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RESUMO 

O uso de plantas com finalidade terapêutica sempre teve importância no quotidiano da humanidade. No 

entanto, apenas uma pequena parte destas já foram estudadas e tiveram as suas acções farmacológicas 

comprovadas cientificamente. Um exemplo de planta ainda pouco estudada é Psydrax locuples (K. 

Schum.) Bridson. É uma planta pertencente à família Rubiaceae, distribuída em Moçambique pelas 

províncias de Gaza, Maputo e Inhambane, onde é popularmente usada para o tratamento de febre, 

vómitos, dor de cabeça e cólicas abdominais em recém- nascidos e crianças. Neste trabalho, foi feita a 

avaliação das actividades antibacteriana dos extractos das folhas de Psydrax locuples (K. Schum.) 

Bridson. Os extractos foram obtidos por maceração. A avaliação antibacteriana feita pelo método de 

Kirby-Bauer (difusão em disco) modificado. Nos extractos Hexânico e aquoso observou-se actividade 

contra todas as cepas bacterianas. Dos extractos testados, apenas os extractos hidroetanólico e aquoso 

apresentaram actividade antibacteriana contra Vibrio cholera e Enterococcus faecalis respectivamente, 

com uma CIM de 500mg/ml. A espécie Psydrax locuples (K. Schum.) se apresenta como uma fonte 

promissora de substâncias que possuem actividades biológicas importantes, como a actividade 

antibacteriana. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios da civilização, as práticas nómadas e, posteriormente, o advento e desenvolvimento 

da agricultura, permitiram a fixação de grupos populacionais em determinadas regiões, não precisando 

de recorrer às migrações para a sobrevivência.  

 

O maneio do meio ambiente permitiu ao Homem adquirir uma relação muito intensa com as plantas, não 

apenas para a obtenção de alimento para suprir as necessidades básicas da população ou de material para 

abrigo temporário, mas também para a diferenciação das diversas espécies vegetais tóxicas e medicinais 

( (Engelke, 2003).   

 

A partir do século XX, frente às várias mudanças engendradas pelo momento político, económico e 

também da saúde, algumas práticas populares, dentre elas, o uso terapêutico das plantas, começaram a 

ser resgatadas no meio científico, não no sentido de se contraporem às alopáticas mas no de actuarem 

como complementares às práticas de saúde vigentes. Dentre as razões apontadas como motivadoras desse 

resgate, destacam-se a eficácia já comprovada cientificamente de algumas plantas, a par do respeito e da 

valorização dos aspectos culturais marcadamente presentes no contexto dessas práticas (Alvim, 2006). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), considerando as plantas medicinais como importantes 

instrumentos de assistência farmacêutica, tem expressado, por meio de vários comunicados e resoluções, 

a sua posição a respeito da necessidade de valorizar a sua utilização no âmbito sanitário, sobretudo, ao 

observar que 70% a 90% da população nos países em vias de desenvolvimento depende delas no que se 

refere aos cuidados primários de Saúde (Rodrigues & Amaral, 2012). Segundo informações da OMS, 

descritas pelos mesmos autores, 60% da população mundial utiliza medicamentos tradicionais, baseados 

numa história de utilização prolongada, com frequência milenar. 

Entretanto, embora existam alguns estudos, pouco se sabe sobre os constituintes das plantas e o risco que 

o uso indiscriminado sem o respaldo científico pode acarretar para a saúde, quer pela possibilidade de 

intoxicação, ou pelo uso da espécie errada. A OMS tem incentivado, desde 1977, o estudo de plantas 

tradicionalmente conhecidas como medicinais, com o objectivo de avaliar cientificamente o benefício da 

utilização de medicamentos fitoterápicos e de conhecer, ao mesmo tempo, os riscos do seu uso 

(Loguercio, et al., 2005). 



 

As observações populares sobre o uso e a eficácia de plantas medicinais contribuem, de forma relevante, 

para a divulgação das virtudes terapêuticas dos vegetais, prescritos com frequência, pelos efeitos 

medicinais que produzem, apesar de não se conhecerem os constituintes químicos. Dessa forma, usuários 

de plantas medicinais de todo o mundo mantêm em voga a prática do consumo de fitoterápicos, tornando 

válidas informações terapêuticas que foram sendo acumuladas durante séculos (Veiga Júnior, Pinto, & 

Maciel, 2005). Contudo, o hábito de consumir plantas da flora nativa sem nenhuma comprovação das 

suas propriedades farmacológicas pode levar a sérios problemas de saúde, entre os quais a toxicidade, 

que pode parecer trivial mas que constitui um sério problema de saúde pública (Veiga-Júnior, Pinto, & 

Maciel, 2005). 

