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RESUMO

Várias substâncias presentes nas estruturas Schinus terebinthifolius Raddi apresentam ação antiinflamatória e an
timicrobiana, tendo sido demonstrada, in vitro, atividades contra diversas espécies de bactérias e fungos. O uso 
da radiação gama apresenta potencialidade em diversas áreas da tecnologia, uma delas é sua utilização sobre ma
teriais de origem vegetal, podendo ser um valioso meio de prevenir os riscos de contaminação fúngica na classe 
de produtos fitoterápicos. O presente estudo teve como objetivo avaliar o potencial de atividade antimicrobiana 
in vitro de extratos de cascas e folhas de S. terebinthifolius tratados com a radiação gama do 60Co. Foram usadas 
doses de 5,0; 7,5 e 10 KGy, sendo mantidos controles não irradiados. Para a determinação da atividade 
antimicrobiana foi aplicada a técnica de difusão em disco, para avaliar o diâmetro dos halos de inibição, contra 
bactérias gram-positiva, gram-negativas, álcool-ácido-resistente e levedura. A atividade antimicrobiana foi 
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�������������Os resultados indicam uma intensificação de ação antimicrobiana 
de extratos de cascas, a 5.0 kGy, contra S. aureus. Foi realizada a microdiluição em caldo para determinação da 
Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Bactericida Mínima (CMB) de extratos de cascas, frente 
a oito isolados clínicos de S. aureus. Os valores de CMB mostraram que a radiação ionizante não produziu a
intensificação da ação antibacteriostática de S. terebinthifolius, porém os resultados indicaram que extratos de 
cascas de S. terebinthifolius pode ser utilizado como agente antimicrobiano e a radiação ionizante como uma 
importante alternativa na conservação dessa característica.

1. INTRODUÇÃO

Apesar dos avanços na indústria químico-farmacêutica, o alto custo dos fármacos 
convencionais, além dos diversos problemas que surgem em decorrência dos seus usos, tais 
como a maior agressão ao organismo humano e a notória incidência de efeitos colaterais, 
tem-se percebido um crescente interesse dos pesquisadores em estudar os fitoterápicos de tal 



forma que estes possam, em diversas situações, substituir as drogas utilizadas nas mais 
diversas especialidades médicas, em todo o mundo [1]. 

O uso de antimicrobianos sintéticos em demasia levou ao surgimento e à disseminação de 
micro-organismos resistentes aos compostos antimicrobianos disponíveis no mercado [2,3].
Isto incentivou  a busca por  novas fontes de substâncias com atividades antimicrobianas, tais 
como as plantas utilizadas na medicina tradicional, que se apresentam como potenciais fontes 
de agentes de novas moléculas bioativas, as quais permitem a eficiência do tratamento a 
bacterioses e são combatentes de doenças consequentes da ação microbiana [4,5].

No entanto, os estudos científicos experimentais são essenciais para confirmar as possíveis 
propriedades antibióticas de um grande número de plantas e de seus produtos derivados [6, 7, 
8].

Inúmeras espécies de plantas possuem propriedades medicinais comprovadas [9,10]. Dentre 
elas tem-se Schinus terebinthifolius Raddi, conhecida como aroeira, planta que ocorre de 
forma natural na Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. 

No Brasil, a aroeira ocorre em diversas regiões fitoecológicas, desde o Rio Grande do Norte 
até o Rio Grande do Sul, em várias formações vegetais, sendo encontrada sob diferentes 
aspectos morfológicos, variando de pequenos arbustos até grandes árvores, o que demonstra o 
alto potencial adaptativo a diversos ambientes [11,12].

Esta planta se destaca por suas estruturas (folhas e cascas do caule) possuírem comprovadas 
ações antiinflamatória, antiulcerogênica, sendo utilizadas como antisséptico, no tratamento de 
estomatites, úlcera gastroduodenal, doenças venéreas, inflamação do útero, infecções do 
aparelho urinário, feridas na pele, diarreia, etc. [13,14]. Suas cascas e folhas são utilizadas na 
forma de decocto com fins expectorante, anti-séptico, antidiarréico e cicatrizante. Além isto, 
suas principais características morfo-histológicas e químicas levam ao seu reconhecimento 
laboratorial como uma droga antimicrobiana [15].

