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Atividade do decocto de Achyrocline satureioides D.C. (Lam.) - Asteraceae (“macela”) 

sobre bactérias padrões e isoladas em mastite bovina*

Activity of the Decoction of Achyrocline satureioides D.C. (Lam.) - Asteraceae (“macela”) against Standard 
and Isolated Bacteria from Bovine Mastitis

Vitor da Rocha Sperotto1, Anelise Levay Murari 2, Décio Adair Rebellatto da Silva1,                                                       

Cecília Gabriela Rubert Possenti3, José Maria Wiest4 & César Augusto Marchionatti Avancini5

ABSTRACT

Background: Mastitis is economically considered the most important disease in dairy cattle. Reports on the increase of organ-
isms that are resistant to antimicrobial drugs, as well as on the demand for sanitary inputs which can be used in organic and 
agroecological animal production models motivate the research and discovery of new vegetal-based drugs for their control. 
The objective of this study was to evaluate the antibacterial activity of the galenic form decoction of Achyrocline satureioides 
(Lam.) D.C. - Asteracea (“macela”) against standard and isolated bacteria found in bovine mastitis.
Materials, Methods & Results: A. satureioides was collected from a single site and its exsiccate was identifi ed and registered 
at the Instituto de Biociências of the UFRGS under number ICN 161.026. The decoction was obtained from the cooking of 
infl orescences with distilled water, with subsequent replacement of the evaporated volume. The solution was analyzed by thin 
layer chromatography (TLC) and the phytochemical quality was verifi ed based on the presence of a fl avonoid, quercetine.  
The antibacterial activity was evaluated using the pour plate technique, leaving the decoction in contact with the bacteria for 
1 h and 24 h. After the pre-established contact times, the plates received ± 30 mL of a solid Mueller-Hinton culture medium 
without (reading of the bacterial inhibition indication) and with neutralizer (reading of the bacterial inactivation indication). 
It was observed a statistic signifi cance (signifi cant or not signifi cant) of the solution’s microbiological effect in reducing the 
population density, compared to the bacterial cultivation on plate containing culture medium without decoction. Initially, 
Staphylococcus aureus ATCC 25923 and Escherichia coli ATCC 11229 were tested in 3 proportions plant : volume, with a 
proportion of 7.5 g : 100 mL, demonstrating higher inactivation ability.  The decoction was tested with 23 bacteria isolated 
from the milk of cows with mastitis, of which 20 were Gram positive (14 Staphylococcus aureus, 5 Streptococcus dysgalactiae, 
1 Streptococcus uberis) and 3 Gram negative (1 Escherichia coli, 1  Klebsiella sp. and 1 Pseudomonas aeruginosa). In 100% 
of the microorganisms, a signifi cant reduction in the population density meant total absence of growth, both in plates with 
bacteriostatic action and with bacterial inactivation. In the 1-h contact reading, we could observe that 15 Gram positive bacteria 
were inhibited and one had already been inactivated; in the 24-h reading, three bacteria remained inhibited, but 18 had been 
inactivated. Three Staphylococcus isolates, inhibited in 1 h and 24 h, were not inactivated even with a 24-h contact time. The 
decoction did not have any activity against Gram negative bacteria with a 1-h contact time, but all were inactive after 24 h. 
Discussion: The presence of quercetine confi rmed the phytochemical quality of the decoction solution, since this chemical 
group is thought to be responsible for the plant’s biological activities. Chemical neutralizers inactivate antimicrobial sub-
stance residues after inoculum exposure. Mixing these compounds to the culture medium of one of the treatment plates was 
effi cient, since it allowed the differentiation between inhibition and inactivation in plates containing the decoction, where no 
bacterial growth was observed. When comparing the activity on bacteria which had been subjected to in vitro antimicrobial 
susceptibility testing (AST), 8 were inactivated and one was inhibited by the decoction, out of 9 that were resistant to some 
antibiotic drug. Our conclusion was that the decoction of Achyrocline satureioides had an antibacterial action against all 25 
bacterial inocula tested, inactivating 22 and inhibiting the growth of  three.  

Keywords: medicinal plants, Veterinary Medicine, bovine mastitis, antimicrobials, Achyrocline satureioides.
Descritores: plantas medicinais, Medicina Veterinária, mastite bovina, antimicrobianos, Achyrocline satureioides.
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INTRODUÇÃO

A mastite é considerada economicamente a 
doença mais importante do gado leiteiro [16], provoca 
redução na produção de leite e gastos com medica-
mentos, principalmente antibióticos [5]. A observação 
de aumento no número de organismos resistentes aos 
antimicrobianos agrava o problema sanitário dessa 
enfermidade [13], o que tem motivado pesquisa de 
novas drogas para seu controle [8]. 

