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A atividade biológica de plantas medicinais tem sido objeto de intensa investigação, verificando-

se um grande avanço científico envolvendo os estudos químicos e farmacológicos que visam 

obter novos compostos com propriedades terapêuticas. Tendo em vista que grande parte da 

população utiliza plantas com finalidade curativa sem embasamento científico, e que muitos 

micro-organismos apresentam resistência a antibióticos, o estudo avaliou a eficácia 

antimicrobiana de algumas plantas medicinais, utilizadas para tratamento de outras patologias, in 

vitro utilizando extratos hidroalcoólicos de Morus nigra Lineu,1 Moraceae; Leonotis nepetaefolia 

(L.) R. Br., Labiatae, Silybum marianum (L.) Gaertn., Asteraceae, Leonurus sibiricus Lineu, 

Laminaceae; Cissus gongylodes Baker, Vitaceae e Equisetum arvense Lineu, Equisetaceas frente 

à Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Candida albicans, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Shiguella flexneri e 

Streptococcus pyogenes, pelo método de difusão em Agar Muller Hinton. Primeiro foi realizada 

a secagem de cada material vegetal em estufa a 45ºC, até umidade inferior ou igual a 50%. 

Consideraram-se as plantas como secas quando se encontrassem quebradiças ao toque. O método 

para a obtenção dos extratos foi à maceração, na proporção de 1:5 (1 g da amostra vegetal para 5 

ml de solução), sendo realizada em frasco fechado, a temperatura ambiente, sem remoção do 

líquido extrator (solução hidroalcoólica 65 ºGL) e sob agitação ocasional, por um período de 7 

dias.2 Decorrido este período, os extratos foram filtrados em algodão e acondicionados em 

frascos âmbar. O screening foi realizado em placa com meio de Muller Hinton Agar solidificado, 

contendo orifícios de 5 mm de diâmetro, no qual foi realizada a semeadura em superfície dos 

inóculos através de swab. Em um dos orifícios foram depositados 50 µl do extrato hidroalcoólico 

das plantas e em outro orifício foram colocados 50 µl da solução de álcool 65º GL1 para verificar 

possível efeito inibidor do solvente. Falsos positivos foram excluídos descontando o halo 

formado no orifício com solvente do halo formado pelo extrato fitoterápico. Todos os ensaios 

foram incubados a 35ºC por 24 horas. O ensaio de atividade antibacteriana mostrou que 100% 

(6/6) dos extratos apresentaram algum efeito inibitório contra pelo menos uma espécie de 

bactéria, enquanto 50% (3/6) dos extratos mostraram algum efeito inibitório, com MIC de 50%, 

halo de inibição inferior a 15 mm, para duas ou mais espécies. Dentre as amostras avaliadas, o 

extrato de Morus nigra mostrou melhor resultado, inibindo crescimento de quatro micro-

organismos. 
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