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RESUMO. Este estudo teve como objetivos testar in vitro pelo método de difusão em disco de papel a sus-
ceptibilidade de bactérias Gram-negativas (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Shigella spp, Pro-
teus spp, Klebsiella spp, Salmonella spp) aos extratos hidroalcoólicos da folha e do caule da Psidium guaja-
va (goiabeira vermelha) e determinar sua CMI em meio sólido. Verificou-se que excetuando Klebsiella spp,
todas as bactérias testadas foram inibidas pelos dois extratos utilizados, sendo que o extrato da folha apre-
sentou melhor atividade para Salmonella spp (17,3mm) e o extrato do caule foi mais ativo para Proteus spp
(18,3mm). A CMI variou de 1,8 a 2,4 mg/mL no extrato da folha e de 1,2 a 2,4 mg/mL no extrato do caule.
Para Shigella spp e Pseudomonas aeruginosa, a CMI foi 1,2mg/mL no extrato do caule. Não houve dife-
renças estatisticamente significantes entre os dois tipos de extratos tanto nos testes antimicrobianos como
nos valores da CMI.
SUMMARY. “In vitro antimicrobial activity of hydro-alcoholic extracts of Psidium guajava L. against gram-neg-
ative bacteria”. The aim of this study was to test in vitro by a standardized single disk method the susceptibility
of gram-negative bacteria (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Shigella spp, Proteus spp, Klebsiella spp,
Salmonella spp) in relation to hydro-alcoholic extracts of leaf and branch of Psidium guajava L. (known as
“goiabeira vermelha”). A second aim was to determine the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) in a solid
medium. Except for Klebsiella spp, all tested bacteria were inhibited by both extracts. Leaf extract proved to be
more active against Salmonella spp (17.3 mm) while branch extract showed better results against Proteus spp
(18.3 mm). Minimum Inhibitory Concentration varied from 1.8 up to 2.4 mg/mL of leaf extract whereas for
branch extract it varied from 1.2 up to 2.4 mg/mL. For Shigella spp and Pseudomonas aeruginosa MIC values
were 1.2 mg/mL of branch extract. In general, no statistically significant differences were observed between both
extracts when testing antimicrobial activity and MIC.

INTRODUÇÃO
As primeiras evidências do uso de plantas

com fins terapêuticos datam de 460 a.C 1,2. No
entanto, as primeiras informações sobre o uso
sistemático de plantas como medicamentos da-
tam da Índia Antiga, através do sistema de me-
dicina vigente naquela época, possivelmente do
“Ayurveda” (Ciência da Vida) 3.

No Brasil, bem como em outros países da
America Latina, a fitoterapia constitui-se em uma
alternativa terapêutica econômica em relação
aos medicamentos alopáticos uma vez que ca-
racteriza-se pela utilização direta de plantas no

tratamento das doenças 2,4. Neste contexto, inú-
meras pesquisas vêm comprovando cientifica-
mente a eficácia de algumas plantas, a exemplo
da goiabeira vermelha (Psidium guajava L.), co-
mo alternativa terapêutica de certas patologias 5. 

Psidium guajava L. é uma árvore de peque-
no porte, pertencente à família Myrtaceae, que
apresenta caule tortuoso e esgalhado, recoberto
por casca fina muito aderente, e fruto globoso
ou piriforme, amarelado, de 3 a 6 cm de diâme-
tro. Suas folhas apresentam taninos, óleos es-
senciais (cariofileno, nerolidiol, β-bisaboleno,
aromadendreno, p-selineno, α-pineno e 1,8-ci-
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neol), triterpenóides (ácido oleânico, ácido ur-
sólico, ácido catecólico, ácido guayavólico, áci-
do maslínico, ácido elágico) e β-sitosterol. Seu
caule apresente principalmente taninos 6, 7.

Esta espécie é reconhecida popularmente co-
mo medicinal, sendo utilizada contra cólicas e
diarréias, tendo também ação diurética 8-10. Adi-
cionalmente apresenta ainda atividade antimi-
crobiana 11 e hipoglicemiante 12. Seus extratos
têm mostrado, in vitro, atividade inibitória para
diferentes microrganismos 13-15 .Vários autores
demonstram a atividade do extrato aquoso da
folha contra Pseudomonas aeruginosa, Escheri-
chia coli, Sarcina lutea, Serratia marcescens,
Shigella flexneri, Staphylococcus albus e Staphy-
lococcus aureus 15-19 .

