alta 

de lipídeos (11-22%) que as bactérias Gram-positivas (1-4%). Observa-se que as 

bactérias Gram-positivas são mais permeáveis que as bactérias Gram-negativas, 

permitindo a passagem dos compostos ao seu interior. Muitos microrganismos Gram-

negativos exibem alto nível de resistência intrínseca à grande número de agentes 

antimicrobianos, reforçando a hipótese de que a membrana externa das bactérias Gram-

negativas representa uma barreira a penetração de numerosas moléculas de antibióticos, 

a atividade de bomba de efluxo como barreira aos antimicrobianos e no espaço 

periplasmático contém enzimas, as quais são capazes de quebrar moléculas estranhas 

introduzidas neste espaço (BAMBEKE et al., 2003; DUFFY & POWER, 2001; 

NIKAIDO, 1989; SCHAECHTER et al., 2002; SARTORI et al., 2003). 

O perfil de susceptibilidade apresentado pelos extratos das folhas de Syzygium 

malaccense mostrou-se bastante satisfatório principalmente se tratando de 

microrganismos com fenótipo multirresistentes. Cerca de 44% destes microrganismos 

utilizados no presente estudo foram inibidos. Os efeitos sinérgicos, antagônicos, além 

de fatores interativos entre os componentes, determinam as atividades antimicrobianas 

dos extratos de vegetais, que não depende apenas da presença de substâncias 

antimicrobianas, mas da quantidade destas substâncias, que se modificam nas fases de 

desenvolvimento da planta e nas condições de extração das mesmas.  

 

 

5.3. Determinação da biocompatibilidade do extrato aquoso de Syzygium 

malaccense em tecidos subcutâneo, fígado e rins de ratos. 

 

  Na análise da biocompatibilidade de Syzygium malaccense foi escolhido o 

extrato aquoso, pois se partiu do princípio da menor irritação devido a base aquosa do 

extrato, utilização na medicina popular, maior atividade antimicrobiana frente às 

linhagens de Staphylococcus aureus (CIM= 0,44 ± 0,28 mg/mL) e presença dos 

compostos bioativos flavonóides e taninos determinados no estudo fitoquímico.  

Na determinação de possíveis alterações nos tecidos dos animais dos grupos 

experimentais, foi observado que 7, 14, 28 e 32 dias após injeção de solução fisiológica 

(grupo controle), os tecidos subcutâneos apresentaram-se com elementos estruturais 
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característicos sem alterações, onde foram vistas fibras, células típicas e tecido adiposo, 

foram observadas também fibras musculares estriadas esqueléticas da musculatura 

dorsal profunda em quantidade razoável na maioria das preparações histológicas. 

Nos grupos de animais que receberam uma injeção do extrato aquoso de S. 

malaccense de concentração 0,6 mg/mL (grupo tratado), também não foram observadas 

alterações significativas nos elementos estruturais frequentemente presentes no tecido 

subcutâneo. Foram encontradas células típicas tais como: macrófagos, fibroblastos, 

fibrócitos e raros neutrófilos, todas dentro dos padrões normais. Também foram 

observadas fibras musculares estriadas esqueléticas da musculatura dorsal profunda em 

quantidade moderada. 

O fígado e rins dos animais do grupo controle e do grupo tratado com o extrato 

aquoso de S. malaccense, examinados apresentaram o parênquima e estroma sem 

alterações estruturais significativas sob o aspecto morfológico, com suas características 

bem conservadas (Figura 11).  

 

 

 
Figura 11 – Tecidos sem alterações morfológicas na estrutura celular após 32 

dias de injeção do extrato aquoso de Syzygium malaccense: A – Tecido subcutâneo 

A B 

C D 
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controle. B – Tecido subcutâneo tratado com extrato aquoso de Syzygium malaccense 

0,6 mg/ml. C – Tecido hepático tratado. D – Tecido renal tratado com S. malaccense. 

(aumento de 400x).   
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6. CONCLUSÕES 
 

 

 

 

 

 

 



MELO, R. R.                                                                                         Perfil fitoquímico, avaliação da atividade antimicrobiana... 

 38

6. CONCLUSÕES 

  

 Após análise dos resultados obtidos no presente trabalho foi possível concluir 

que: 

 

• A partir dos extratos obtidos das folhas de Syzygium malaccense foi detectada a 

presença de monoterpenóides e sesquiterpenóides no extrato éter de petróleo; 

monoterpenóides e sesquiterpenóides, flavonóides, triterpenóides e esteróides no 

extrato acetato de etila; monoterpenóides e sesquiterpenóides, flavonóides, 

triterpenóides e esteróides, açúcares redutores, proantocianidinas e taninos no 

extrato metanólico; flavonóides, açúcares redutores, proantocianidinas e taninos 

hidrolizáveis no extrato aquoso.   

