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A espécie Aristolochia cymbifera Mart., Aristolochiaceae, popularmente conhecida como cipó-

mil-homens é amplamente utilizada na medicina tradicional brasileira e de vários países da 

América do Sul, por possuir várias propriedades terapêuticas, tais como ação diurética, sedativa, 

estomáquica, antisséptica, dentre outras, sendo o caule e as folhas as principais partes da planta 

empregadas nos tratamentos. Entretanto, outras espécies do gênero Aristolochia também são 

conhecidas pelo mesmo nome popular. Assim, o objetivo deste trabalho é realizar um estudo 

comparativo entre duas amostras comerciais, designadas por PS e CN (A. cymbifera), e uma 

coletada na região de Toledo/PR, identificada como A. triangularis (Cham. & Schltd). Os 

extratos hidroalcoólicos das três amostras foram submetidos a análises de atividade 

antimicrobiana pelo método de difusão modificado, frente às bactérias Escherichia coli, 

Pseudomonas sp. (isolado clínico), Salmonella enterica e Staphylococcus aureus. Foi 

determinado o teor de fenóis totais (FT) pelo método Folin-Ciocalteu, expresso em equivalente 

de ácido tânico por ml (EAT/ml), atividade antioxidante frente ao radical DPPH, além da análise 

por CG/EM. Os extratos apresentaram atividade contra as bactérias Pseudomonas sp. (CIM 1000 

µg/ml) e Staphylococcus aureus (CIM 1000 µg/ml). No teste de FT e atividade antioxidante os 

resultados foram (A. triangularis: FT= 36,04 mg EAT/ml e CE50= 203,72 µg/ml; PS: FT= 36,29 

mg EAT/ml-1 e CE50= 272,56 µg/ml; CN:FT= 39,45 mg EAT/ml e CE50= 335,56 µg/ml. Na 

análise por CG/EM os principais compostos presentes nas amostras comerciais foram nerolidol 

(PS: 30%, CN: 20%), as lignanas 2,5-diaril-3,4-dimetiltetra-hidrofuranoide (A) (PS: 10,97%, 

CN: 23%) e hinoquinina (B) (PS: 27,10%, CN: 11,69%). Na A. tringularis estavam presentes as 

lignanas (A) e (B) em 13,59% e 1,50%, respectivamente, além do ácido linoleico em 16%. Desta 

maneira, podemos concluir que as amostras comercializadas (PS e CN) correspondem à mesma 

espécie coletada em Toledo, ou seja, Aristolochia triangularis.  
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