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O poder terapêutico de plantas pode ser uma alternativa à tratamentos convencionais a fim de 

superar a resistência microbiana. Dentro deste contexto, uma alternativa econômica de novos 

fármacos seria a utilização de plantas de fácil cultivo e obtenção e cujo uso possa ser 

fundamentado cientificamente. A espécie Impatiens walleriana Hook. f., Balsaminaceae, 

também conhecida popularmente como beijinho e maria-sem-vergonha é encontrada com 

facilidade nos lares brasileiros, sendo muitas vezes considerada como planta daninha pelo seu 

crescimento espontâneo. O uso tradicional está baseado em relatos de uso para efeito 

antimicótico em onicomicoses. Outras espécies do gênero já demonstraram atividade 

antimicrobiana.1-4 O objetivo de estudo foi a realização de prospecção fitoquímica com extratos 

hidroalcoólico (70%) e aquoso de I. walleriana por métodos qualitativos colorimétricos e de 

precipitação. Posteriormente, os extratos foram submetidos a doseamento de polifenóis pelo 

método Folin-Ciocalteau e, finalmente, avaliada a atividade antimicrobiana pelo método de 

difusão em ágar dos extratos etanólico, hidroetanólico (70%) e aquoso, além de partições com os 

seguintes solventes: hexano, diclorometano e acetato de etila, frente aos microrganismos 

Staphylococcus aureus (NewProv0023®), Escherichia coli (NewProv0022®), Streptococcus 

pyogenes (ATCC 19615), Staphylococcus epidermidis (ATCC0128), Pseudomonas aeruginosa 

(ATCC27853) e Candida albicans (NewProv0031). Na prospecção fitoquímica, pode-se 

evidenciar a presença de taninos, flavonoides, saponinas e cumarinas, não sendo evidenciada a 

presença de alcaloides, ácidos voláteis, óleos essenciais, antraquinonas e glicosídeos 

cianogênicos. Na espécie estudada, a pesquisa e quantificação de compostos fenólicos já está 

proposta por outras pesquisas enquanto que os demais compostos encontrados não foram 

relatados em literatura.  No doseamento de compostos fenólicos, a concentração total foi de 

2,689 polifenóis calculados em equivalentes em ácido gálico a cada 100 g de extrato bruto 

(mg/100 g). Por fim, quanto à atividade antibacteriana, os extratos em hexano e diclorometano 

apresentaram ação contra S. aureus e S. pyogenes, sendo os valores não quantificados neste 

estudo. Para Candida albicans, diferentemente do resultado encontrado por Spohr,3 não houve 

detecção de ação inibitória nas condições testadas. Este estudo demonstrou resultados iniciais 

importantes que poderão embasar posterior isolamento e quantificação dos compostos que 

exerceram ação antimicrobiana. 
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