 

• O extrato acetato de etila obtido das folhas de S. malaccense mostrou-se ser o 

mais ativo frente a totalidade dos microrganismos testados. 

  

• Das linhagens de Staphylococcus aureus, sete destas com fenótipo de 

multirresistência foram inibidas com a CIM entre 0,44 e 0,71 mg/ml dependendo 

do extrato utilizado.  

 

• A levedura Candida albicans foi o microrganismo mais resistente frente os 

extratos obtidos das folhas de S. malaccense. 

 

• Foi observada a biocompatibilidade do extrato aquoso de S. malaccense com o 

tecido subcutâneo, fígado e rins, após 32 dias da injeção de 0,6 mg/mL do 

extrato aquoso de S. malaccense, não foi evidenciada nenhuma alteração. 
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7. PERSPECTIVAS 
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7. PERSPECTIVAS 

  

 O estudo fitoquímico, avaliação da atividade antimicrobiana e 

biocompatibilidade de Syzygium malaccense demonstram a necessidade de pesquisas 

que envolvam os aspectos químicos, biológicos e o desenvolvimento de fitoterápicos. 

 Apresentando como perspectivas: 

 

• Realização e padronização de compostos majoritários presentes nos extratos de 

S. malaccense.  

 

• Identificar possíveis sinergismos entre as moléculas ativas e toxicidade. 

 

  

• Estudar outras atividades biológicas como, por exemplo, atividade anti-oxidante 

e de cicatrização. 

 

• Desenvolver formulações fitoterápicas para uso tópico ou odontológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MELO, R. R.                                                                                         Perfil fitoquímico, avaliação da atividade antimicrobiana... 

 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

 

 

 

 



MELO, R. R.                                                                                         Perfil fitoquímico, avaliação da atividade antimicrobiana... 

 42

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABU-SHANAB, B.; ADWAN, G.; ABU-SAFIYA, D.; JARRAR, N.; ADWAN, K. 

Antibacterial activities of some Plant extracts utilized in popular medicine in palestine. 

Turk. J.  Biol. v. 28, p. 99- 102, 2004. 

 

AHMAD, F. B.; ISMAIL, G. Medicinal plants used by kadazandusun communities 

around crocker range. ASEAN Review of Biodiversity and Environmental 

Conservation (ARBEC), Malásia, jan-mar. 2003. Disponível em: 

<http://www.arbec.com.my/pdf/art1janmar03.pdf>. Acesso em: 23 dez. 2008. 

 

ALBUQUERQUE, U. P.; HANAZAKI, N. As pesquisas etnodirigidas na descoberta de 

novos fármacos de interesse médico e farmacêutico: fragilidades e pespectivas. Rev. 

Bras. Farmacogn. v. 16, p.  678-689, 2006. 

 

ALMEIDA, S. P. Frutas nativas do cerrado: Caracterização físico-química e fonte 

potencial de nutrientes. In: Cerrado: Ambiente e flora.  EMBRAPA-CPAC, 

Planaltina, 1998.  556 p. 

 

AURICCHIO, M. T.; BACCHI, E. M. Folhas de Eugenia uniflora L. (pitanga): 

propriedades farmacobotânicas, químicas e farmacológicas. Rev. Inst. Adolfo Lutz. v. 

62, p. 55-61, 2003. 

 

BAMBEKE, F.V.; MICHOT, J.M.; TULKENS, P.M. Antibiotic efflux pumps in 

eukariotic cells: occurrence and impacto on antibiotic cellular parmacockinetics, 

pharmacodynamics and toxicodynamics. J. Antimicrob. Chemother. v. 51, p. 1067-

1077, 2003. 

 

BARBOSA-FILHO, J. M.; MARTINS, V. K. M.; RABELO, L. A.; MOURA, M. D.; 

SILVA, M. S.; CUNHA, E. V. L.; SOUZA, M. F. V.; ALMEIDA, R. N.; MEDEIROS, 

I. A. Natural products inhibitors of the angiotensin converting enzyme (ACE). A review 

between 1980-2000. Rev. Bras. Farmacogn. v. 16, p. 421- 446, 2006b. 

 



MELO, R. R.                                                                                         Perfil fitoquímico, avaliação da atividade antimicrobiana... 