Como se percebe, diversos trabalhos sobre Schinus terebinthifolius têm sido realizados no 
Brasil, demonstrando suas inúmeras utilidades ao homem e ao ecossistema natural 
[16,17,18,19].

A bioatividade das plantas medicinais é inerente a um grupo de compostos chamados 
metabólitos secundários. Estes são sintetizados a partir de reações catabólicas, anabólicas e 
da biotransformação a partir dos aminoácidos, carboidratos e lipídios produzidos pela planta. 
Entre os principais metabólitos secundários, está o tanino, que se destaca pela sua variada 
atividade biológica [20]. 

As características fitoquímicas de Schinus terebinthifolius apontam para a presença de 
compostos, como óleos essenciais, taninos e flavonoides, os quais são produzidos através do 
seu metabolismo secundário distribuídos em teores e composições variáveis nas diferentes 
partes vegetais, como cascas, tronco, frutos e folhas, sendo utilizados nas indústrias de 
alimentos, de curtimento de couro, de perfumaria e de cosmetic [21,22]. 
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Em estudo Martinez [23] observou que o extrato etanólico a 30% da aroeira apresentou 
atividade antibacteriana sobre as cepas de Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphilococcus aureus e Bacillus subtilis.

Lima [24] avaliou o espectro de atividade antimicrobiana do extrato aquoso de 
S.terebinthifoius sobre cepas bacterianas e fúngicas. Segundo os resultados desta pesquisa, 
dentre as 11 espécies microbianas ensaiadas, oito (73%) foram sensíveis ao extrato aquoso de 
S. terebenthifolius �
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Degáspari [25] analisou a atividade antimicrobiana de extratos aquoso e alcoólico obtidos de 
frutos da Schinus terebenthifolius, diretamente ligados à quantidade de compostos fenólicos 
existentes nesses extratos. Pelos testes, verificou-se que o extrato alcoólico apresentou efeito 
inibitório sobre o crescimento de Staphylococcus aureus e Bacillus cereus, já o extrato 
aquoso não apresentou efeito inibitório sobre os crescimentos dos microrganismos testados.

Alves [26] avaliou a atividade in vitro da aroeira sobre microorganismos na cavidade oral, 
observando que o extrato hidroalcoolico desta planta apresentou atividade bactericida e 
bacteriostática sobre S. mutans, S. mitis, S. sobrinus, S. sanguis e L. casei, como também ação 
antifúngica sobre C. albicans, C. tropicalis e C. krusei.

Santos e colaboradores [27] realizaram um estudo avaliando a cicatrização de feridas 
provocadas no estômago de ratos, utilizando o extrato hidroalcoólico de Aroira (Schinus 
terebinthifolius Raddi). Os resultados mostraram que o uso do extrato hidroalcoólico de 
Aroeira não alterou o processo de cicatrização do estômago quanto à avaliação macroscópica, 
tensiométrica e microhistologica.  

A ação cicatrizante do extrato hidroalcoólico da Aroeira em bexiga de ratos através de análise 
macroscópica e histológica, foi estudo por Lucena e colaboradores [16]. Os autores 
concluíram com este estudo que o uso de extrato hidroalcoólico de Aroeira mostrou efeito 
cicatrizante favorável nas cistotomias em ratos.

Soares [17] avaliou a atividade antibacteriana in vitro da tintura da casca da aroeira a 20% 
sobre Streptococcus mutans. Este autor observou que houve eficácia deste fitoterápico na 
descontaminação de escovas dentais in vitro.

A descoberta da radiação foi um fato bastante importante para a ciência, mas apenas quando 
os pesquisadores foram capazes de produzi-la artificialmente é que a valorização e 
aplicabilidade aumentaram. Assim, a energia nuclear passou a ser utilizada na geração de 
energia elétrica, medicina, indústria, agricultura e pesquisa [28].

A irradiação é o processo de aplicação desta energia a um material, tal como os alimentos e 
extratos vegetais, com a finalidade de esterilizá-los ou preservá-los com a inativação de 
microrganismos, parasitas, insetos e outras pragas [7,29,30,31,32,33,34]. 