A literatura refere-se ainda a uma atividade
antifúngica, através do macerado hidroalcoólico
de suas folhas, contra Candida albicans, Candi-
da krusei, Candida parapsilosis e Candida ste-
llatoidea 20 e Aspergillus fumigatus, Arthrinium
sacchari e Chaetomium funicola 21 .

O propósito do presente estudo foi testar in
vitro a susceptibilidade de espécies de bactérias
Gram-negativas, em particular Enterobactérias,
aos extratos hidroalcoólicos da folha e do caule
da Psidium guajava e determinar sua CMI (Con-
centração Mínima Inibitória).

MATERIAIS E MÉTODOS
Material botânico e obtenção dos extratos

Foi estudada a forma vermelha de Psidium
guajava L. (Goiabeira vermelha). O material
botânico foi obtido no canteiro de plantas do
Biotério do Departamento de Antibióticos do
Campus da UFPE, Recife (Pernambuco) e identi-
ficado pelo botânico por comparação com ma-
terial herborizado no Herbarium UFP. 

Após a coleta, folhas e caule foram separa-
dos e secos em estufa a 35 °C durante uma se-
mana, para eliminação da umidade e estabili-
zação do conteúdo enzimático; o material foi re-
duzido a pó, em moinho elétrico e pesado. 

Os extratos foram obtidos em etanol/água a
70%, na proporção de 800 mL/150 g do material
botânico, por maceração durante 15 dias à tem-
peratura ambiente e evaporados à secura em ro-
ta evaporador, após pesagem, o material obtido
foi mantido em dessecador . Para realização dos
testes os extratos foram dissolvidos em etanol e
em DMSO (Dimetilsufóxido).

Microrganismos-teste e preparação
dos inóculos

Os testes foram realizados frente a bactérias

Gram-negativas, fornecidas pelo Banco de Cul-
tura do Departamento de Antibióticos da UFPE
e pelo Setor de Bacteriologia do Laboratório de
Patologia Clínica da UFPE, tendo sido utilizados
os microrganismos: Escherichia coli, Pseudomo-
nas aeruginosa, Shigella spp, Proteus spp, Kleb-
siella spp, e Salmonella spp.

Os inóculos foram obtidos a partir de cultu-
ras recentes dos microrganismos-teste, preparan-
do-se suspensões padronizados pela turvação
equivalente ao tubo 0,5 da escala de MacFar-
land, em solução fisiológica 22.

Testes de atividade antimicrobiana
A atividade antimicrobiana foi verificada pelo

método de difusão em disco de papel (tipo 3
com 6 mm de diâmetro) no meio gelosado Mü-
ller Hinton (Oxoid). As suspensões dos micror-
ganismos-teste foram semeadas na superfície do
meio, em placas de Petri, com auxílio de alça de
Drigalsky (100 µL /placa). Foram utilizados dis-
cos de 6mm de diâmetro, embebidos com 20 µL
de uma solução a 100mg/mL dos extratos em
estudo. As placas foram incubadas a 35 °C du-
rante 24 h. Os testes foram realizados em tripli-
cata e os resultados expressos em mm pela mé-
dia aritmética do diâmetro dos halos de inibição
formado ao redor dos discos nas 3 repetições 23.
O teste controle foi realizado com discos embe-
bidos em DMSO.

Determinação da Concentração Mínima
Inibitória (CMI)

Quantidades variadas da solução a 30
mg/mL do extrato (1,0, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2, 0,1mL)
foram pipetadas em placas de Petri esterilizadas.
Em seguida foi adicionado o meio Muller Hin-
ton agar, completando-se o volume para 10 mL
e homogeneizando-se o conjunto. Os microrga-
nismos-teste foram semeados em forma de es-
trias sobre a superfície do meio. As culturas fo-
ram incubadas durante 24 h a 35 °C, conside-
rando-se o intervalo entre a última placa onde
houve crescimento bacteriano e a primeira onde
houve inibição 24.

Análise Estatística
Na análise estatística dos dados foram utiliza-

dos o teste de Kruskal-Wallis, de Mann-Whitney
U e o teste de comparações múltiplas de Dunn.
Os testes foram considerados significantes quan-
do o valor P foi menor que 0,05. No teste de
comparações múltiplas de Dunn foi adotado o
nível global de significância de 0,05.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das 150 g de material utilizado, foram obti-

das 14,76 de extrato seco do caule e 9,95 de ex-
trato seco de folha. 