 43

BARBOSA-FILHO, J. M.; MEDEIROS, K. C. P.; DINIZ, M. F. F. M.; BATISTA, L. 

.M.; ATHAYDE-FILHO, P. F.; SILVA, M. S.; CUNHA, E. V. L.; ALMEIDA, J. R. G. 

S.; QUINTANS-JÚNIOR, L. J. Natural products inhibitors of the enzyme 

acetylcholinesterase. Rev. Bras. Farmacogn. v.16, p. 258-285, 2006a. 

 

BARRE, J. T.; BOWDEN, B. F.; COLL, J. C.; JESUS, J.; FUENTE, V. E.; JANIRO, G. 

C.; RAGASA, C. Y. A bioactive triterpene from Lantana camara. Phytochemistry. v. 

45, p. 321-324, 1997. 

 

BARROSO, G. M.; MORIM, M. P.; PEIXOTO, A. L.; ICHASO, C. L. F. Sistemática 

de angiospermas do Brasil. Viçosa: UFV, 1991.  443 p. 

 

BATISTA, O.; DUARTE, A.; NASCIMENTO, J.; SIMONES, M. F. Structure and 

antimicrobial activity of diterpenes from the roots of Plectranthus hereroensis. J. Nat. 

Prod. v. 57, p. 858–861, 1994. 

 

BORRIS, R. P. Natural Products research: perspectives from a major pharmaceutical 

company. J. Ethnopharmacol. v. 55, p. 29-38, 1996. 

 

BOSLAND, P. W. Chiles: history, cultivation and uses, p. 347–366. In: Spices, herbs 

and edible fungi. Elsevier, New York, N.Y, 1994. 

 

BRAGA, F. G.; BOUZADA, M. L. M.; FABRI, R. L. Antileishmanial and antifungal 

activity of plants used in traditional medicine in Brazil. J. Ethnopharmacol. v. 111, p. 

396-402, 2007. 

 

CAVALCANTE, P. B. Frutas comestíveis da Amazônia. 6ª ed. Belém: CNPq/Museu 

Paraense Emílio Goeldi, 1996. 279 p.  

 

CECHINEL-FILHO, V.; YUNES, R. A. Estratégias para a obtenção de compostos 

farmacologicamente ativos a partir de plantas medicinais. Conceitos sobre modificação 

estrutural para otimização da atividade. Quim. Nova. v. 21, p. 99-105, 1998. 

 



MELO, R. R.                                                                                         Perfil fitoquímico, avaliação da atividade antimicrobiana... 

 44

CHABOT, S., BEL-RHLID, R., CHENEVERT, R., PICHE, Y. Hyphal growth 

promotion in vitro of the VA mycorrhizal fungus, Gingaspora margarita Becker and 

Hall, by the activity of the structurally specific flavonoid compounds under CO2 

enriched conditions. New Phytol. v. 122, p. 461-467, 1992. 

 

COSTA, A. F. Farmacognosia. 3.ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2002. 

 

COSTA, R. S.; OLIVEIRA, I. V. M.; MÔRO, F. V.; MARTINS, A. B. G. Aspectos 

morfológicos e influência do tamanho da semente na germinação do jambo-vermelho. 

Rev. Bras. Frut. v. 1, p. 117-120, 2006. 

 

COUTO, G. B. L.; XIMENES, E.; SANTANA, D. P.; VIDAL, A. K. L.; 

VASCONCELOS, M. M. V. B.; LIMA, A. C. S. Biocompatibilidade do Extrato Hidro-

alcoólico da Lippia sidoides Cham (verbenaceae). Revista do Conselho Regional 

Odontologia de Pernambuco, v. 3, p. 83-90, 2000. 

 

COWAN, M. N. Plant products as antimicrobial agents. Clin. Microbiol. Rev. v. 12, p. 

564-582, 1999. 

 

COX, P. A.; SPERRY, L. A.; TUOMINEN, M.; BOHLIN, L. Pharmacological activity 

of the Samoan ethnopharmacopeia. Econ. Bot. v. 43, p. 487-497, 1989. 

 

DE SOUZA, G. C.; HAAS, A. P. S.; VON POSER, G. L.; SCHAPOVAL, E. E. S.; 

ELISABESKY, E. Ethnopharmocolgical studies of antimicrobial remedies in the south 

of Brasil. J. Ethnopharmacol.. v. 90, p. 135-143, 2004. 

