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A ocorrência de doenças infecciosas são 
um importante problema de saúde pública 
e o acervo utilizado para a terapia 
antimicrobiana tem perdido eficácia nos 
últimos anos em função da resistência dos 
micro-organismos aos antibióticos. 
Portanto, há uma demanda por novos 
agentes antimicrobianos. A diversidade de 
espécies vegetais no Brasil fornece 
enorme potencial para encontrar novas 
estruturas com propriedades antimicro-
bianas, entre outras. Fabaceae é uma 
grande e economicamente importante 
família que inclui vários gêneros e 
espécies, dentre elas Inga vera que tem 
sido usada popularmente no Brasil, por 
propriedades antidisentéricas e anti-
artríticas, no entanto, pouca informação foi 
encontrada na literatura. Neste contexto, o 
objetivo deste estudo foi avaliar a 
atividade antimicrobiana do extrato 
metanólico bruto e suas frações obtidos 
de folhas e galhos. 
 
 
 
Foram preparados extratos metanólico 
bruto (EMB) de folhas e galhos de I. vera 
por maceração e posteriormente 
submetidos ao fracionamento por partição 
líquido-líquido com hexano, clorofórmio e 
acetato de etila. A concentração inibitória 
mínima (CIM) foi determinada por 
microdiluição em caldo (Mueller-Hinton 
para bactérias e Sabouraud para fungo) 
sobre Bacillus subtilis, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, S. epidermidis e 
S. saprophyticus, Streptococcus pyogenes 
e Candida albicans. 

Os resultados mostraram que os extratos 
e suas respectivas frações, apresentaram 
ação antimicrobiana que variou de CIM = 

15,6 a 1000 g/mL. Os melhores resul-
tados foram obtidos contra as bactérias 
gram-positivas, enquanto que a bactéria 
gram-negativa (E. coli) e a levedura (C. 
albicans) não foram sensíveis até a 
concentração máxima testada (1000 

g/mL). As maiores atividades foram 
verificadas sobre S. pyogenes, S. 
epidermidis e S. aureus. Aparentemente 
os compostos ativos estão presentes nos 
EMB e distribuídos em suas frações. 
 
 
 
A atividade antimicrobiana encontrada é 

de grande importância considerando que 

diversas infecções são causadas por 

bactérias gram-positivas, principalmente 

por S. aureus que pode provocar doenças 

que vão desde uma infecção simples, 

como espinhas e furúnculos, até as mais 

graves, como pneumonia, meningite, 

endocardite, síndrome do choque tóxico e 

septicemia. 
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