 

Rodrigues & Amara (2012) estimam que 5 mil espécies foram já estudadas com fins medicinais. De 

facto, as plantas superiores formam um pequeno grupo de cerca de 250 000 espécies, das quais apenas 

6% foram investigadas farmacologicamente e 15% fitoquimicamente (Heinrich, Barnes, Gibbons, & 

Williamson, 2004; Rodrigues & Amaral, 2012).  

Segundo Fetrow & Ávila (1999), é difícil seleccionar as espécies vegetais que devem ser investigadas 

quanto ao seu potencial farmacológico, levando-se em conta a imensa quantidade de espécies a serem 

exploradas. Por isso, os relatos da medicina popular costumam ser eficazes na identificação de espécies 

vegetais potencialmente terapêuticas, auxiliando nas pesquisas com plantas medicinais (Veiga-Júnior, 

Pinto, & Maciel, 2005).  

 

Moçambique é um repositório importante de diversidade Vegetal. Esta diversidade é usada por cerca de 

90% da população do país, maioritariamente das zonas rurais, para satisfazer as suas necessidades 

habitacionais, energéticas, alimentares e de saúde. Em Moçambique, cerca de 15% do total dos recursos 

genéticos vegetais (estimado em cerca de 5500 espécies de plantas) é utilizado pelas comunidades rurais 

para fins medicinais (Senkoro, et al., 2012).  

Investigações científicas visando determinar o potencial terapêutico das plantas são limitadas, aliadas a 

estas, a falta de estudos científicos experimentais que confirmem as possíveis propriedades biológicas 

atribuídas a um grande número de plantas. Nest âmbito, o presente trabalho propõe avaliar algumas 

actividades farmacológicas dos extractos das folhas de Psydrax locuples (K. Schum.) Bridson, 

tradicionalmente usada em Moçambique para tratar e prevenir a “doença da lua”, doença caracterizada 



 

por febre, vómitos, diarreia, dor de cabeça, cólicas abdominais, convulsões e espasmos musculares em 

recém-nascidos e crianças (Orlando, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PROBLEMA 

 

A venda e o uso indiscriminado de plantas medicinais, especialmente Psydrax locuples (K. Schum.) 

Bridson, uma espécie usada em recém-nascidos e crianças, com pouca comprovação da sua actividade 

farmacológica, constitui um grave problema de Saúde Pública. 

 

Hipóteses 

1. A espécie Psydrax locuples (K. Schum.) Bridson possui actividades antibacteriana 

2. A espécie Psydrax locuples (K. Schum.) Bridson não possui actividades antibacteriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. OBJECTIVOS 

3.1. Geral 

• Avaliar a actividade biológica dos extractos das folhas de Psydrax locuples (K. Schum.) Bridson. 

 

3.2. Específicos 

• Identificar as principais classes de constituíntes químicos presentes nas folhas de Psydrax 

locuples (K. Schum.) Bridson. 

• Avaliar a actividade antibacteriana dos extractos das folhas de Psydrax locuples (K. Schum.) 

Bridson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1. Família Rubiaceae 

A família Rubiaceae é a quarta maior família de dicotiledóneas, com aproximadamente 650 géneros e 

13.000 espécies. Segundo estudos filogenéticos, a família subdivide-se em três subfamílias: Ixoroideae, 

Cinchonoideae e Rubioideae (Delprete & Jardim, 2012). É de ampla distribuição, principalmente nas 

regiões tropicais e subtropicais do mundo, com poucas espécies nem áreas temperadas e frias (Judd, 

Campbell, Kellogg, Stevens, & Donoghue, 2009) 

 

Coelho, Agra, & Barbosa (2006), referem que a grande importância das Rubiaceae está no seu potencial 

económico [Coffea arabica L (café). e Genipa americana L. (jenipapo)], ornamental (Ixora spp., 

Mussaenda spp., Gardenia spp., etc.) e farmacológico [Cinchona pubescens Vahl (Quinino)]. 

 

A família Rubiaceae é quimicamente conhecida pela produção de variadas classes de constituintes 

(Young, et al., 1996), o que sugere a possibilidade de possuir uma grande variedade de actividades 

biológicas. Dentre estas, destaca-se a produção de alcalóides, sendo esta família a fonte dos três principais 

alcalóides da medicina, nomeadamente a quinina, a emetina e a cafeína (Farias, 2006).  