 

DIXON, R. A.; DEY, P. M.; LAMB, C. J. Phytoalexins: enzymology and molecular 

biology. Adv. Enzymol. v. 55, p. 1–69, 1983. 

 

DJIPA, C. D.; DELMÉE, M.; QUETIN-LECLERCQ, J. Antimicrobial activity of bark 

extracts of Syzygium jambos (L.) Alston (Myrtaceae). J. Ethnopharmacol. v. 71, p. 

307-313, 2000. 

 



MELO, R. R.                                                                                         Perfil fitoquímico, avaliação da atividade antimicrobiana... 

 45

DONADIO, C. D.; NACHTGAL, J. C.; SACRAMENTO, C. K. Frutas exóticas. 

Jaboticabal: FUNEP, 1998.  279 p.  

 

DUFFY, C.F.; POWER, R.F. Antioxidant and antimicrobial properties of some chinese 

plant extracts. Int. J. Antimicrobiol. Agents, v. 17, p. 527-529, 2001. 

 

DUNSTAN, C. A.; NOREEN, Y.; SERRANO, G.; COX, P. A.; PERERA, P.; 

BOHLIN, L. Evaluation of some Samoan and Peruvian medicinal plants by 

prostaglandin biosynthesis and rat ear edema assays. J. Ethnopharmacol. v. 57, p. 35-

56, 1997. 

 

FETROW, C. W.; ÁVILA, J. R. Manual de medicina alternativa para o profissional 

Rio de Janeiro, Guanabara-Koogan, 1999. 743 p.  

 

FREITAS, A. Estrutura de mercado do segmento de fitoterápicos no contexto atual da 

indústria faramacêutica brasileira. 1ª ed. Brasília, DF, 2007. 28 p. 

 

GUERRERO, R. O.; GUZMAN, A. Inhibition of xanthine oxidase by Puerto Rican 

plant extracts. P. R. Health Sci. J. v.4, p. 359-364, 1998. 

 

HARBONE, J. B. Phytochemical methods: A guide to modern techniques of plant 

analysis. 3.ed. London: Chapman & Hall, 1998. 302 p. 

 

HASHIMOTO, Y. Diferenciação de esteróides e triterpenóides pela reação corada. 

Simpósio sobre Produtos Naturais da América Tropical. Rio de Janeiro – RJ, p. 95-96, 

1970. 

 

HASLAM, E. 1996. Natural polyphenols (vegetable tannins) as drugs: possible modes 

of action. J. Nat. Prod. v. 59, p.205–215, 1996. 

 

HAVSTEEN, B. Flavonoids: A class of natural products of high pharmacological 

potency. Biochem. Pharmacol, v. 32, p. 1141-1148, 1983. 

 



MELO, R. R.                                                                                         Perfil fitoquímico, avaliação da atividade antimicrobiana... 

 46

HIMEJIMA, M.; HOBSON, K. R.; OTSUKA, T.; WOOD, D. L.; KUBO, I. 

Antimicrobial terpenes from oleoresin of ponderosa pine tree Pinus ponderosa: a 

defense mechanism against microbial invasion. J. Chem. Ecol. v.18, p. 1809–1818, 

1992. 

 

HOSTETTMANN, K.; QUEIROZ, E. F.; VIEIRA, P. C. Princípios Ativos de Plantas 

Superiores. 1ª ed. São Carlos: EdUFSCar: São Carlos, 2003. 

 

HUSSEIN, S. A. M.; HASHEM, A. N. M.; SELIEM, M. A.; LINDEQUIST, U.; 

NAWWAR, M A. M. Polyoxygenated flavonoids from Eugenia edulis. 

Phytochemistry, v. 64, p. 883-889, 2003. 

 

JANG, M.; CAI, L.; BEECHER, C. W. W.; FONG, H. H. S.; FARNSWORTH, N. R.; 

KINGHORN, A. D.; PEZZUTO, J.M. Cancer chemopreventive activity of resveratrol, a 

natural product derived from grapes. Science, v. 275, p. 218-221, 1997. 

 

JOLY, A. B. Botânica: Introdução à taxonomia vegetal. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 1993. 777 p.  

 

JUDD, W. S.; CAMPBELL, C. S.; KELLOG, E. A.; STEVENS, P. F.  Plant 

systematics: A phylogenetic approach. Sinauer associates, Massachusetts. 2002.  

 

KARIOTI, A.; SKALTSA, H.; GBOLADE, A. A. Analysis of the leaf oil of Syzygium 

malaccense Merr. et perry from Nigéria. JEOR. v. 19, n. 4, p. 313-315, 2007.  

