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Espécies de Sinningia, Gesneriaceae, têm sido usadas na medicina popular contra febre, diarreia, 

e doenças infecciosas. Estudos anteriores relataram a ocorrência de substâncias com atividade 

anti-inflamatória, analgésica, e citotóxica no gênero.1 Em vista disto, o presente trabalho teve 

como objetivo avaliar a atividade antimicrobiana e isolar os constituintes dos extratos ativos de 

Sinningia mauroana Chautems. Partes aéreas foram coletadas em Antonina, PR, secas e moídas. 

O material vegetal seco (296,3 g) foi extraído com hexano, AcOEt e EtOH, sucessivamente, 

fornecendo os extratos hexano (1,03 g), AcOEt (1,60 g), e EtOH (3,40 g). Estes extratos foram 

testados contra Staphylococcus aureus ATCC 14458, S. epidermidis ATCC 12228, Escherichia 

coli ATCC 35218, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Candida albicans ATCC 10231, C. 

parapsilopis ATCC 22019, C. dubliniensis ATCC 778157 e, C. glabrata ATCC 30070, 

utilizando o método de microdiluição,2 e concentrações de 12,5-1.000 g ml-1. Os ensaios foram 

realizados em triplicata e a concentração inibitória mínima foi calculada (CIM), como 

previamente descrito.2 Cloranfenicol e cetoconazol foram usados como controles positivos. As 

substâncias foram isoladas por técnicas cromatográficas e identificadas por análise de RMN (1H, 
13C, HSQC e HMBC), e comparação com dados da literatura. O extrato hexano foi inativo, 

enquanto que os extratos AcOEt e EtOH apresentaram uma atividade fraca (CIM= 250 g ml-1) 

apenas contra S. aureus e S. epidermidis.  O fracionamento cromatográfico do extrato AcOEt 

forneceu cinco triterpenos conhecidos, os quais foram identificados como ácido oleanólico, ácido 

23-hidroxioleanólico, ácido 2-hidroxioleanólico, ácido ursólico e ácido 19-hidroxiursólico.3 Os 

triterpenos ácido oleanólico e ácido ursólico são conhecidos por apresentarem atividade 

antibacteriana, justificando os resultados observados no extrato AcOEt.  

 

Palavras chave: Sinningia mauroana, atividade antimicrobiana, triterpenos. 

Agradecimentos: à Clarice B. Poliquesi, do Museu Botânico Municipal de Curitiba, e ao CNPq, 

CAPES e FAPESP. 

Referências: 
1Winiewski, V., 2016. Constituintes químicos e atividade antimicrobiana de Sinningia warmingii 

(Gesneriaceae). Curitiba, 78 p. Dissertação de Mestrado, UFPR.  
2Salvador, M.J., Pereira, P.S., França, S.C., Candido, R.C., Ito, I.Y., Dias, D.A., 2003. Comparative study of 

antibacterial and antifugal activity of callus culture and adult plants extracts from Alternanthera 

maritima (Amaranthaceae). Braz. J. Microbiol. 34, 131-136.  
3Mahato, S.B., Kundu, A.P., 1994. 13C NMR Spectra of pentacyclic triterpenoids-a compilation and some 

salient features. Phytochemistry 37, 1517-1575.  
4Fontanay, S., Grare, M., Mayer, J., Finance, C., Duval, R. E., 2008. Ursolic, oleanolic and betulinic acids: 

antibacterial spectra and selectivity indexes. J. Ethnopharmacol. 120, 272-276. 