 

Na literatura da família Rubiaceae, estudos quimiotaxonómicos encontrados relatam a existência de: 

naftoquinonas e antraquinonas (Kamiya, Tanaka, Endang, & al, 2005; Sang, 2006; Siddiqui, Sattar, 

Begun, & al, 2006), iridóides glicosídicos (Guvenalp, Kilic, Kazaz, Kaya, & demirezer, 2006), 

secoiridóides glicosídicos (Kitagawa, et al., 1996), bisiridóides glicosídicos (Dinda, et al., 2006), 

glicosídeos cianogénicos (Rockenbach, Nahrstedt, & Wray, 1992), lignanas (Silva, et al., 2006), 

flavonóides e outros compostos fenólicos (Simões, et al., 2010), saponinas terpénicas (Zhao, et al., 

1997), triterpenos (Mukherjee, Mukhppadhyoy, Monal, Gorai, & Brahmachari, 2004), óleos 

essenciais (Navas, Mirza, & Din, 2006), alcalóides indólicos (Achenbach, Lottes, Waibel, Karikas, 

Correa, & Gupta, 1995; Sakai, 1995; Takayama & Sakai, 2000), lcalóides oxindólicos (Liu & Feng, 

1993) e alcalóides tetrahidroisoquinólicos monoterpénicos glicosilados (Itoh, Tanahashi, Nagakura, & 

Nayeshuro, 1994). 

 

De acordo com Cordell, Quinn-Beattie, & Farnsworth (2001), na Família Rubiaceae já foram isolados 

677 alcalóides, dos quais mais de metade (391), são alcalóides indólicos e benzilisoquinolínicos.  

 



 

A família caracteriza-se pela produção de metabólitos especiais com um grande potencial farmacológico, 

dentre os quais podemos citar: anti-inflamatório, tóxico, antiviral, propriedades antioxidantes, efeitos em 

doenças vasculares e do Sistema Nervoso Central, mutagenicidade, actividade antibacteriana (Heitzman, 

Neto, Winiarz, vaisberg, & Hammond, 2005) e actividade analgésica (Takayama H. , 2004) 

 

4.1.1. Género Psydrax 

É um género grande, que compreende pelo menos 100 espécies, ocorrendo em todos os trópicos. Em 

África, foi descrita a existência de 34 espécies, das quais 16 estão representadas na área da flora 

Zambesiaca (Pope, 1998). 

 

Segundo (Hyde, Wursten, Ballings, & Palgrave, 2017), a Flora de Moçambique comporta 9 espécies 

de Psydrax, uma delas representada com duas subespécies (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Espécies do género Psydrax existentes em Moçambique 

Psydrax 

fragrantissima (K.Schum.) Bridson;  

kaessneri (S. Moore) Bridson; 

kraussioides (Hiern) Bridson;  

livida (Hiern) Bridson; 

locuples (K. Schum.) Bridson; 

micans (Bullock) Bridson; 

moggii Bridson; 

obovata (Eckl & Zeyh) Bridson subsp. elliptica Bridson; 

obovata (Klotzsch ex Eckl & Zeyh) Bridson subsp. obovata;  

parviflora (Afzel.) Bridson subsp. chapmanii Bridson. 

Contudo, Da Silva & Amude (2004), referem a existência de apenas 7 espécies de Psydrax em 

Moçambique, não validando existência das espécies: Psydrax kaessneri (S. Moore) Bridson; Psydrax 

parviflora (Afzel.) Bridson subsp.chapmanii Bridson e Psydrax obovata (Eckl. &Zeyh.) Bridson subsp. 

Elliptica Bridson. 

 

http://www.mozambiqueflora.com/speciesdata/species.php?species_id=172150
http://www.mozambiqueflora.com/speciesdata/species.php?species_id=172160
http://www.mozambiqueflora.com/speciesdata/species.php?species_id=155980
http://www.mozambiqueflora.com/speciesdata/species.php?species_id=155990
http://www.mozambiqueflora.com/speciesdata/species.php?species_id=156000
http://www.mozambiqueflora.com/speciesdata/species.php?species_id=172180
http://www.mozambiqueflora.com/speciesdata/species.php?species_id=172170
http://www.mozambiqueflora.com/speciesdata/species.php?species_id=156020
http://www.mozambiqueflora.com/speciesdata/species.php?species_id=172140
http://www.mozambiqueflora.com/speciesdata/species.php?species_id=156030
http://www.mozambiqueflora.com/speciesdata/species.php?species_id=172160
http://www.mozambiqueflora.com/speciesdata/species.php?species_id=156030
http://www.mozambiqueflora.com/speciesdata/species.php?species_id=156020


 

4.1.2.  Psydrax locuples (K. Schum.) Bridson 

4.1.2.1. Classificação Científica 

Reino: Plantae                                                             

Divisão: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida  

Ordem: Gentiales 

Família: Rubiaceae                                                    

Subfamília: Ixoroideae                                      

Tribo: Vangueriae                                                   Figura 1. Psydrax 

locuples (K. Schum.) Bridson 

Género: Psydrax                                        

Espécie: Psydrax locuples (K. Schum.) Bridson      

(http://plants.jstor.org/flora/fz4664?cookieSet=1) 

 

4.1.2.2. Sinonímia  

A espécie Psydrax locuples (K. Schum.) Bridson é também conhecida como: Canthium locuples (K. 