Estimulados tanto pela demanda de pesqui-
sas por insumos sanitários aplicáveis em modelos 
considerados sustentáveis de produção animal (or-
gânico, agroecológico) quanto pela busca de novos 
recursos frente a agentes potencialmente patogênicos 
que possa ser usado em complementaridade com 
os antimicrobianos convencionais, pesquisadores 
[3,4,7,19] realizaram ensaios experimentais usando 
as infl orescências da planta Achyrocline satureioides, 
confrontando o decocto com bactérias padronizadas 
de interesse em saúde e produção animal, evidencian-
do o seu potencial antibacteriano. 

A Achyrocline satureioides é uma espécie de 
planta considerada popularmente como medicinal, 
nativa no estado do Rio Grande do Sul, ocorrendo 
naturalmente em praticamente todo o Brasil [14]. 
Relatos de atividades biológicas da planta estão rela-
cionados à concentração de fl avonóides presentes em 
seus extratos [10,12]. 

O objetivo do presente estudo foi o de avaliar 
a ação antibacteriana da forma galênica decocto das 
infl uorescências de Achyrocline satureioides (Lam.) 
D.C. - Asteracea (“macela”), sobre bactérias padrões 
e  aquelas isoladas de casos clínicos e subclínicos de 
mastite bovina.

MATERIAIS E MÉTODOS

Acesso de Achyrocline satureioides (Lam.) D. 
C. foi obtido de um único local, em duas coletas entre 
março e abril de 2008 e 2009, no município de Cruz 
Alta, RS, Brasil (28º 38 ‘19” S - 53º 36’ 23” O). Foram 
secas em estufa com temperatura constante de 35ºC e 
exsicata da planta foi depositada, sob o número ICN 
161.026, no Instituto de Biociências da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A obtenção do decocto deu-se pela cocção [6] 
das infl orescências da planta em frasco Erlenmeyer, em 
fogo brando, por 15 min, com posterior reposição do 
volume evaporado. As proporções avaliadas foram de 

5 g, 6,5 g e 7,5 g das infl orescências para um volume 
de 100 mL de água destilada estéril. O controle de es-
terilidade da solução foi realizado colocando alíquota 
de 1 mL em 5 mL de caldo Mueller-Hinton1, mantido 
cinco dias em estufa bacteriológica.

O decocto foi submetido à hidrólise ácida e 
analisado por cromatografi a em camada delgada (CCD) 
sendo utilizadas cromatofolhas com gel de sílica GF

256
2. 

O padrão de quercetina2 foi solubilizado em metanol. 
A placa foi eluída com uma mistura de acetato de etila/
ácido fórmico/água na proporção de 6:1:1 v/v. Após 
a secagem, a placa foi revelada com solução de ácido 
oxalo-bórico seguida de tratamento térmico (120°C 
por 15 min) [1,9,18].  

Foram utilizadas duas amostras bacterianas 
padrão, Staphylococcus aureus ATCC 25923 e Esche-
richia coli ATCC 11229, e 23 isoladas do leite de vacas 
com mastite (clínica e subclínica, região do Alto Jacuí, 
RS, Brasil), assim identifi cadas por gênero e espécie: 
14 Staphylococcus aureus (Stapa), 5  Streptococcus 
dysgalactiae (Stred), 1 Streptococcus uberis (Streu), 
1 Escherichia coli (Esch), 1 Klebsiella sp. (Klebs) e 1 
Pseudomonas aeruginosa (Pseua). 

A atividade antibacteriana foi avaliada pelo 
método de diluição, técnica pour plate [6], colocando 
em placa de Petri volumes de 1 mL do decocto, 1 mL 
do inoculo (incubação de 24 h) e após os tempos de 
contato pré-estabelecidos ± 30 mL do meio de cultura 
sólido Mueller-Hinton2 era acrescido. Foram conside-
rados os seguintes fatores: proporção planta : volume; 
tempos de contato decocto vs. bactéria de 1 h e 24 h; 
tratamento 1 - decocto e inoculo em meio de cultura 
agar Mueller-Hinton2; tratamento 2 - decocto e inoculo 
em meio de cultura agar Mueller-Hinton2 com neutra-
lizante (3% de Polissorbato 803 mais 0,3% Lecitina de 
soja4 [2,11]). Todos os experimentos foram realizados 
em duplicata. Usou-se o grupo químico digluconato de 
clorhexidina5, na concentração de 1%, como referência 
de atividade antimicrobiana .