A radiação gama, em doses que varia de 0.5 a 10 kGy, pode ou não desencadear mudanças 
físico-químicas em materiais de origem vegetal, sendo estas mudanças peculiares a cada 
espécie. Alguns autores [7, 35, 36, 37, 38] observaram que a radiação provocou o  aumento 
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dos teores de flavonas, fenóis totais e taninos sem associação dose-dependente; Já outros 
autores [39, 40, 41] observaram que a radiação gama age diminuindo os teores de taninos. 
Porém, alguns estudos observaram que a radiação gama pode não influenciar os teores de 
fenóis e taninos, mesmo na dose de 10 kGy [42, 43]. Estas alterações podem também afetar 
as atividades biológicas dos vegetais, provocando uma acentuada potencialização da ação 
atimicrobiana antimicrobiana de alguns extratos vegetais [7, 31, 34, 44].  

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência da radiação gama 
do 60Co sobre os extratos brutos de Schinus terebinthifolius Raddi, analisando a sua 
influência na atividade antimicrobiana de extratos obtidos de cascas e folhas.

2. METODOLOGIA

2.1. Coleta e Preparo do Material Botânico

As cascas e folhas de aroeira Schinus terebinthifolius raddi foram coletadas no Instituto 
Agronômico de Pernambuco (IPA), localizado no Recife. A coleta apresentou quantidade 
suficiente para identificação, herborização, isolamento e identificação dos princípios ativos e 
realização dos ensaios biológicos. 

Após a coleta, as cascas e folhas das árvores, foram separadas, em laboratório, por partes, e 
submetidas à secagem à sombra e em ambiente ventilado. Para uniformizar e acelerar o 
processo de secagem, todo o material foiperiodicamente revolvido visando expor as áreas 
mais úmidas propensas ao desenvolvimento de fungos. Depois da secagem, as amostras 
foram trituradas em uma forrageira, para obter um material de menor granulometria.

2.2. Obtenção dos Extratos

Em laboratório, as plantas foram separadas por partes e o extrato bruto das mesmas foi obtido 
segundo o procedimento utilizado pela comunidade, a maceração estática.

2.3.  Irradiação dos Extratos Vegetais

O delineamento experimental consistiu de formado 40 x 4 x 3, sendo 20 alíquotas de extrato seco de
cascas, 20 alíquotas de extrato seco de folhas, irradiados nas doses 5; 7,5 e 10 kGy, além do controle,
e 3 repetições, totalizando 480 amostras. Para a irradiação foi utilizado um irradiador com uma fonte 
de 60Co, com taxa de dose de 10 Gy.h-1 (Cobalt Irradiator Radionics Laboratory, Scotch Plains, New 
Jersey, USA), pertencente ao Departamento de Energia Nuclear da UFPE.

2.4 Quantificação de fenóis totais e taninos
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A partir dos extratos brutos das cascas e folhas de Schinus terebinthifolius raddi, 500 mg foram 
pesados e transferidos para balões volumétricos de 50 mL, sendo solubilizados com metanol 80%, 
aferindo-se o volume final do balão com o referido solvente. Todos os tratamentos (irradiados e 
controle) foram realizados em triplicata. 

As análises físico-químicas dos extratos para determinação de fenóis totais foram realizadas pelo 
método Folin-Ciocalteu, e os taninos totais pelo método da precipitação da caseína [45, 46].
Alterações no método foram inseridas visando à adequação aos teores de compostos fenólicos e 
taninos encontrados em cada espécie. 

A adaptação do método Folin-Ciocalteu consistiu em adicionar 0,20 mL do extrato diluído em balão 
volumétrico de 100 mL contendo previamente 50 mL de água, adicionando-se 5 mL do reagente 
Folin-Ciocalteu (solução aquosa a 10%), 10 mL de solução de carbonato de sódio a 7,5% e volume 
completado com água destilada. A solução foi agitada e deixada em repouso por 30 minutos a 
temperatura e luminosidade ambiente. Após esse período, a leituras das absorbâncias foram realizadas 
a 760 nm. O mesmo procedimento foi adotado para as soluções-padrão de ácido tânico, nas 
�������	
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As relações entre as concentrações e as medidas de absorbância permitiram a obtenção de uma curva 
de calibração a qual determinou as concentrações para os fenóis totais e fenóis residuais. 