Schum.) Codd e Plectronia locuples (K. Schum) (Germishuizen & Meyer, 2003) 

 

 

4.1.2.3.Nomes vernaculares em Moçambique 

Em Moçambique, nas províncias de Gaza, Inhambane e Maputo, esta espécie é designada vulgarmente 

como Shihlobongo; Xixlovongo bandissa-lhoko (Da Silva & Amude, 2004), Bandzana (Bandeira, 

Bolnick, & Herbário, 2007); Xisalasalani, Mfembo  (Orlando, 2014). 

 

 

4.1.2.4.Descrição 

É um arbusto ou árvore pequena, medindo até 5m de altura, com talos jovens pubescentes, casca cinzento 

pálido, lisa, tornando-se áspera com a idade. As folhas são ovais a elípticas, normalmente pequenas, 

verdes brilhantes, em que o ápice e a base se vão afilando e entrando dentro do pecíolo com a idade, 

margem inteira, pecíolo quase ausente devido à base da folha. As flores são muito pequenas, esverdeadas, 

http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Plantae&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Magnoliophyta&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Magnoliopsida&display=63


 

ou brancas a creme-amarelado, com 4 pétalas. O Fruto é ovoide, com uma racha funda entre os lóbulos, 

que desaparece quando amadurecem (Palgrave, 2000) 

 

4.1.2.5.Distribuição Geográfica e Habitat 

Esta espécie encontra-se nas regiões tropicais do mundo. Desenvolve-se em planícies costeiras, dunas ou 

florestas, geralmente em solo arenoso ou sobre afloramentos de arenito e em declives de montanhas 

rochosas (Pope, 1998) 

 

Em África, a espécie encontra-se em Moçambique, África do Sul, Suazilândia e Zimbabwe (GBIF, 

2000). Em Moçambique, a espécie encontra-se distribuída pelas províncias de Gaza, Inhambane e 

Maputo (Da Silva & Amude, 2004). 

 

4.1.2.6. Usos em Maputo 

As folhas frescas de Psydrax locuples (K. Schum.) Bridson são utilizadas no alívio de dores e febre 

(Bandeira, Bolnick, & Herbário, 2007). Para a dor de cabeça, as folhas são esmagadas, e 

posteriormente, colocadas sobre a testa, amarradas com um lenço de cabeça (Turner, 2001). As folhas 

são usadas também para tratar febre, vómitos, cólicas abdominais em recém-nascidos e crianças e a 

“doença da lua”. Para isso, as folhas são piladas ainda frescas e, após secagem à temperatura ambiente, 

deixam-se macerar por algumas horas (pelo menos 12 horas) na casca de um caracol, sendo administrada 

1 colher de chá duas vezes por dia desde o nascimento até aos 5 anos (meninas) ou aos 10 anos (rapazes) 

(Fonte oral).  

 

As folhas são ainda usadas para afugentar moscas e como forragem para cabras; os frutos são 

comestíveis, a madeira é utilizada para construção de abrigos, com intuitos mágicos, utilizada ritualmente 

numa cerimónia conhecida como Ku Femba par afugentar maus espíritos e aplicada às redes de pesca 

para aumentar as capturas (Bandeira, Bolnick, & Herbário, 2007). 

 

4.1.2.7.Composição química e propriedades farmacológicas 

Num estudo realizado por (Zimba, 2014), que tinha como objectivo avaliar as propriedades antioxidante 

e antitumoral de diferentes extractos obtidos por maceração das folhas secas de Psydrax locuples (K. 



 

Schum.) Bridson., usando solventes de polaridade progressiva, foram isolados derivados acetilados de 

dois triterpenos (ácido ursólico e 11β-hidroxiursólico). Também foram identificados nove dissacáridos 

acetilados dos quais cinco são cianogénicos. Segundo o mesmo autor, o potencial antioxidante dos 

extractos/fracções foi determinado pela actividade captadora do radical 2,2-difenil-picril-hidrazilo 

(DPPH), poder redutor (PR) e inibição da descoloração do β-caroteno. Todos os extractos/fracções 

testados, apresentaram resultados satisfatórios, principalmente os extractos de metanol e água 

(EC50DPPH = 0,29 e 0,32mg/mL, respectivamente; EC50PR = 0,31 e 0,30mg/mL, respectivamente; 

EC50β-catoteno = 0,52 e 0,31mg/mL, respectivamente).  

