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Resumo: A própolis é um produto natural, produzido por abelhas Apis mellifera, que apresenta ação 
antibacteriana, antiviral, antifúngica, anti-inflamatória, antitumoral, anestésica e imunoestimulante. O 
presente trabalho teve como objetivo determinar a ação antibacteriana da própolis produzida na estação 
do verão, em Terenos – MS, por meio da concentração inibitória mínima (CIM), sobre quatro cepas de 
bactérias dos gêneros Pseudomonas e Acinetobacter. O extrato foi preparado com 30% de própolis e os 
testes foram realizados em placas de 96 poços utilizando as seguintes concentrações de própolis: 75; 
56,4; 37,5; 18,9; 9,3; 4,5; 2,25 e 1,125 mg/mL. Os resultados demonstraram que a CIM foi menor ou 
igual a 37,5 mg/mL para ambas as amostras do gênero bacteriano Pseudomonas. Já para as amostras do 
gênero Acinetobacter, os valores de CIM foi menor ou igual a 18,9 mg/mL para uma das amostras 
testadas; e menor ou igual a 37,5 mg/mL para outra amostra. Concluiu-se que a própolis apresentou 
efeito antibacteriano que pode mudar em função da espécie de microrganismo testado. 
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IN VITRO ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF PROPOLIS PRODUCED IN SUMMER ON 
BACTERIA ISOLATED FROM ANIMAL INFECTIOUS PROCESSES

Abstract: Propolis is a natural product produced by Apis mellifera bees that presents antibacterial, 
antiviral, antifungal, anti-inflammatory, antitumoral, anesthetic, and immune stimulating action. The 
aim of this work was to determine the antibacterial action of propolis produced in the summer season, in 
Terenos – MS, through the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) on four species of Pseudomonas 
and Acinetobacter bacteria. The ethanolic extract was prepared with 30% of propolis and the tests were 
performed in 96-well plates with the respective propolis concentrations: 75; 56.4; 37.5; 18.9; 9.3; 4.5; 
2.25 and 1.125 mg/mL. The results showed that the MIC was lesser or equal to 37.5 mg/mL for both 
samples of genus Pseudomonas. For samples of the genus Acinetobacter, MIC values were lesser or 
equal to 18.9 mg/mL for one of the tested samples; and lesser or equal to 37.5 mg/mL for another 
sample. It was concluded that propolis showed antibacterial effect that may change depending on the 
species of microorganism tested.
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Introdução
Nos últimos anos com o aumento do consumo de derivados de origem animal, a garantia de uma 

maior produção e da qualidade desses produtos vêm se tornando uma exigência. Para garantia da 
produção, iniciou-se na década de 1950, o uso de antimicrobianos como aditivos que atuam na prevenção 
de doenças e também como promotores de crescimento (Winn et al., 2008). 

Os antimicrobianos, chamados também de antibióticos, são medicamentos responsáveis pelo 
tratamento de doenças causadas por bactérias. O uso de antimicrobianos na produção animal tem 
contribuído para o surgimento de bactérias resistentes a antibióticos utilizados no tratamento de doenças 
infecciosas em humanos e também em animais (Booth & McDonald, 1992).

Bactérias dos gêneros Pseudomonas e Acinetobacter são importantes agentes causadores de 
infecções hospitalares, tanto em humanos (Laranjeira et al., 2010) quanto em animais. Essas bactérias são 
classificadas como Gram-negativas, sendo mais resistentes aos antibióticos, pois estes são incapazes de 
penetrar a camada de lipopolissacarídeos presente na parece celular bacteriana. As bactérias dos gêneros 
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Pseudomonas e Acinetobacter são resistentes ao grupo de antibióticos da classe das cefalosporinas, que 
são amplamente utilizados no tratamento de diversas infecções causadas por bactérias Gram-positivas e 
Gram-negativas (Booth & McDonald, 1992).

A própolis possui ação antibacteriana, antiviral, antifúngica, anti-inflamatória, antitumoral, 
antiúlcera, anestésica, imune estimulante e hepatoprotetora (Sforcin & Bankova, 2011). Por ser um 
produto natural e apresentar resultados satisfatórios, a própolis vem sendo utilizada em pesquisas como 
antimicrobiano e também como aditivo em produção animal (Gomes, 2014). Além disso, Castro e 
colaboradores (2007) relatam que a sazonalidade influencia a atividade antibacteriana da própolis, 
ocasionada pela alteração nos compostos provenientes de fontes vegetais de diferentes épocas do ano.

O objetivo do presente trabalho foi determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) de 
própolis produzida no verão para bactérias dos gêneros Acinetobacter e Pseudomonas isoladas de 
processos infecciosos de animais.