Para parâmetro de controle do crescimento 
bacteriano foram usadas placas contendo unicamente 
alíquota bacteriana, água destilada estéril e meio de 
cultura. A determinação da densidade populacional/dose 
infectante inicial de cada uma das bactérias foi feita por 
diluições logarítmicas seriais. As diluições foram seme-
adas em profundidade [6] pela técnica de pour plate em 
agar Mueller-Hinton2, procedendo-se a contagem nas 
placas que apresentaram até 300 UFC/mL.
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Na leitura das placas do tratamento 1 teve-se 
expressa a capacidade de inibição do decocto sobre as 
bactérias, e no tratamento 2 a capacidade de inativação 
do decocto sobre as bactérias.

Quanto à análise estatística, não tendo sido 
confirmada a homogeneidade de variância (Teste 
de Levene) nem a normalidade de resíduos (Teste 
Kolormov-Smirnov), optou-se por utilizar a análise de 
variância não paramétrica (Teste de Ktruskall-Wallis). 
Os resultados foram expressos levando em conside-
ração a signifi cância estatística (signifi cativa ou não 
signifi cativa) do efeito microbiológico da solução na 
redução da densidade populacional (dose infectante) 
comparada com o cultivo bacteriano em placa com 
meio de cultura sem contato com o decocto.

RESULTADOS

Detectou-se, uma vez encontrada substância 
com o mesmo fator de retenção (Rf) e coloração 
semelhante, a quercitina. A visualização da CCD foi 
realizada sob luz ultravioleta (UV) no comprimento 
de onda de 254 nm. 

 Na Tabela 1 pode ser observado o resultado 
da confrontação do decocto, em diferentes proporções 
planta : volume, sobre as amostras bacterianas padrões. 
Percebe-se que nas três proporções do decocto frente ao S. 
aureus sempre ocorreu ação de inibição na leitura de 1 h 
de contato, e de inativação na leitura das 24 h de contato.

Tabela 1. Atividade antibacteriana do decocto de Achyrocline satureioides (Lam.) D.C. - Asteraceae - (“macela”), em três diferentes 
proporções planta : volume, usando técnica pour plate, sobre bactérias padrões Staphylococcus aureus e Escherichia coli.

Amostras Tempos Proporções
Dose Infectante 
Inicial/Controle 

(UFC/mL)

Tratamento 1 
(UFC/mL)

Tratamento 2
(UFC/mL)

S. aureus 

ATCC 25923

1 h 5g:100mL 8,6 x 106 0 2,6 x 106

24 h 5g:100mL 9,4 x 106 0 0

1 h 6,5g:100mL 9,4 x 106 0 1 x 105

24 h 6,5g:100mL 1 x 107 0 0

1 h 7,5g:100mL 9,4 x 106 0 4 x 106

24 h 7,5g:100mL 3,4 x 106 0 0

E. coli

ATCC 11229

1 h 5g:100mL 2,6 x 107 1,6 x 107 2 x 107

24 h 5g:100mL Incontável Incontável Incontável

1 h 6,5g:100mL 2 x 107 3 x 107 1,6 x 107

24 h 6,5g:100mL Incontável Incontável Incontável

1 h 7,5g:100mL 2,4 x 107 1,6 x 107 1 x 107

24 h 7,5g:100mL Incontável 0 0
Tratamento 1: placas com meio de cultura sem neutralizador (indicação de inibição bacteriana); Tratamento 2: placas com meio de cultura 
com neutralizador (indicação de inativação bacteriana).

Na Tabela 2 podem ser observados os re-
sultados da atividade do decocto sobre a amostra 
padrão e os isolados de bactérias Gram positivas, e 
na Tabela 3 sobre as bactérias Gram negativas.  Ao 
lado dos resultados dos tratamentos 1 e 2 está ano-
tada a informação sobre a signifi cância estatística da 
redução logarítmica (S.= signifi cantiva; N.S.= não 
signifi cativa) em relação a densidade populacional/
dose infectante controle.

O decocto de A. satureioides promoveu ati-
vidade antibacteriana sobre 100% dos 25 inóculos 
bacterianos confrontados. Observou-se que na leitura 
de 1 h de contato 36 % estavam inibidos e 1 inativado; 
com 24 h de contato 12% permaneciam inibidos e 88% 
estavam inativados.