 

No mesmo estudo, o potencial antitumoral foi avaliado in vitro, em quatro linhas celulares tumorais 

humanas (HeLa, HepG2, MCF7 e NCI-H460), pelo método da sulforodamina B. Todos os extractos e 

compostos isolados (sobretudo triperpenos e dissacáridos) revelaram actividade inibitória do crescimento 

celular. O extracto de acetato de etilo acetilado foi o que apresentou maior actividade em todas as linhas 

celulares testadas (80µg/mL<GI50<219µg/mL). A ausência de toxicidade dos extractos foi confirmada e 

ensaiada em culturas primárias de células de fígado de porco (PLP2). 

 

4.2.Alguns Efeitos Farmacológicos Descritos Nas Plantas 

4.2.1. Antimicrobiano 

O Homem e os microrganismos partilham uma vida em comum que se perde na sombra do tempo. Essa 

relação pode ser comensal ou simbiótica, onde os microrganismos colaboram para o bem-estar do 

Homem através de vários mecanismos, como o aumento da resistência à colonização, a produção de 

vitaminas e o aumento das defesas imunológicas. Entretanto desde a pré-história os microrganismos 

provocam doenças ao Homem, embora só tenham começado a ser relacionados com as doenças a partir 

de 1878, graças aos trabalhos de Pasteur e Koch, que demonstraram a origem infecciosa de várias 

enfermidades do Homem e animais (Tavares, 1999). 

 

Dado o grande aumento da resistência de microrganismos patogénicos a múltiplos medicamentos, devido 

em grande parte ao uso indiscriminado de antimicrobianos, surge a preocupação para a procura de novas 

alternativas terapêuticas (Oliveira F. , Lima, Siqueira Júnior, Souza, Santos, & Barreto, 2006; Oliveira 

R. , et al., 2007)  

 



 

As espécies vegetais são uma nova fonte de busca de substâncias com actividade antimicrobiana, visto 

que produzem compostos derivados de vias metabólicas secundárias, que são utilizados como mecanismo 

de defesa contra os seus predadores (Kappel, 2007). Embora a presença de substâncias antimicrobianas 

nos vegetais superiores não tenha sido descoberta recentemente, somente a partir da descoberta da 

penicilina é que esta busca teve um grande incentivo (Tavares, 1999; Coelho, Haas, Von, Schapoval, & 

Elisabetsky, 2004). 

 

 

4.2.1.1.Antibacteriano 

Os agentes antibacterianos podem ser classificados seguindo diversos critérios como a estrutura química, 

o mecanismo e o espectro de acção, entre outros (Eisenstein, Schaechter, Engleberg, & Medoff, 2002). 

 

Ao longo das últimas décadas, desde a descoberta das penicilinas naturais, o avanço da indústria 

farmacêutica levou ao surgimento de diversos antimicrobianos, com espectro de acção cada vez mais 

amplo. Entretanto, o seu uso indiscriminado desencadeou resistência bacteriana, limitando as opções 

terapêuticas de alguns processos infecciosos (Cunico, Carvalho, Silva, & al, 2004) 

 

A resistência de patógenos humanos e animais aos fármacos é um dos casos mais bem documentados de 

evolução biológica e um sério problema de saúde pública, tanto em países desenvolvidos como em 

desenvolvimento (Duarte, et al., 2006). Em decorrência do aumento da resistência, a busca por 

substâncias antibacterianas derivadas de plantas teve um grande impulso nos últimos anos (Coelho, 

Haas, Von, Schapoval, & Elisabetsky, 2004) 

Os produtos naturais têm sido fontes valiosas para o desenvolvimento desses novos compostos 

(Newman, Cragg, & Snader, 2000), permitindo a descoberta de agentes terapêuticos não somente para 

tratar doenças infecciosas, mas também para tratar o cancro, imunodeficiência e outras (Clardy & 

Walsh, 2004). 

 

De acordo com komo, et al. (2009), foram preparados extractos metanólicos e aquosos de folhas de 

Campylocentrum multiflorum e submetidos a um teste in vitro usando vários microrganismos. Após cerca 

de 11 horas de exposição, os resultados mostraram que todas as bactérias eram susceptíveis a todos os 

extractos. No entanto, a susceptibilidade foi maior para o extracto metanólico. O extracto revelou-se 



 

bactericida para Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Staphylococcus camorum, Staphylococcus 

aureus e Staphylococcus entérica, e bacteriostático para Bacillus cereus. 