Os taninos foram determinados pelo método da precipitação por proteínas (foi utilizada a caseína), 
que consistiu em adicionar a um erlenmeyer de 50 mL 1 g de caseína em pó e alíquotas de 5 mL do 
extrato, diluído em 12 mL de água, que foram mantidos sob agitação constante por três horas em 
temperatura e luminosidade ambiente. Depois, as amostras foram filtradas em papel-filtro Whataman 
de 9 cm e o volume do filtrado resultante, completado para 25 mL. Alíquotas de 5 mL, foram 
removidas dessa solução e os fenóis residuais, determinados pelo método Folin-Ciocalteu. A 
quantidade de taninos correspondeu à diferença entre o valor encontrado nessa leitura e o obtido na 
determinação de fenóis totais. Os fenóis totais e taninos foram expressos em teor (% p/p) de matéria 
seca. 

Mediram-se as absorbâncias utilizando-se o Espectrofotômetro - UV-visible Hewlett Packard - HP-
8453E. 

2.5 Testes Antimicrobianos

A determinação da atividade antimicrobiana de extratos brutos etanólicos a seco de cascas e 
folhas de S. terebinthifolius Raddi foi realizada através de experimentos, divididos em duas 
etapas: difusão em disco (testes qualitativos) e técnica de diluição para determinar a CIM e 
CMB (teste qualitativo). Todos os ensaios foram realizados em triplicata.

2.5.1 Método de difusão em Agar com disco de papel 

Para avaliação in vitro da atividade antimicrobiana dos extratos de Schinus terebinthifolius
Raddi foi inicialmente aplicada a técnica de difusão em disco de papel em meio gelosado, de 
acordo com Bauer [47].

Discos de papel de filtro de 6 mm de diâmetro, foram impregnados com 10 μL de uma 
solução dos extratos vegetais a 200 000 μg/mL de modo que cada disco ficou com a 
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concentração de 2.000μg/disco. Os discos foram adicionados a superfície do meio semeado e 
as placas incubadas em estufa bacteriológica por 24 horas a 37ºC. 

Após o período de incubação, mediu-se o diâmetro, em milímetros, dos halos de inibição do 
crescimento bacteriano formado em volta do disco com auxílio de uma régua milimetrada.  

2.5.1.1 Micro-organismos Teste

Para o teste de difusão em disco, foram selecionados  os micro-organismos de importância 
patogênica para animais e humanos pertencentes à Coleção de Micro-organismos do 
Departamento de Antibióticos da UFPE, tendo como representantes de Gram-positivos:
Staphylococcus aureus (UFPEDA 01), Micrococcusluteus(UFPEDA 06), 
Bacillussubtilis(UFPEDA 16), Eterococcusfaecalis (UFPEDA 138). Representandtes Gram-
negativas: Escherichia coli (UFPEDA 224), Serratiamarcescens(UFPEDA 398),
Pseudomonasauruginosa (UFPEDA 39). Representantes álcool-ácido-resistente:
Mycobacterium smegmatis (UFPEDA 71) e a levedura Candidaabicans (UFPEDA 1007).

2.5.1.2 Padronização do inóculo 

As suspensões microbianas foram padronizadas de acordo com a turvação equivalente ao 
tubo 0,5 da escala de Mcfarland, que corresponde a aproximadamente 108 UFC/ mL para 
bactérias e 106 UFC/mL para leveduras.

2.5.1.3 Meio de Cultura 

Foram utilizados os meios de cultura Agar Mueller Hilton, para  Staphylococcus aureus,
Micrococcus, Bacillussubtilis, Enterococcusfaecalis, Escherichia coli, Serratiamarcescens,
Pseudomonasauruginosa, e agar glicose extrato de levedura, para Mycobacterium smegmatis
e Candidaabicans.

2.5.2 Concentração Inibitória Mínima           

A Concentração Inibitória Mínima (CIM) é definida pela menor concentração da substância 
antimicrobiana capaz de inibir a multiplicação microbiana. Foi determinada pelo método de 
microdiluição em caldo, de acordo com CLSI [48].