O digluconato de clorexidina, que na prática sa-
nitária é usado em concentrações variadas que iniciam 
com 0,12% como anti-séptico, e vão até 1% quando 
usado como desinfetante, nessa concentração inativou 
100% dos inóculos no tempo de contato de 1 h.

Quanto a ação do decocto sobre as bactérias 
Gram positivas, 60% foram inibidas e 4% inativadas 
em 1 h de contato. Em 24 h de contato 12% perma-
necian inibidas mas 72% foram inativadas. Sobre 
as bactérias Gram negativas, em 1 h de contato o 
decocto não promoveu atividade antibacteriana mas, 
em 24 h a leitura das placas evidenciou que todas 
estavam inativadas.
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Tabela 2. Atividade antibacteriana do decocto de Achyrocline satureioides (Lam.) D.C. - Asteraceae - (“macela”), na proporção de 7,5g: 
100 mL, usando técnica pour plate, sobre bactéria Gram positiva padrão e Staphylococcus aureus (Stapa), Streptococcus dysgalactiae 
(Stred) Streptococcus uberis (Streu) isoladas em leite de vacas com mastite.

Amostras  Tempos
Dose Infectante 
Inicial/Controle

(UFC/mL)

Tratamento 1
(UFC/mL)

Tratamento 2
(UFC/mL)

S. aureus 
ATCC25923

1 h 9,4 x 106 0 S. 4,0 x 106 N. S.
24 h 3,4 x 106 0 S. 0 S.

Stapa 01
1 h 4,2 x 107 0 S. 6,0 x 106 N. S.
24 h 1,4 x 107 0 S. 0 S.

Stapa 02
1 h 1,46 x 107 0 S. 1,6 x 106 N.S.
24 h 3,4 x 107 0 S. 0 S.

Stapa 03
1 h 1,62 x 107 0 S. 4,0 x 106 N. S.
24 h 3,2 x 107 0 S. 0 S.

Stapa 04
1 h 3,2 x 107 0 S. 0 S.
24 h 4,6 x 107 0 S. 0 S.

Stapa 05
1 h 3,8 x 107 0 S. 2,4 x 107 N. S.
24 h 1 x 107 0 S. 0 S.

Stapa 06
1 h 1,5 x 107 0 S. 1,0 x 107 N. S.
24 h 5,2 x 106 0 S. 4,0 x 105 N. S.

Stapa 07
1 h 3 x 107 0 S. 1,4 x 107 N. S.

24 h 2,3 x 107 0 S. 4,0 x 106 N.S.

Stapa 08
1 h 3,8 x 107 0 S. 1,0 x 107 N. S.

24 h 1,6 x 107 0 S. 8,0 x 106 N. S.

Stapa 09
1 h 2,02 x 107 0 S. 9,0 x 106 N. S.
24 h 9,4 x 106 0 S. 0 S.

Stapa 10
1 h 4,2 x 107 0 S. 1,65 x 107 N. S.
24 h 2,8 x 107 0 S. 0 S.

Stapa 11
1 h 6 x 107 0 S. 2,0 x 107 N. S.
24 h 3,2 x 107 0 S. 0 S.

Stapa 12
1 h 4,8 x 107 0 S. 2,0 x 107 N. S.
24 h 4,0 x107 0 S. 0 S.

Stapa 13
1 h 5,6 x 107 0 S. 6,0 x 106 N. S.
24 h 4,4 x 107 0 S. 0 S.

Stapa 14
1 h 1,84 x 107 0 S. 8,0 x 105 N.S
24 h 6,2 x 106 0 S. 0 S.

Stred 01
1 h 1,22 x 107 3,2 x 106 N. S. 4 x 106 N. S.
24 h 1,6 x 107 0 S. 0 S.

Stred 02
1 h 1,6 x 106 0 S. 3,2 x 106 N. S.
24 h 1,4 x 106 0 S. 0 S.

Stred 03
1 h 1,48 x 106 2 x 105 N.S. 1,8 x 106 N. S.
24 h 1,24 x 106 0 S. 0 S.

Stred 04
1 h 1,8 x 107 7,2 x 105 N. S. 8,0 x 105 N. S.
24 h 6,2 x 106 0 S. 0 S.

Stred 05
1 h 8,4 x 106 9,0 x 106 N. S. 1,26 x 107 N. S.
24 h 4,4 x 106 0 S. 0 S.

