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TESTE DE CAPACIDADE ANTIBACTERIANA DE EXTRATOS GLICÓLICOS 

PRODUZIDOS A PARTIR DE DIFERENTES VEGETAIS 

Resumo 

Foi investigado a ação antimicrobiana dos extratos glicólicos de Lychnophora 

pinaster (Arnica) e Rosmarinus officinalis (Alecrim), sobre as cepas de 

Salmonella sp.. Utilizou-se o método disco-difusão para determinar o halo de 

inibição do crescimento bacteriano em meio Ágar Muller Hinton. As cepas 

foram repicadas para o meio contendo aros de papel filtro embebido de 

extratos glicólicos em diferentes concentrações (15, 30 e 45%). O crescimento 

das colônias foi analisado após 24 horas da inoculação. Até o momento não 

encontrou plantas com potencial antibacteriano que possa ser utilizado como 

alternativa fitoterápica.  

Introdução 

Atualmente, existem vários métodos para avaliar a atividade 

antibacteriana e antifúngica dos extratos vegetais (OSTROSKY et. al., 2008; 

ELOFF, 1998). Os benefícios das plantas medicinais e de medicamentos 

fitoterápicos são reconhecidos em todo o mundo como elementos importantes 

na prevenção, promoção e recuperação da saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2012). 

Objetivos 

Identificar o potencial das plantas e suas devidas concentrações para a 

inibição do crescimento bacteriano. E assim chegar a uma alternativa no 

combate das bactérias resistentes aos medicamentos alopáticos. 

Metodologia 

Para o preparo dos extratos glicólicos, as plantas utilizadas (Arnica – L. 

pinaster e Alecrim – R. officinalis) secas (flores e folhas). A partir de cada 

planta seca, foi preparado o extrato glicólico a 15% (15g de material seco + 100 

ml de propilenoglicol + 50 ml de H2O destilada), nesse sentido será preparado 

a 30% e 45%. Será usada a Salmonella sp. e o crescimento das colônias 

bacterianas será em meio Agar Muller Hinton. São utilizados aros de papel filtro 

(1 cm de diâmetro) devidamente esterilizados, que ficarão imersos por 24 horas 

nos extratos glicólicos, e depois  colocados nas placas recém inoculadas com 

as bactérias, neste sentido serão realizadas cinco repetições. No tratamento 

serão utilizados três dosagens 15%, 30% e 45%, será medido o tamanho do 



halo de inibição do crescimento após 24 horas, os halos são medidos em 

milímetros usando um paquímetro ou uma régua, que é encostado na parte de 

trás da placa de petri invertida. 

Desenvolvimento 

A pesquisa de novos agentes antimicrobianos se faz necessária devido 

ao surgimento de microrganismos resistentes e de infecções oportunistas e 

fatais (OSTROSKY et. al., 2008; ELOFF, 1998). Os testes de sensibilidade são 

indicados, com maior frequência, quando se acredita que o organismo 

causador pertence a uma espécie capaz de apresentar resistência aos agentes 

antimicrobianos normalmente usados (NCCLS, 2003). 

Atualmente, observa-se um crescimento na utilização de fitoterápicos 

pela população brasileira. Alguns fatores poderiam explicar o aumento do uso 

desses medicamentos, como os avanços ocorridos na área cientifica que 

permitiram o desenvolvimento de fitoterápicos reconhecidamente seguros e 

eficazes, como também uma forte tendência de busca, pela população, por 

terapias menos agressivas destinadas ao atendimento primário a saúde 

(RIBEIRO et. al., 2005; YUNES et. al., 2001). 

Os materiais para desenvolvimento dos extratos foram pesados e 

submetidos ao processo de maceração, acrescentando o propilenoglicol e a 

H2O destilada, durante um período de 15 dias a temperatura ambiente, sendo 

agitado diariamente. Decorrido o período, o material foi filtrado para remoção 

de resíduos sólidos, os extratos foram acondicionados em fracos previamente 

limpos e secos, e estocados obtendo concentrações de 15%, 30% e 45%. As 

bactérias são inoculadas na superfície por esgotamento estriado, em meio Ágar 

Muller Hinton, onde são introduzidos os aros de papel filtro embebidos de 

extrato durante 24 horas. Onde o halo de inibição será avaliado também após 

24 horas.  

Resultados Preliminares 

Até o momento foram realizadas duas repetições com cada 

concentração de extrato, porém os resultados obtidos não condisseram com o 

esperado, por isso a necessidade de fazer nova avaliação, para confirmação 

dos dados. O halo inibitório ficou ausente na maioria das placas, pois a inibição 



será considerada a área sem crescimento detectável a olho nu como descrita 

na NCCLS (2008). 
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