Utilizou-se microplacas estéreis com fundo em “U” contendo 96 poços enumeradas de 1 a 12 
na horizontal e em ordem alfabética, de A a H, na vertical. Foi preparada uma solução mãe 
dos extratos de S. terebinthifolius Raddi a 20.000 μg/mL e uma suspensão padronizada de 
acordo com o tubo 0,5 da escala de Mac Farland dos isolados clínicos. Foram adicionados 
100 μl do meio caldo MüellerHinton, conforme o seguinte procedimento:

- Primeira coluna: foi adicionado 100 μl do caldo Müeller Hinton (controle negativo); 
- Segunda coluna: foi adicionado 10 μl da suspensão microbiana padronizada a 100 μl do 

caldo Müeller Hinton (controle positivo); 
- Terceira coluna: foi adicionado 180 μl do caldo Müeller Hinton e 20 μL da solução mãe.
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A partir desta coluna foram realizadas diluições seriadas de 1:2, retirando-se 100 μl da coluna 
atual para serem e adicionados na seguinte, até a décima segunda coluna. Em seguida, foram 
adicionados 10 μl da suspensão dos micro-organismos teste em cada poço, e, em seguida, 
estes conjuntos foram incubadas entre 18 horas e 24 horas. Posteriormente, foram aplicados 
20 μL de um corante revelador (resazurina), para revelar a turbidez no poço. 

2.5.3 Concentração Bactericida Mínima

A Concentração Bactericida Mínima (CBM) é definida como a menor concentração do 
extrato antimicrobiano necessária para inviabilizar a célula microbiana.

Para a determinação da CBM, alíquotas de cada poço foi semeada em placa de Petri contendo 
o meio Agar Müeller Hinton, sendo incubadas por 18/24 h a 35 ºC par
������	��	���	�Y�
����
da ausência de crescimento bacteriano.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As Tabelas 1 e 2 apresentam os resultados obtidos pelo método de difusão em disco para as 
atividades antimicrobianas de cascas e folhas de S. terebinthifolius.

No geral, os extratos de cascas e folhas de S. terebinthifolius apresentaram atividade 
antimicrobiana pronunciada contra estirpes de Gram-positivas (S. aureus e M. luteus). 
Sobretudo, os extratos de cascas destacam-se apresentando médias e desvios padrões maiores 
sobre estirpes de S. aureus (Tabelas 1 e 2).

Muitos autores [7, 43, 49, 50, 51, 52, 53] afirmam que a estrutura da parede celular das 
bactérias Gram-positivas são mais vulneráveis que as bactérias Gram-negativas, sendo o 
motivo dos agentes antimicrobianos de extratos de S. terebinthifolius atuarem com maior 
eficácia em exemplares Gram-positivas. Os trabalhos de Santos e colaboradores [7, 43]
encontraram atividade antimicrobiana em extratos vegetais de cascas e folhas e atribuíram a
polifenóis, em especial a presença de taninos.

A radiação gama influenciou os extratos de cascas e folhas de S. terebinthifolius a ponto de 
aumentar os potenciais antimicrobianos principalmente, sobre extratos de cascas na dose de 
7.5 kGy frente a S. aureus (Tabelas 1 e 2).Segundo Santos e colaboradores [7] a radiação 
gama pode está interagindo nos extratos vegetais, a nível de metabolitos secundários, 
especialmente taninos, já que a atividade antimicrobiana é associada a tais princípios ativos e 
os mesmos encontraram aumento tanto de taninos, quanto de atividade antimicrobiana, em 
extratos de folhas de A. occidentale, após exposição ao mesmo processo físico.
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Tabela1. Atividade antimicrobiana de cascas de Schinus terebinthifolius Raddi.