Streu 01
1 h 3,08 x 107 3,4 x 106 N. S. 3 x 106 N. S.
24 h 1,28 x 107 0 S. 0 S.

Tratamento 1: placas com meio sem neutralizador (indicação de inibição bacteriana); Tratamento 2: placas com meio de cultura com 
neutralizador (indicação de inativação bacteriana); S.: redução signifi cativa em relação a dose infectante inicial; N. S.: redução não 
signifi cativa em relação a dose infectante inicial.
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Tabela 3. Atividade antibacteriana do decocto de Achyrocline satureioides (Lam.) D.C. - Asteraceae - (“macela”), na proporção de 
7,5 g: 100 mL, usando técnica pour plate, sobre bactéria padrão Gram negativa e Escherichia coli (Esch), Klebsiella sp. (Klebs) e 
Pseudomonas aeruginosa (Pseua) isoladas em leite de vacas com mastite.

  Tempos
Dose Infectante 
Inicial/Controle

(UFC/mL)

Tratamento 1
(UFC/mL)

Tratamento 2
(UFC/mL)

E. coli 
ATCC11229

1 h 2,4 x 107 1,6 x 107 N. S. 1,0 x 107 N. S.

24 h Incontável 0 S. 0 S.

Esch 01
1 h 3,56 x 108 3,8 x 107 N. S. 6,0 x 107 N. S.

24 h Incontável 0 S. 0 S.

Klebs 01
1 h 5,0 x 107 5,2 x 107 N. S. 4,6 x 107 N. S.

24 h Incontável 0 S. 0 S.

Pseua 01
1 h 2,48 x 108 4,0 x 107 N. S. 7,2 x 107 N. S.

24 h Incontável 0 S. 0 S.
Tratamento 1: placas com meio de cultura sem neutralizador (indicação de inibição bacteriana); Tratamento 2: placas com meio de 
cultura com neutralizador (indicação de inativação bacteriana); S.: redução signifi cativa da dose infectante inicial; N. S.: redução não 
signifi cativa da dose infectante inicial.

DISCUSSÃO

Trabalho a cerca da composição química da 
A. satureioides indicou a presença da quercitina entre 
os principais fl avonóides constituintes [15]. A infor-
mação sobre a presença deste fl avonóide no decocto 
serviu para conferir a qualidade fi toquímica tanto da 
amostra colhida quanto da solução, posto que à esse 
grupo químico [12] é atribuída a responsabilidade por 
atividades biológicas relatadas sobre a planta.

Alguns autores [3,7,19], usando delineamento 
de pesquisa com concentração fi xa do decocto (5 g : 
100 mL) sobre diferentes doses infectantes desafi os de 
inóculos (107 a 101 UFC/mL), também encontraram 
atividade de inativação do decocto de A. satureioides 
sobre a mesma amostra de S. aureus padronizada.

A ação do decocto sobre a E. coli ocorreu 
apenas na proporção 7,5 g : 100 mL, verifi cando-se 
inativação nas 24 h de contato. Tendo-se utilizado esse 
resultado como um dos critérios de escolha da massa 
da planta para o restante do experimento, outro fator 
determinante para a escolha da proporção planta : 
volume foi o fato de que não se conseguiu ultrapassar 
satisfatoriamente maior proporção porque o volume das 
infl orescências difi cultava a sua imersão no volume de 
água, prejudicando a decocção. 

Para aumentar a chance de obter resultados 
confi áveis sobre o tipo de ação antibacteriana, no meio 
de cultura do tratamento 2 foram acrescentados neutra-
lizantes. Esse procedimento teve a fi nalidade de evitar 
observações falsos negativas, expressas pela possível 
ação somente bacteriostática, confundindo com ação 

bactericida do decocto. Os neutralizantes têm a função 
de inativar resíduos da substância antimicrobiana, após 
a exposição do inóculo. São frequentemente usados 
em testes de verifi cação de efi cácia de desinfetantes, 
e os elementos químicos neutralizantes são usados 
conforme o grupo químico antimicrobiano [17]. Como 
não se conhece o neutralizante específi co para os 
compostos químicos ativos presentes no decocto de 
A. satureioides, optou-se pela incorporação de lecitina 
de soja e polissorbato 80 ao meio de cultura, reagentes 
usados para materiais contendo resíduos de compostos 
desinfetantes e conservantes. 

