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Introdução 

Várias espécies de plantas têm sido usadas para fins medicinais há milhares de anos, com 

destaque para as plantas africanas, que têm sido alvo de vários estudos científicos. A Vernonia 

colorata é uma planta nativa de África, conhecida tradicionalmente em Moçambique como 

Mphalhacufa (em ronga) ou nyathela (em changana), e pertence à familia Asteraceae, 

encontrando-se amplamente distribuída nas várias províncias do país.  

Todas as partes da planta têm sido empregues na medicina tradicional para tratar diversas 

enfermidades salientando-se o uso para o tratamento da malária, doenças respiratórias, quadros 

de epilepsia, convulsões, impotência, esterilidade feminina assim como de distúrbios 

gastrontestinais (principalmente para diarreias). Várias actividades biológicas e farnacológicas 

foram avaliadas e alguns compostos químicos importantes foram isolados. 

 

Objectivos 

Desta forma, o presente trabalho teve por objectivo avaliar a actividade antibacteriana, 

antioxidante e anticonvulsivante dos extractos da folha e da flor da V. colorata. 

 

Metodologia 

Os extractos das amostras das folhas e flores de V. Colorata, foram preparados por maceração 

solventes com diferentes graus de polaridade, para a actividade antibacteriana e a concentração 

inibitória mínima (CIM) determinou-se usando o teste de disco-difusão em meio sólido (ágar 

muller hilton) frente as cepas bacterianas P. aeruginosa, V. cholerae, E. faecalis e S. aureus, o 

método de redução do complexo fosfomolibdénio usando a rutina como padrão positivo para 

avaliar a actividade antioxidante e estudos in vivo para a determinação da actividade anti-

convulsivante por meio de indução química usando a pilocarpina. 

 

Resultados  

Todos os extractos da folha e flor (excepto o aquoso), apresentaram actividade contra P. 

aeruginosa, V. cholerae, E. faecalis e S. aureus. A concentração inibitória mínima  de 12.5mg 

em que se verificou actividade foi nos extratos da flor frente a P. aeruginosa (nos extractos 

hexano, diclorometano e etanólico), a S. aureus (nos extractos diclorometano e acetato de etilo) 



 

e na folha frente a S. aureus (extracto acetato de estilo e diclorometano), E. faecalis (extracto 

etanólico) e P. aeruginosa (extracto acetato de etilo). 

Em relação a actividade antioxidante, todas as amostras avaliadas apresentaram atividade 

antioxidante por redução do complexo fosfomolibdênio, porém nenhuma amostra demonstrou 

actividade antioxidante superior ao padrão de rutina. Por outro lado, a folha apresentou uma 

actividade antioxidante relativa maior que a do extrato da flor em  todas as concentrações. 

A actividade anticonvulsivante permite avaliar a redução ou inibição de episódios convulsivos, 

e as plantas são uma fonte importante de produtos naturais biologicamente ativos, servindo de 

modelo para síntese de um grande número de fármacos.  

Na presente pesquisa foi avaliada a actividade anticonvulsivante nos extractos da folha e flor 

nas doses de 150mg/kg e 300mg/kg quando usados como pré-tratamento, testados em ratos 

fêmeas e machos, tendo sido usada a pilocarpina como agente convulsivo. Os extractos das 

folhas da V. colorata, nas doses de 150mg e 300mg por kg de animal, parecem reduzir o período 

de latência, mas não se mostraram efectivos em evitar a morte de boa parte dos animais. Os 

extractos da flor nas duas doses, prolongaram o período de desenvolvimento da crise convulsiva 

e preveniram a morte de alguns ratos machos, mostrando assim algum potencial terapêutico 

anticonvulsivo. 

Portanto o estudo da actividade anticonvulsivante revelou que o tempo médio nos três períodos 

avaliados (inicio do desenvolvimento da crise convulsiva, inicio do desenvolvimento do status 

epiléptico e o período para a ocorrência de morte), não mostrou diferenças estatisticamente 

significativas, apesar do pré-tratamento com os extractos da flor na dose de 300mg no 1º e 2º 

período apresentar-se como melhor opção, e no 3º período o pré-tratamento com os extractos 

da folha e flor na dose de 300mg mostrarem-se tambem mais efectivos. Assim sendo, observa-

se que a concentração do pré-tratamento influencia directamente nos resultados da actividade 

anticonvulsivante, e a flor apresenta-se como sendo a melhor opção terapêutica. 

Portanto, os estudos realizados mostraram-se satisfatórios, e seriam necessários ainda mais 

estudos usando métodos mais específicos e mais conclusivos. 
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