No teste de difusão em disco, com exceção
de Klebsiella spp, todas as bactérias testadas fo-
ram inibidas pelos dois extratos, sendo que o
extrato da folha apresentou melhor atividade
para Salmonella spp, com um diâmetro médio
dos halos igual a 17,3 mm; o extrato do caule
foi mais ativo para Proteus spp com média dos

halos igual a 18,3 mm (Tabela 1).
O resultado do teste de Kruskal-Wallis de-

monstrou que houve diferenças significativas
entre os três tratamentos com respeito a sensibi-
lidade de bactérias Gram-negativas (p = 0,009,
Tabela 1). O teste de comparações múltiplas de
Dunn indicou que o tratamento DMSO (contro-
le) foi estatisticamente diferente do tratamento
extrato da folha e extrato do caule. Entretanto, o
tratamento extrato da folha foi equivalente ao
extrato do caule (Tabela 1).

Microrganismo Extrato da folha (A) Extrato do caule(B) DMSO (C)
(Diâmetro do halo em mm) (Diâmetro do halo em mm) (Controle)

Escherichia coli 15,0 16,0 0

Salmonella spp 17,3 14,6 0

Shigella spp 13,0 14,0 0

Proteus spp 17,0 18,3 0

Pseudomonas aeruginosa 12,6 14,0 0

Klebsiella spp 0 0 0

Tabela 1. Sensibilidade de bactérias Gram-negativas aos extratos hidroalcóolicos de folha e caule de Psidium
guajava L. pelo teste de difusão em disco (2mg/disco).

*Teste de Kruskal Wallis (Ax BxC); Z = 8,683;  p=0,009. ** Teste de Mann-Whitney U (AxB) ; Z = 0,241; p =0,809 

Os resultados obtidos são semelhantes aos
encontrados na literatura, que apontam uma ati-
vidade para Escherichia coli no extrato metanó-
lico da folha e ausência de atividade para Kleb-
siella pneumoniae 25. Halos de inibição ligeira-
mente menores como os encontrados por Vieira
et al. 26 refletem diferenças metodológicas in-
cluindo a formulação do extrato.

Embora não exista um padrão de concen-
tração para comparação dos resultados da ativi-
dade dos extratos brutos da goiabeira, uma vez
que seu princípio ativo não é ainda conhecido,
algumas das bactérias testadas (E. coli e Pseudo-
monas aeruginosa) são consideradas sensíveis a
antibióticos de última geração como o Norfloxa-
cin, com halos de tamanho maior que 17 mm 27.
Os resultados obtidos no presente trabalho,
mostram halos de 16 mm para E. coli, e 14 mm
para P. aeruginosa. Tratando-se de princípios
ativos de fitoterápicos, esses microrganismos
são considerados sensíveis na concentração tes-
tada.

Gnan & Demello 19 referem uma atividade
frente Staphylococcus aureus no extrato aquoso
da folha da goiabeira (Psidium guajava) na
concentração de 6,5 mg/mL. Por outro lado, a

atividade antibiótica do extrato aquoso da folha
desta espécie (numa concentração acima de 5
g/mL) foi observada tanto nos Staphylococcus
aureus quanto nos Streptococus β-hemolíticos
do grupo A 11. 

Os extratos hidroalcoólicos do caule e da
folha apresentaram uma CMI de 1,2 mg/mL e
1,8 mg/mL, respectivamente para Shigella spp e
Pseudomonas aeruginosa (Tabela 2). Estes re-
sultados corroboram os referidos na literatura no
que diz respeito à Pseudomonas aeruginosa 16.

Microrganismos Extrato da folha Extrato do caule
(A) (B)

Escherichia coli 2,4 1,8

Salmonella spp 2,4 2,4

Shigella spp 1,8 1,2

Proteus spp 1,8 1,8

Pseudomonas 1,8 1,2
aeruginosa

Tabela 2. Determinação da CMI de extratos hidroal-
cóolicos de folha e caule de Psidium guajava L.
(mg/mL).
* Mann-Whitney U (AxB); Z=1,556; p=0,397.
**Mann-Whitney U (AxB); Z= -1,247; p=0,212
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O teste de Mann-Whitney U mostra que esta-
tisticamente não houve diferença significativa (p
= 0,397 ou p = 0,212) entre os tratamentos extra-
to da folha e extrato do caule no que diz respei-
to à determinação da CMI (Tabela 2).

CONCLUSÃO
Conclui-se que os extratos hidroalcoólicos da

folha e do caule da Psidium guajava têm ativi-
dade antimicrobiana para bactérias Gram-negati-
vas: Escherichia coli, Salmonela spp, Shigella
spp, Proteus spp e Pseudomonas aeruginosa.
Ambos extratos apresentaram resultados estatis-
ticamente semelhantes contra os microrganis-
mos testados.
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