 

KUBO, I.; MUROL, H.; HIMEJIMA, M. Combination effects of antifungal 

nagilactones against Candida albicans and two others fungi with phenylpropanoids.J. 

Nat. Prod. v. 56, p. 220-226, 1993. 

 

LANDRUM, L. R.;  KAWASAKI, M. L. The genera of Myrtaceae in Brazil: an 

illustrated synoptic treatment and identification keys. Brittonia. v. 49, p.508-536, 1997. 

 



MELO, R. R.                                                                                         Perfil fitoquímico, avaliação da atividade antimicrobiana... 

 47

LEITE, J. P. V.; LOMBARDI, J.A.; CHIARI, E.; OLIVEIRA, A. B.  Isolamento 

biomonitorado de uma substância tripanossomicida de Arrabidaea triplinervia 

(Bignoniaceae), o ácido ursólico. Rev. Bras. Farmacogn. v. 11, p. 77-87, 2001. 

 

LIMBERGER, R. P.; SOBRAL M.; HENRIQUES, A. T.; MENUT, C.; BESSIÈRE, J. 

M. Óleos voláteis de espécies de Myrcia nativas do Rio Grande do Sul. Quim. Nova, v. 

27, p. 916-919, 1998. 

 

LOCHER, C. P.; BURCH, M. T.; MOWER, H. F.; BERESTECKY, J.; Davis, H.; VAN 

POEL, B. Anti-microbial activity and anti-complement activity of extracts obtained 

from selected Hawaiian medicinal plants. J. Ethnopharmacol.  v. 49, p. 23-32, 1995. 

 

LOCHER, C. P.; WITVROUW, M.; BETHUNE, M. P.; BURCH, M. T.; MOWER, H. 

F.  Antiviral activity of Hawaiian medicinal plants against human immunodeficiency 

virus type-1 (HIV- 1). Phytomedicine, v. 2, p. 259-264, 1996. 

 

LORENZI, H; BARCHER, L.; LACERDA, M.; SARTORI, S. Frutas brasileiras e 

exóticas cultivadas (de consumo in natura). São Paulo, Instituto Plantarum de Estudos 

da Flora, 2009. 572 p.  

 

LOWRY, J. B. Anthocyanins of the Melastomataceae, Myrtaceae and some allied 

families. Phytochemistry, v. 15, p. 513-516, 1976. 

 

LOWRY, J. B. The distribution and potential taxonomic value of alkylated ellagic 

acids. Phytochemistry, v. 7, p. 1803-1813, 1968. 

 

MA, C. M.; CAI, S.Q.; CUI, J.R.; WANG, R.Q.; TU, F.; HATORRI, M.; 

DANESHTALAB, M. The cytotoxic activity of ursolic acid derivatives. Eur. J. Med. 

Chem. v.40, p.  582-589, 2005.  

 

MARKHAN, K.R. Techniques of flavonoid Identification. London: Academic Press, 

1982. 

 



MELO, R. R.                                                                                         Perfil fitoquímico, avaliação da atividade antimicrobiana... 

 48

MENDONZA, L.; WILKENS, M. AND URZFLA, A. Antimicrobial study of the 

resinous exudates and of diterpenoids and flavonoids isolated from same Chilean 

Pseudognaphalium (Asteraceae). J. Ethnopharmacol. v. 58, p. 85-88, 1997. 

 

METZ, H. Thin-layer chromatography for rapid assays of enzymic steroid 

transformations Naturwissenschaften, n. 48, p. 569-570, 1961. 

 

MILES, D. H.; DEL MEDEIROS, J. M.R.; CHITTAGONG, V.; HEDIN, P. A.; 

SWITHENBANK, C.; LINDERT, Z. 3’-Formyl-2’,4’,6’-Trihydroxy-5”-

methyldihydrochalcone from Psidium acutangulum. Phytochemistry, v. 30, p. 1131-

1132, 1991. 

 

MILES, D. H.; ROSA DEL MEDEIROS, J. M.; CHITTAGONG, V.; 

SWITHENBANK, C.; LINDERT, Z.; WEEKS, J. A.; ATWOOD, J. L.; HEDIN, P. A.  

3’-Formyl-2’,4’,6’- Trihydroxy-5”-methyldihydrochalcone, A prospective New 

Agrochemical from Psidium acutangulum. J. Nat. Prod. v. 53, p. 1548-1551, 1990. 