 

Num outro estudo efectuado por Lagnika, Anago, & Sanni (2011), com extractos metanólicos obtidos a 

partir de partes aéreas de Cirsium setosum (Keetialeucantha), demonstrou-se a sua actividade 

antibacteriana pela inibição do crescimento de S. aureus, P. aeruginosa, E. faecalis e E. coli após 18 

horas de incubação. Akomo, et al. (2009) referem que outros autores demonstraram nos seus estudos que 

a actividade antibacteriana é devida à presença de compostos fenólicos, nomeadamente, flavonóides, 

cumarinas e taninos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. MATERIAL E MÉTODOS 

5.1.Material vegetal  

As folhas de Psydrax locuples (K. Schum.) Bridson foram colhidas no distrito de Marracuene, Província 

de Maputo. A identificação botânica foi feita no herbário do Departamento de Ciências Biológicas da 

Universidade Eduardo Mondlane, como pertencentes à família nº 84 e género nº 602. 

 

Após a colheita, as folhas foram secas em local limpo, seco, bem ventilado, protegido do ataque de 

insectos ou contaminantes ambientais e outros animais, e ao abrigo da luz, e depois trituradas num 

liquidificador. 

 

Figura 2 - Psydrax locuples (K. Schum.) Bridson 

 

5.2. Solventes   

Foram utilizados solventes com ordem crescente de polaridade de acordo com os requisitos para a 

metodologia a ser utilizada, nomeadamente Hexano, Diclorometano, Acetato de etilo, Etanol e Água.  

 

 

 

 

 

 



 

5.3. Preparação dos Extractos  

Os extractos para os testes fitoquímicos e antibacterianos, foram obtidos por extracção sequencial por 

ordem crescente de polaridade (Hexano, Diclorometano, Acetato de etilo, Etanol e Água) (Diagrama 1). 

 

Para preparação dos extractos, a relação usada entre os pesos do pó da planta e do solvente foi de 1:10 

(Costa, 2000). A concentração dos extractos foi realizada em evaporador rotativo, sob pressão reduzida, 

com diferentes temperaturas de banho de água de acordo com o solvente usado, excepto para o extracto 

aquoso que foi concentrado em banho de areia a temperatura inferior a 50ºC. 

 

6.3.1.1 Preparação do extracto aquoso bruto 

Pesaram-se 10g do pó das folhas, foram macerados com 100ml de água durante 72 horas à temperatura 

ambiente, sob constante agitação. A mistura obtida foi filtrada, tendo-se desprezado o resíduo e 

concentrado o filtrado. O extracto foi mantido em refrigeração até a realização dos testes fitoquímicos e 

antibacterianos. 

 

6.3.1.2 Preparação dos extractos Hexano, Diclorometano, Acetato de etilo, Etanol e Aquoso 

100g do pó das folhas, foram macerados em 1000ml de Hexano (Hex) durante 72 horas à temperatura 

ambiente, sob constante agitação. A mistura obtida foi filtrada, tendo-se concentrado o filtrado e com o 

resíduo após secagem misturou-se 1000ml de Diclorometano (DCM) para maceração durante 72 horas à 

temperatura ambiente, sob constante agitação. O mesmo processo foi feito com os solventes: acetato de 

etilo (AcOEt), etanol (EtOH) e água (H2O).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1 – Extracção sequencial por ordem crescente de polaridade 

Pó das folhas de P. locuples 

Hex 

(Maceração por 72 horas) 

Filtração 

Filtrado (Rotavapor) 

Resíduo (Secagem em 

ventilador) 

Resíduo + DCM 

(Maceração por 72 

horas) 

Filtração 

Filtrado (Rotavapor) 

Resíduo (Secagem em 

ventilador) 

Resíduo + AcOEt 

(Maceração por 72 

horas) 

Resíduo + EtOH 

(Maceração por 72 

horas) 

Resíduo + H2O 

(Maceração por 72 

horas) 

Filtração 

Filtração 
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Filtrado (Rotavapor) 

Filtrado (Rotavapor) 

Resíduo (Secagem em 

ventilador) 

Resíduo (Secagem em 

ventilador) 

Resíduo (Secagem em 

ventilador) 

Extractos 



5.4.Actividade Antibacteriana 

6.5.1.Bactérias utilizados  

Para a avaliação da actividade antibacteriana foram utilizadas estirpes de bactérias Staphylococus aureus 

(ATCC 29213), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Vibrio cholerae e Enterococcus faecalis 

(ATCC 29212), cedidas pelo Laboratório de Microbiologia do Hospital Central de Maputo.  

