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Introdução 
O uso de plantas na medicina popular é bastante 
difundido, em especial no tratamento de infecções 
microbianas1,2,  inflamações3,4, dores5,6, eczemas7,8, 
etc. Entre as atividades farmacológicas encontradas 
em plantas estão às atividades 
antibacteriana9,10,11,12,13,14,15, antifúngica16,17,18,19,20,21, 
inseticida22,23, anti-inflamatória24,25, analgésica26,27, 
antioxidante28,29,30,31, etc. Mabea pohliana ,  
encontrada nos estados do Acre, Goiás, Maranhão, 
Pará e Rondônia, e Mabea angust ifol ia,  
encontrada nos estados do Amapá, Amazonas, Acre, 
Goiás, Maranhão, Pará e Rondônia,  pertencentes a 
famí l ia Euphorbiaceae, apresentam, como 
relatado em comunicação anter ior,  at iv idade 
alelopát ica f rente as inv asoras de pastagens 
Mimosa pudica L.  (mal ícia) e Senna 
obtusifol ia  (mata-pasto).  Em outras 
comunicações,  relatamos a ocorrência no 
ex trato metanól ico das folhas de Mabea 
angust ifol ia  de:  α-amir ina,  β-amir ina,  lupeol  e 
f i tol ,  além de isocori lagina,  ácidos graxos e 
ésteres metí l icos3 2;  e do extrato hexânico das 
folhas de Mabea pohliana: uma mistura de α-amirina, 
β-amirina, lupeol e fitol, ésteres metílicos e ácidos 
graxos33. O projeto continua em andamento e o 
presente trabalho teve o objetivo de dar continuidade 
ao estudo das atividades farmacológicas das duas 
espécies de Mabea. 

Resultados e Discussão 
Os testes antimicrobianos e antifúngicos foram 
realizados no laboratório no Laboratório de 
Investigação Sistemática em Biotecnologia e 
Biodiversidade Molecular do Instituto de Química da 
UFPA. As linhagens de Candida albicans (IOC 
3770), Candida guilliermondii (IOC 2889) e Aspergillus 
flavus (IOC 3974) e as bactérias P. aeruginosa CCBH 
3856 (ATCC 27853), S. aureus CCBH 4395 (ATCC 
33591) empregados neste estudo foram cedidos por 
pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz 
(IOC/Fiocruz). O método de avaliação da atividade 
antimicrobiana e antifúngica empregado neste estudo 
foi o disco difusão, que consiste na aplicação de 
alíquotas dos extratos sobre um disco de papel de filtro 
qualitativo dispostos em placas de Petri contendo meio 
de cultivo GPY e microrganismos em teste. 
O antibiótico azitromicina, utilizado como controle 
positivo nos testes não foi eficiente para inibir o 
crescimento da bactéria Pseudomonas aeruginosa, não 
sendo possível avaliar a atividade antibacteriana dos 
extratos para esta espécie. Apenas os extratos 
hexânicos de Mabea angustifolia apresentaram efeito 
inibitório para a bactéria Staphylococcus aureus, o 

EHF apresentou 31% de inibição e o EHC apresentou 
26% de inibição. 
 
TABELA 1: Resultados dos ensaios para determinação do potencial 
antifúngico dos extratos brutos de Mabea angustifolia e Mabea pohliana. 
Dados expressos em percentual de inibição. 

     *Mabea angustifolia = Mabea 01 / Mabea pohliana = Mabea 02 
 
TABELA 2: Resultados dos ensaios para determinação do potencial 
antibacteriano dos extratos brutos de Mabea angustifolia e Mabea 
pohliana. Dados expressos em percentual de inibição. 

         *Mabea angustifolia = Mabea 01 / Mabea pohliana = Mabea 02 
 
O EMC de Mabea pohliana apresentou apenas 
atividade fungistática para Candida albicans. O EHC 
de Mabea angustifolia apresentou 80% de inibição de 
crescimento de Candida albicans. Os demais extratos 
não apresentaram efeito inibitório para esta levedura. 
O EHF de Mabea angustifolia apresentou 77% de 
inibição para Candida guilliermongii. Os demais 
extratos não apresentaram efeito inibitório para esta 
levedura. 

Conclusões 
A avaliação da atividade antibacteriana dos extratos 
brutos do caule e das folhas de Mabea pohliana e 
Mabea angustifolia apresentaram resultados 
satisfatórios para os extratos hexânicos de Mabea 
angustifolia: 77% (EHF) C. guiliermondii, 80% (EHC) C. 
albicans; 26% (EHF) e 31% (EHC) para a bactéria S. 
aureus.   
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EXTRATOS C. albicans C. guilliermondii A. flavus 

EHF Mabea 01 0 77% 0 

EHF Mabea 02 0 0 0 

EMF Mabea 01 0 0 0 

EMF Mabea 02 0 0 0 

EHC Mabea 01 80% 0 0 

EHC Mabea 02 0 0 0 

EMC Mabea 01 0 0 0 

EMC Mabea 02 0 0 0 

DMSO 0 0 0 

EXTRATOS P. aeruginosa S. aureus 
EHF Mabea 01 0 26% 
EHF Mabea 02 0 0 
EMF Mabea 01 0 0 
EMF Mabea 02 0 0 
EHC Mabea 01 0 31% 
EHC Mabea 02 0 0 
EMC Mabea 01 0 0 
EMC Mabea 02 0 0 

Azitromicina 0 0 
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