 

MUÑOZ-MINGARRO, D.; ACERO, N.; LLINARES, F.; POZUELO, J. M.; GALÁN 

DE MERA, A.; VICENTEN, J. A.; MORALES, L.; ALGUACIL, L. F.; PÉREZ, C. 

Biological activity of extracts from Catalpa bignonioides Walt. (Bignoniaceae).  J. 

Ethnopharmacol. v. 86, p. 163–167, 2003. 

 

National Committee for Clinical Laboratory Standards 2005. Performance standards for 

antimicrobial susceptibility testing. 15th Information supplement. In: WAYNE, P. A. 

NCCLS/CLSI, 2005.  

 

NEGI, A. S.; DAROKAR, M. P.; CHATTOPADHYAY, S. K.; GARG, A.; 

BHATTACHARYA, A. K.; SRIVASTAVA, V.; KHANUJA, S. P. S. 2005. Synthesis 

of a novel plant growth promoter from gallic acid. Bioorg. Med. Chem. Lett. v. 15, p. 

1243-1247, 2005. 

 

NIKAIDO, H. Outer membrane barrier as mechanism of antimicrobial resistance. 

Antimicrob. Agents Chemother. v.33, p. 1831-1836, 1989. 

 



MELO, R. R.                                                                                         Perfil fitoquímico, avaliação da atividade antimicrobiana... 

 49

NOREEN, Y.; SERRANO, G.; PERERA, P.; BOHLIN, L. Flavan-3-ols isolated from 

some medicinal plants inhibiting COX- 1 and COX-2 catalysed prostaglandin 

biosynthesis.  Planta Med. v. 64, p. 520-524, 1998. 

 

OLIVEIRA, A. M.; HUMBERTO, M. M. S.; SILVA, J. M.; ROCHA, R. F. A.; 

SANT’ANA, A. E. G. Estudo fitoquímico e avaliação das atividades moluscicida e 

larvicida dos extratos da casca do caule e folha de Eugenia malaccensis L. (Myrtaceae). 

Rev. Bras. Farmacogn. v.16, p. 618-624, 2006. 

 

OLIVEIRA, E. C.; Morfologia de plântulas. In: Aguiar, I. B.; PIÑARODRIGUES, F. 

M. C.; FIGLIOLIA, M. B. Sementes florestais tropicais. Brasília: ABRATES,  p.175-

213, 1993. 

 

OLIVEIRA, L. C.; BLOISE, M. I.  Extratos e óleos naturais vegetais funcionais. 

Cosmetics & Toiletries v. 7, p. 30-37, 1995.  

 

OLIVEIRA, R. N.; DIAS, I. J. M.; CÂMARA, C. A. G. Estudo comparativo do óleo 

essencial de Eugenia punicifolia (HBK) DC. de diferentes localidades de Pernambuco. 

Rev. Bras. Farmacogn. v.15, p. 39-43, 2005. 

 

PACE-ASCIAK, C. R.; HAHN, S.; DIAMANDIS, E. P.; SOLEAS, G.; GOLDBERG, 

D. M. The red wine phenolics trans-resveratrol and quercitin block human platelet 

aggregation in eicosanoid synthesis: implication for protection against coronary heart 

disease. Clin. Chim. Acta, v. 235, p. 207-219, 1995. 

 

PERES, W. Radicais Livres em níveis biológicos. Ed. Universidade Católica de 

Pelotas, Brasil, 1994, p. 49-81.  

 

PESSINI, G. L.; HOLETZ, F. B.; SANCHES, N. R.; CORTEZ, D. A. G.; DIAS 

FILHO, B. P.; NAKAMURA, C. V. Avaliação da atividade antibacteriana e antifúngica 

de extratos de plantas utilizados na medicina popular. Rev. Bras. Farmacogn. v. 13, p. 

21-23, 2003. 

 



MELO, R. R.                                                                                         Perfil fitoquímico, avaliação da atividade antimicrobiana... 

 50

PINO, A. P.; MARBOT, R.; ROSADO, A.; VÁZQUEZ, C. Volatile constituents of 

Malay rose apple [Syzygium malaccense (L.) Merr. & Perry]. J. Flavour Frag.  v. 19,  

p. 32-35, 2004.   

 

RANA, B. K.; SINGH, U. P.; TANEJA, V. Antifungal activity and kinetics of 

inhibition by essential oil isolated from leaves of Aegle marmelos. J. Ethnopharmacol. 

v. 57, p. 29–34, 1997. 