 

6.5.2. Avaliação da actividade antibacteriana 

A avaliação da actividade antibacteriana foi realizada utilizando o método de Kirby-Bauer modificado 

(difusão em disco) (NCCLS, 2003) 

 

A preparação e padronização do inóculo bacteriano foi feita transferindo as culturas de cada bactéria para 

tubos de ensaio contendo caldo nutriente e deixados em estufa de incubação a 37ºC por 24 horas para 

crescimento e obtenção de uma turbidez equivalente a cerca de 0,5 a 1,0 da escala de McFarland. 

 

A partir de cada inóculo, foi embebida uma zaragatoa, eliminando-se o excesso de líquido por 

compressão nas paredes do tubo. A zaragatoa foi passada uniformemente de maneira a cobrir toda a 

superfície do agar Mueller Hinton, preparado de acordo com as especificações do fabricante e contido 

em placas de Petri. 

 

Cada placa de Petri foi dividida em quatro partes, e, no centro de cada divisão feita na placa, foi colocado, 

assepticamente, 1 disco de papel de filtro com 6mm de diâmetro, impregnado com 10µl do extracto. 

Cada amostra vegetal foi dissolvida em dimetilsulfóxido, para uma concentração final de 500mg/ml. 

 

Como controlo positivo foram usados discos impregnados com Cotrimoxazol (Sulfametoxazol 

200mg/5ml + Trimetropim 40mg/5ml). Como controlo negativo foram usados discos impregnados com 

o meio de dissolução dos extractos. 

 

As placas foram incubadas, não invertidas, a 35ºC, durante 24 horas, em estufa de incubação. A 

sensibilidade das estirpes foi determinada por meio da medida do halo de inibição completa do 

crescimento bacteriano ao redor de cada disco. Foram consideradas sensíveis ao extracto as estirpes em 

que a média do diâmetro do halo de inibição foi igual ou superior a 8mm Todos os testes foram feitos 

em triplicata (Dantas, Rocha, Medeiros, & Santos, 2010) 



 

  

6.5.3. Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) dos extractos 

Para os extractos testados que apresentaram actividade antibacteriana na avaliação preliminar na 

concentração de 500mg/ml (halo de inibição igual ou acima de 8 mm) foi feita a determinação da CIM 

pela técnica de disco difusão em Agar. 

 

Nesta etapa, foi aplicada a mesma técnica acima citada, com os discos de papel de filtro impregnados 

com 10µL de cada extracto da planta em diferentes concentrações (500; 250; 125; 62,5; 31,25 e 

15,62mg/ml). Foi considerada como CIM a menor concentração do extracto capaz de inibir o crescimento 

bacteriano, observado através da formação de halo de inibição de crescimento ao redor do disco (igual 

ou maior que 8mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Estabeleceu-se que os extractos considerados activos são aqueles que formaram zonas de inibição ≥ 

8mm. Deste modo, apenas os extractos hexânico e aquoso tiveram actividade contra todas as bactérias 

testadas. Os resultados da actividade antibacteriana estão apresentados na Tabela 3 (diâmetros de 

inibição) e tabela 4 (Concentração Inibitória Mínima). 

Tabela 2 – Resultados da actividade antibacteriana  

Extractos 

Diâmetro dos halos (mm)a,b 

Sa Pa Vc Ef 

exano 12 8 22 9 

DCM 10 9 12 - 

AcOEt 10 11 - 9 

EtOH - - 9 - 

Aquoso - 10 8 8 

Aquoso Bruto 31 23 20 25 

Cotrimoxazolc 45 45 50 0 

aMicrorganismos testados: Sa, Staphylococcus aureus; Ec, Escherichia coli; Pa, Pseudomonas 

aeruginosa; Ef, Enterococcus faecalis; Vc, Vibrio cholerae. 

bMédia da triplicata dos diâmetros dos halos de inibição, em mm. 

cControlo positivo, exceptuando para Enterococcus faecalis. 

 – sem actividade 

 

Tabela 3 – Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

Extractos 

 

CIM (mg/ml) 

Sa Pa Vc Ef 

Hexano 31,25 62,5 31,25 62,5 

DCM 250 250 250 NT 



 

AcOEt 31,25 15,62 NT 250 

EtOH NT NT 500 NT 

Aquoso NT 15,62 250 500 

Aquoso 

Bruto 

31,25 15,62 15,62 125 

NT – Não testado 

 

Foi considerada como CIM a menor concentração do extracto capaz de inibir o crescimento bacteriano, 

observado através da formação de halo de inibição de crescimento ao redor do disco (igual ou maior que 