Microorganismos

Doses de radiação gama (kGy)

CASCAS

0
�������

5
�������

7.5
�������

10
�������

Staphylococcus aureus 14,00± 0,00 14,67 ± 0,58 15,33 ± 0,58 12,67 ± 0,58
Micrococcusluteus 11,00 ± 1,00 12,33 ± 0,58 11,67 ± 0,58 11,33 ± 0,58

Bacillussubtilis 9,67 ± 0,58 10,00 10,00 ± 1,00 8,00
Enterococcusfaecalis 7,67 ± 0,58 7,67 ± 0,58 7,33± 0,58 7,67± 0,58

Pseudomomasaeruginosa n.a n.a n.a n.a
Escherichiacoli n.a n.a n.a n.a

Serratiamarcescens n.a n.a n.a n.a
Mycobacterium 10,33± 0,58 11,33± 0,58 9,67± 0,58 8,33± 0,58

Candidaalbicans n.a n.a n.a n.a
Z�\�*���
�
r�������
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Tabela2. Atividade antimicrobiana de folhas de Schinus terebinthifolius Raddi.

Microorganismos

Doses de radiação gama (kGy)

FOLHAS

0
�������

5
�������

7.5
�������

10
�������

Staphylococcus aureus 12,33 ± 0,58 8,33 ± 0,58 10,67 ± 0,58 11,33 ± 0,58
Micrococcusluteus 10,00 9,33 ± 0,58 10,33 ± 0,58 13,67 ± 0,58

Bacillussubtilis 7,33 ± 0,58 8,67± 0,58 8,33 ± 0,58 10,00
Enterococcusfaecalis n.a 9,67 ± 0,58 n.a n.a

Pseudomomasaeruginosa n.a n.a n.a n.a
Escherichiacoli n.a n.a n.a n.a

Serratiamarcescens n.a n.a n.a n.a
Mycobacterium 12,33± 0,58 n.a n.a n.a

Candidaalbicans n.a n.a n.a n.a
Z�\�*���
�
r�������
?�^�\�_�������
�	���$����
�������������
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O extrato e micro-organismo que apresentaram melhores resultados pelo método de difusão 
em disco foram escolhidos para realização da CMI e CBM. Utilizaram isolados clínicos 
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obtidos de diferentes sítios de infecção, depositados na Coleção de Culturas do Departamento 
de Antibióticos com os seguintes registros: Staphylococcussp. Coagulase negativa (UFPEDA
629); Staphylococcus aureus ORSA (UFPEDA 670); Staphylococcus aureus
ORSA(UFPEDA 691); Staphylococcus aureus ORSA(UFPEDA 705); Staphylococcus 
aureus ORSA(UFPEDA 709); Staphylococcus aureus ORSA(UFPEDA 718); 
Staphylococcus aureus ORSA(UFPEDA 725); Staphylococcus aureus ORSA(UFPEDA 726).

A Tabela 3 demonstra as CIM e CBM dos extratos etanólicos das cascas de S terebinthifolius
testadas contra oito estirpes de isolados clínicos de S. aureus.

Tabela 3. Concentrações Inibitórias Mínimas (CIM) e Concentração Bactericida 
Mínima (CBM) de extratos etanólicos de cascas de S. terebinthifolius Raddi, oriundas de 

oito isolados clínicos de S. aureus.

Microrganismo

DOSES

0kGy 5kGy 7.5 kGy 10 kGy

CIM
μg/mL

CBM
μg/mL

CIM
μg/mL

CBM
μg/mL

CIM
μg/mL

CBM
μg/mL

CIM
μg/mL

CBM
μg/mL

629UPEDA 500 >2000 500 >2000 1000 >2000 1000 >2000
670UPEDA 2000 >2000 >2000 >2000 >2000 >2000 >2000 >2000
691 UPEDA 500 2000 500 >2000 500 >2000 500 >2000
705 UPEDA 500 >2000 1000 >2000 250 >2000 500 >2000
709 UPEDA 500 2000 500 >2000 500 >2000 500 >2000
718 UPEDA 250 2000 500 2000 1000 >2000 1000 >2000
725 UPEDA 500 2000 125 2000 1000 >2000 1000 >2000
726 UPEDA 500 1000 500 >2000 500 >2000 1000 >2000

Os dados da Tabela 3 demonstram que a radiação gama interagiu em extratos de cascas de S.
terebinthifolius.  A ponto de promover atividade antimicrobiana, observada na CIM das 8 
estirpes de S. aureus, com concentrações de: 500 μg/mL (6/8); 500 μg/mL (5/8); entre 500 
μg/mL (3/8) e 1000 μg/mL (3/8) e 1000 μg/mL(4/8), respectivamente, para 0, 5, 7.5 e 10 kGy 
(Tabela 3). A análise individual permitiu observar que os isolados que apresentaram melhores 
resultados foram: 705 UPEDA (250μg/mL), 718 UPEDA (250μg/mL) e 725 UPEDA (125
μg/mL), respectivamente, nas doses de 7.5, 0 e 5 kGy.