 

RANDAU, K. P.; FLORÊNCIO, D. C.; FERREIRA, C. P.; XAVIER, H. S. Estudo 

farmacognóstico de Croton rhamnifolius H.B.K. e Croton rhamnifolioides Pax & 

Hoffm. Rev. Bras. Farmacogn. v. 14, n. 2,  2004. 

 

REYNERTSON, K. A.; YANG, H.; JIANG, B., MARGARET, J. B.; KENNELLY, E. 

J. Quantitative analysis of antiradical phenolic constituents from fourteen edible 

Myrtaceae fruits. Food chemistry,  v. 4, p. 883-890, 2008. 

 

ROBERTS, E. A. H.; CARTWRIGHT R. A.; WOOD, D.J. Flavonols of tea. J. Sci. 

Food Agr., n.7, p. 637-646, 1956. 

 

ROCHA FILHO, P. A.  Fitocosméticos. Cosmetic & Toiletries v. 7, p. 18-20, 1995. 

 

ROCHA, L. G.; ALMEIDA, J. R. G. S.; MACEDO, R. O.; BARBOSA FILHO, J. M. A 

review of natural products with antileishmanial activity. Phytomedicine v. 12, p. 514-

535, 2005. 

 

SAKANAKA, S.; KIM, M.; TANIGUCHI, M.; YAMAMOTO, T. Antibacterial 

substances in Japanese green tea extract against Streptococcus mutans, a cariogenic 

bacterium. Agric. Biol. Chem. v. 53, p. 2307–2311, 1989. 

 

SAKANAKA, S.; SHIMURA, N.; AIZAWA, M.; KIM, M.; YAMAMOTO, T.  

Preventive effect of green tea polyphenols against dental caries in conventional rats. 

Biosci. Biotechnol. Biochem. v. 56, p. 592–594, 1992. 

 



MELO, R. R.                                                                                         Perfil fitoquímico, avaliação da atividade antimicrobiana... 

 51

SAMY, R. P.; GOPALAKRISHNAKONE, P. Therapeutic Potential of Plants as Anti-

microbials for Drug Discovery. Evidence-based Complementary and Alternative 

Medicine. v. 4, p. 17-20, 2007. 

 

SARTORI, M.R.K.; PRETTO, J.B.; CRUZ, A.B.; BRESCIANI, L.F.V.; YUNES, R.A.; 

SORTINO, M.; ZACCHINO, S.A.; CECHINEL FILHO, V., Antifungal Activity of 

fractrions and two pure compounds of flowers from Wedelia paludosa (Acmela 

brasiliensis) (ASTERACEAE), Pharmazie, v. 58, n. 8, p. 567-569, 2003. 

 

SCALBERT, A. Antimicrobial properties of tannins. Phytochemistry v. 30, n. 12, p. 

3875–3883, 1991. 

 

SCHAECHTER, M.; ENGLEBERG, N.C.; EISENSTEIN, B.I.; MEDOFF, G. 

Microbiologia: mecanismos das doenças infecciosas. 3 ed. Guanabara Koogan: Rio 

de Janeiro, 2002, 642p. 

 

SCHÜLER, E. F. Fitoterapia: a terapêutica natural. 2. ed. Amp. Porto Alegre: 

Pallotti, 1997. 129 p. 

 

SILVA, C. V.; BILIA, D. A. C.; BARBEDO, C. J.  Fracionamento e germinação de 

sementes de Eugenia. Rev. Bras. Semen. v. 27, p. 86-92, 2005. 

 

SILVA, S. R. Plantas do cerrado utilizadas pelas comunidades da região do Grande 

Sertão Veredas. Fundação Pró-Natureza-FUNATURA 1996. 

 

STERN, J. L.; HAGERMAN, A. E.; STEINBERG, P. D.; MASON, P. K. Phlorotannin-

protein interactions. J. Chem. Ecol. v. 22, p. 1887–1899, 1996. 

 

STIASNY, E. The qualitative detection and differentiation of vegetable tannins. 

Collegium, p. 483-499, 1912. 

 

TASSOU, C. C.;  DROSINOS, E. H.; NYCHAS, G. J. E. Effects of essential oil from 

mint (Mentha piperita) on Salmonella enteritidis and Listeria monocytogenes in model 

food systems at 4° and 10°C. J. Appl. Bacteriol. v. 78, p.593– 600, 1995. 



MELO, R. R.                                                                                         Perfil fitoquímico, avaliação da atividade antimicrobiana... 

 52

 

TIMBOLA, A. K.; SZPOGANICZ, B.; BRANCO, A.; MONACHE, F. D.; 

PIZZOLATTI, M. G. A new flavonol from leaves of Eugenia jambolana. Fitoterapia 

v. 73, p. 174-176, 2002. 