Material e Métodos
A própolis utilizada foi produzida por colmeias de abelhas Apis mellifera africanizadas, mantidas 

no apiário da Fazenda Escola da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, no município de 
Terenos – MS. A própolis foi coletada entre os meses de Dezembro e Março, utilizando telas plásticas. O 
extrato etanólico de própolis foi preparado utilizando 30 g de própolis macerada em 70 mL de álcool de 
cereais (70%), durante 45 dias, com agitação manual diária. Posteriormente o extrato foi filtrado e 
utilizado nos testes.

Foram testadas quatro bactérias Gram-negativas dos gêneros Pseudomonas (amostras 805 e 842, 
ambas isoladas de canino) e Acinetobacter (amostra 874 isolada de leite bovino e 886 isolada de felino), 
provenientes da Micoteca do Laboratório de Bacteriologia (LABAC) da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia. Essas amostras foram descongeladas e repicadas em caldo Mueller Hinton, para 
posteriormente serem diluídas conforme turvação de 0,5 da escala de Mac Farland. 

Os testes foram realizados de acordo com Winn et al. (2008), com modificações. Para análise da 
eficiência antibacteriana do extrato alcoólico da própolis, realizaram-se microdiluições em placa de 96 
poços com capacidade para 250 µL, contendo caldo Mueller Hinton, extrato de própolis e inóculo 
bacteriano. As diluições testadas foram: 75 mg/mL (100% de extrato de própolis), 56,4 mg/mL (75,2% de 
extrato de própolis), 37,5 mg/mL (50% de extrato de própolis), 18,9 mg/mL (25,2% de extrato de 
própolis), 9,3 mg/mL (12,4% de extrato de própolis), 4,5 mg/mL (6% de extrato de própolis), 2,25 
mg/mL (3% de extrato de própolis) e 1,125 mg/mL (1,5% de extrato de própolis). Os controles foram 
feitos utilizando álcool de cereais (70%) e gentamicina (1,24 mg/mL). Todos os poços receberam 10 µL 
de inóculo bacteriano e os testes foram feitos em duplicata. As placas foram mantidas por 18 h em estufa 
a 37ºC, e posteriormente o conteúdo de cada poço foi plaqueado em placas de Petri com ágar Mueller 
Hinton e novamente incubado em estufa de 37ºC. Após 18 h, foi feita a leitura das placas para obtenção 
da CIM (Concentração Inibitória Mínima).

Resultados e Discussão
O extrato alcoólico da própolis apresentou ação antimicrobiana em todas as amostras bacterianas 

analisadas. Nas amostras 805 e 842 do gênero Pseudomonas, isoladas de canino, obteve-se CIM menor 
ou igual a 37,5 mg/mL. Já para a amostra 874 do gênero Acinetobacter, isolada de leite bovino, obteve-se 
CIM menor ou igual a 18,9 mg/mL; e para a amostra 886, isolada de felino, obteve-se CIM menor ou 
igual a 37,5 mg/mL (Tabela 1).

Tabela 1. Valores de Concentração Inibitória Mínima (CIM) de extrato etanólico de própolis (30%) para 
bactérias Pseudomonas e Acinetobacter isoladas de processos infecciosos de animais.

Gênero bacteriano Pseudomonas sp. Acinetobacter sp.

Identificação da amostra 805 842 874 886

CIM ≤37,5 mg/mL ≤37,5 mg/mL ≤18,9 mg/mL ≤37,5 mg/mL

Controle – Gentamicina Sa Sa Sa Sa

Controle – Álcool de cereais Rb Rb Sa Rb

aS = sensível; bR = resistente
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Em geral, bactérias Gram-negativas apresentam maior resistência a antibióticos (Laranjeira et al., 
2010) e também a ação da própolis (Sforcin & Bankova, 2011). Gomes (2014) utilizando extrato de 
própolis a 35%, encontrou valores de CIM para a bactéria Pseudomonas aeruginosa de procedência 
felina, igual a 5,25 mg/mL em uma amostra e de 10,85 mg/mL para outras duas amostras. Para duas 
amostras de Pseudomonas spp. de procedência bovina, o valor de CIM foi igual a 9,30 mg/mL (Gomes, 
2014). Para as bactérias de gênero Acinetobacter a própolis apresentou melhor efeito antibacteriano para 
bactérias isoladas de leite bovino. Esses resultados sugerem que a ação antimicrobiana da própolis 
apresenta variação em função da espécie animal a partir do qual o microrganismo foi isolado. Destaca-se 
que o uso indiscriminado de antibióticos no tratamento de animais também pode contribuir para o 
aumento da resistência bacteriana e influenciar nos resultados obtidos para análise da própolis como 
antimicrobiano.

Conclusões
Os resultados das Concentrações Inibitórias Mínimas (CIM) de própolis para bactérias dos gêneros 

Pseudomonas e Acinetobacter variam conforme a procedência das bactérias analisadas. Futuros trabalhos 
são necessários para identificar os componentes químicos da própolis produzida na região de estudo, bem 
como para avaliar a influência da sazonalidade na atividade antimicrobiana desse produto apícola.
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