Vale salientar que a melhor resposta a CIM de extratos de cascas de S. terebinthifolius
ocorreu na dose de 7.5 kGy: 250 μg/mL (1/8 das estirpes de S. aureus). No geral, a CMI 
ficou entre 500 e 1000 μg/mL (3/4). Em contrapartida a pior CIM de extratos de cascas de S. 
terebinthifolius ocorreu na dose de10 kGy, demonstrando que doses elevadas não promovem 
alterações em extratos de cascas de S. terebinthifolius, que potencializasse a atividade 
antimicrobiana dos mesmos. A CBM de extrato de cascas de S. terebinthifolius, confirmaram
a CIM, atingindo a 0kGy: 1000 μg/mL (1/8) e 2000 μg/mL (1/4) e 5 kGy (2000 μg/mL (2/8)
(Tabela 3).
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Costerton e colaboradores [54] aborda pontos relevantes como à procedência e sensibilidade 
dos isolados clínicos pode influenciar na inibição dos mesmos frentea extrato vegetais. Tais 
fatos sugerem que características adaptativas dos isolados de diversas fontes de contaminação 
envolvidas na mastite bovina, de alguma forma, contribuem ou prejudicam a atuação dos 
extratos na inibição da multiplicação, como a produção de biofilmes pela bactéria S. aureus 
que dificulta a atuação do antimicrobiano sobre o microrganismo

As técnicas utilizadas no trabalho não obtiveram uniformidade de resultados. A difusão em 
disco de papel apresentou melhor resposta na dose de 7.5 kGy, em contrapartida a 
microdiluição em placa, respondeu melhor  nas dose de 0 kGy (75%) e 5 kGy (62.5%). 

Segundo Rios; Recio [55] estudos sobre atividade antimicrobiana de materiais vegetais é 
comum acarretar em relevantes contradições entre os resultados obtidos por diferentes grupos 
e até para o mesmo autor estudando a mesma amostra, atribuindo a diferentes métodos e/ou 
falta de uniformidade nos critérios.

Nesse contexto, método da microdiluição em placa foi escolhido para determinação da 
atividade antimicrobiana dos extratos como padrão ouro, por ser mais sensível. Assim, a 
atividade antimicrobiana de extrato de S. terebinthifolius demonstrou destaque na ação contra 
isolados clínicos de S. aureus, principalmente nas doses de 0 e 5 kGy.

Alguns trabalhos como reforçam esses estudos [56, 57, 58], porém ressalvam a necessidade 
da realização de análises fotoquímica em matérias-primas vegetais e análises de identidade e 
pureza de plantas, pois a utilização de extratos padronizados centrados em grupos específicos 
de princípios ativos com homogeneidade química do produto, pode contribuir para melhoria 
da qualidade das matérias-primas vegetais e posteriormente dos medicamentos futuramente 
elaborados.

Os resultados encontrados neste estudo, corroboram com aortas pesquisas de Santos e
colaboradores [7, 43] que reconhecem a radiação gama como um processo que interage com 
materiais vegetais, confirmados através de bioensaios, inclusive antimicrobiano, porém não 
se pode padronizar uma dose que conserve e/ ou aumente a atividade antimicrobiana. Visto 
que a radiação gama atua peculiar a cada espécie vegetal, conforme a sua composição 
química.  

3. CONCLUSÃO 

O estudo confirma que os extratos bruto de Schinus terebinthifolius Raddi, em especial 
extratos de cascas, pode ser utilizado como agente antimicrobiano, tendo o processo de
irradiação gama do 60Co, nas doses entre 0 e 5 kGy, agido como uma importante alternativa 
na conservação e/ou intensificação da atividade antimicrobiana desses extratos. 
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