 

TODA, M., S. OKUBO, R. OHNISHI, AND T. SHIMAMURA. Antibacterial and 

bactericidal activities of Japanese green tea. Japanese Journal of Bacteriology. v. 45, 

p.  561– 566, 1989. 

 

TSUCHIYA, H.; SATO, M.; IINUMA, M.; YOKOYAMA, J.; OHYAMA, M.;  

TANAKA, T.;  TAKASE, I.; NAMIKAWA, I. Inhibition of the growth of cariogenic 

bacteria in vitro by plant flavanones. Experientia. v. 50, p. 846–849, 1994. 

 

TSUCHIYA, H.; SATO, M.; MIYAZAKI, T.; FUJIWARA, S.; TANIGAKI, S.; 

OHYAMA, M.; TANAKA, T.; IINUMA, M. Comparative study on the antibacterial 

activity of phytochemical flavanones against methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus. J. Ethnopharmacol. v. 50, p. 27–34, 1996. 

 

VENDRUSCOLO, G. S.; RATES, S. M. K.; MENTZ, L. A. Dados químicos e 

farmacológicos sobre as plantas utilizadas como medicinais pela comunidade do bairro 

Ponta Grossa, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rev. Bras. Farmacogn. v. 15, p. 361-

372, 2005. 

 

VIEIRA, T. R.; BARBOSA, L. C. A.; MALTHA, C. R. A.; PAULA, V. F.; 

NASCIMENTO, E. A. Constituintes químicos de Malaleuca alternifolia (Myrtaceae). 

Quim. Nova, v. 27, p. 536-539, 2004. 

 

VIJAYA, K.; ANANTHAN, S.; NALINI, R. Antibacterial effect of theaflavin, 

polyphenon 60 (Camellia sinensis) and Euphorbia hirta on Shigella spp. - A cell culture 

study. J. Ethnopharmacol. v. 49, p. 115–118, 1995. 

 

WAGNER, H.; BLADT, S. Plant drug analysis. 2.ed. New York: Springer Verlag, 

1996. 

 



MELO, R. R.                                                                                         Perfil fitoquímico, avaliação da atividade antimicrobiana... 

 53

WONG, K. C.; LAI, F. Y. Volatile constituents from the fruits of four Syzygium species 

grown in Malaysia. Flav. Frag. J. v. 11, n. 1, p. 61–66, 1996. 

 

World Health Organization. WHO Traditional Medicine Strategy 2002–2005. Geneva: 

World Health Organization, 2002. 73 p. 

 

XAVIER, C. Comportamento histopatológico do tecido conjuntivo de Rattus 

norvegicus var albinus a implante dos cimentos para obturações de canis: rickert, 

AH-26E endométerasone. Bauru (Tese, Faculdade de Odontologia de Bauru), 1973.  

 

XAVIER, H. S.; RANDAU, K. P.; BARRETO, L. C. L. S.; ARAÚJO, E. L. 

Caracterização de taninos Hidrolizáveis II. In: 53° Congresso Nacional de Botância, 

2002, Recife. 53° Congresso Nacional de Botância, 2002. 

 

YA, C.; GAFFNEY, S. H.; LILLEY, T. H.; HASLAM, E.  Carbohydratepolyphenol 

complexation, p. 553. In: Chemistry and significance of condensed tannins. New 

York, N.Y : Plenum Press, 1988.  

 

YUNES, R. A.; CALIXTO, J. B. Plantas medicinais sob a óptica da química 

medicinal moderna. Chapecó: Argos, 2001. p. 17-46.  

 

ZARONI, M.; PONTAROLO, R.; ABRAHÃO, W. S. M.; FÁVERO M. L. D.; 

CORREA-JÚNIOR, C.; STREMEL, D. P. Qualidade microbiológica das plantas 

medicinais produzidas no Estado do Paraná. Rev. Bras. Farmacogn. v. 14, p. 29-39, 

2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MELO, R. R.                                                                                         Perfil fitoquímico, avaliação da atividade antimicrobiana... 

 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



MELO, R. R.                                                                                         Perfil fitoquímico, avaliação da atividade antimicrobiana... 

 55

 

 

 

 

 

 



MELO, R. R.                                                                                         Perfil fitoquímico, avaliação da atividade antimicrobiana... 

 56

 

 

 

 



MELO, R. R.                                                                                         Perfil fitoquímico, avaliação da atividade antimicrobiana... 

 57

 

 

 