8mm). Os extractos apresentaram diferentes CIM´s, de acordo com as bactérias testadas. O extracto 

hexano, perante as bactérias Staphylococcus aureus e Vibrio cholerae, apresentou CIM de 31,25mg/ml 

e Pseudomonas aeruginosa e Enterococcus faecalis 62,5mg/ml. O extracto DCM apresentou CIM de 

250mg/ml perante todas as bactérias onde esta actividade foi testada. O extracto AcOEt apresentou CIM 

de 15,62mg/ml perante Pseudomonas aeruginosa, 31,25mg/ml perante Staphylococcus aureus e 

250mg/ml para Enterococcus faecalis. O extracto EtOH foi estado para uma única bactéria Vibrio 

cholerae, onde apresentou CIM de 500mg/ml. O extracto aquoso obtido como último extracto do 

processo de extracção com vários solventes, apresentou CIM de 15,62mg/ml para Pseudomonas 

aeruginosa, 250mg/ml para Vibrio cholerae e 500mg/ml para Enterococcus faecalis. O extracto aquoso 

bruto, teve como CIM 15,62mg/ml para as bactérias Pseudomonas aeruginosa e Vibrio cholerae, 

31,25mg/ml para Staphylococcus aureus e 125mg/ml para Enterococcus faecalis. 

 

Há vários relatos de actividade antibacteriana em outras espécies da família Rubiaceae. Rajakaruna, 

Harris, & Towers (2002), identificaram em Psychotria microlabrasyta, Palicourea longiflora, Niño, 

Narváez, Mosquera, & Correa (2006) em Gonzalagunia rosea Figueiredo, et al. (2009), em Richardia 

brasilienses (Rubiaceae). 

Segundo (Simões, et al., 2010), espécies que contenham alcalóides, taninos e flavonóides na sua 

composição, possuem forte actividade antibacteriana. 

 

 

 

  



 

7. CONCLUSÕES 

A actividade antibacteriana foi observada em todos os extractos. Nos extractos Hexânico e aquoso bruto 

observou-se actividade contra todas as bactérias. O extracto Diclorometânico mostrou-se activo contra 

as bactérias Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Vibrio cholerae. O extracto acetato de 

etilo contra as bactérias Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. O extracto hidroetanólico 

contra a bactéria Vibrio cholerea e o extracto aquoso contra Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholerae 

e Enterococcus faecalis.Dos extractos testados, apenas os extractos hidroetanólico e aquoso 

apresentaram actividade antibacteriana contra Vibrio cholerae e Enterococcus faecalis respectivamente, 

com uma CIM de 500mg/ml. 

O extracto aquoso bruto preparado de acordo com o seu uso tradicional, apresentou resultados 

promissores frente a todas bactérias testadas, com uma CIM de 15,62mg/ml contra Pseudomonas 

aeruginosa e Vibrio cholerae, 31,25mg/ml contra Staphylococcus aureus e 125mg/ml contra 

Enterococcus faecalis. 

Psydrax locuples (K. Schum.) se apresenta como uma fonte promissora de substâncias com actividade 

antibacteriana.  
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ANEXOS 

 



ANEXO I 

ACTIVIDAE ANTIBACTERIANA 

 

 

Bactérias 

Extractos (diâmetros mm) 

Hexano Diclorometano Acetato de 

etilo 

Etanol Aquoso Aquoso 

Bruto 

Sa 

12 9 10 7 29 7 

13 10 9 7 31 7 

11 11 11 7 33 7 

Pa 

7 9 9 7 9 23 

8 10 11 6 10 22 

9 8 13 8 11 24 

Vc 

23 10 8 8 9 20 

22 12 7 10 8 20 

21 14 6 9 7 20 

Ef 

9 7 10 8 8 25 

10 6 9 7 9 26 

8 6 8 6 7 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 7 – Concentração Inibitória Mínima 

Extractos 

 

Concentrações 

(mg/ml) 

Bactérias 

Sa Pa Vc Ef 

Hexano 500 + + + + 

 250 + + + + 

 125 + + + + 

 62,5 + + + + 

 31,25 + - + - 

 15,62 - - - - 

DCM 500 + + + 

NT 

 250 + + + 

 125 - - - 

 62,5 - - - 

 31,25 - - - 

 15,62 - - - 

AcOEt 500 + + 

NT 

+ 

 250 + + + 

 125 + + - 

 62,5 + + - 

 31,25 + + - 

 15,62 - + - 

EtOH 500 

NT NT 

+ 

NT 

 250 - 

 125 - 

 62,5 - 

 31,25 _ 

 15,62 _ 

+ Inibição do crescimento bacteriano  

 – Sem inibição do crescimento bacteriano 

NT – Não testado 

 