Treze isolados (9 Stapa, 1 Stred, 1 Streu, 1 
Esch e 1 Pseua) haviam sido submetidos ao teste de 
sensibilidade aos antimicrobianos (TSA) frente aos 
antibióticos AMP, AMT, CEF, CIP, DAN, CEFQ, NBT, 
GEN, OXA, ENR, EST, NEO, NOR, TET e SUL.  Dos 
5 isolados do gênero Staphylococcus (Stapa 03, 07, 
08, 11 e 14) que apresentaram resistência (R) à algum 
antibiótico (EST, AMP, AMO, NEO) apenas um (Stapa 
08) não foi inativado, porém inibido, pelo decocto. Por 
outro lado, um isolado (Stapa 06) que foi sensível (S) 
a todos os antibióticos não foi inativado pelo decocto. 
Do gênero Streptococcus, tanto o isolado Stred 03, R 
aos antimicrobianos OXA e TET quanto o Streu 01, R à 
GEN, EST e NEO, estavam inativados na leitura de 24 
h de contato com o decocto. Igualmente Esch 01, R aos 
antibióticos AMP, AMT, CEF, EST e NEO e o Pseua 
01, R à AMP, AMO, CEF, GEN, EST e NEO também 
estavam inativados na leitura das 24 h de contato. 

As evidencias da atividade biológica obtida 
nesta investigação corroboram o potencial antibacte-
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riano dessa forma da droga vegetal, instrumentalizando 
novas pesquisas que poderão orientar sua aplicação 
para uso seja de modo direto sobre os agentes causais 
quando em vida livre, ou mesmo através de formula-
ções galênicas para uso no corpo animal.

CONCLUSÃO

 Com os resultados obtidos conclui-se que o de-
cocto de A. satureoides apresenta atividade antimicro-
biana tanto sobre bactérias de referência padronizadas 
quanto sobre isoladas em casos de mastite bovina, sendo 

que das 25 cepas confrontadas sobre 22 delas promoveu 
a inativação e sobre 3 a inibição do crescimento.

NOTAS INFORMATIVAS

1Micromed, Rio de Janeiro, Brasil.
2Merck Chemicals, Darmstadt, Germany.
3Labsynth, Diadema, Brasil.
4Interlab, São Paulo, Brasil.
5Delaware, Porto Alegre, Brasil.

Declaration of interest. The autors report no confl icts of inter-
est. The autors alone are responsible for the content and writing 
of the paper.

REFERÊNCIAS

1 Adam K.P. & Becker H. 2000. Pharmazeutische Biologie. Bd. 4: Analytik biogener Arztneistoffe. Stuttgart: Wissen-
schaftliche Verlagsgesellschaft, 492p.

2 AOAC International (Association of Analytical Communities). 1998. Bacteriological analytical manual. 8th edn. 
Revision A. United States Food and Drug Administration, Gaintherrsburg, MS, USA, Chapter 23. Disponível em < 
http://www.fda.gov/Food/ScienceResearch/LaboratoryMethods/BacteriologicalAnalyticalManualBAM/default.htm>. 
Acessado em 06/2012.

3 Avancini C.A.M., Fish E., Gravino I. & Corino R.B. 2006. Atividade antibacteriana “in vitro” de extração vegetal 
(decocto) frente microrganismos padronizados de interesse em medicina veterinária: resultados preliminares do sub-
projeto Achyrocline satureoides D.C. – Asteraceae (“macela”). In: Resumos do XVII Congresso Estadual De Medicina 
Veterinária do Rio Grande Do Sul (Gramado, Brasil). CDROM. Resumo n.97.

4 Avancini C.A.M. & Wiest J.M. 2008. Etnomedicina veterinária, etnonosotaxia e etnoterapêutica de doenças de pele 
como referência para seleção e avaliação preliminar da atividade antibacteriana de plantas nativas no sul do Brasil. 
Revista Brasileira de Plantas Medicinais. 10(1): 21-28. 

5 Barbosa S.B.P., Monardes H.G., Cue R.I., Ribas N.P & Batista A.M.V. 2007. Avaliação da contagem de células somáti-
cas na primeira lactação de vacas holandesas no dia do controle mensal. Revista Brasileira de Zootecnia. 36(1): 94-102. 

6 Farmacopéia Brasileira. 1988. 4.ed. São Paulo: Atheneu Editora Ltda., 392p.
7 Fernandez V.N.V., Pilla R.K., Ximenes R.S.F. & Avancini C.A.M. 2003. Atividade desinfetante e antisséptica de ex-

trações de plantas nativas no sul do Brasil, frente bactérias de interesse na área da Medicina Veterinária: I - resultados 
preliminares do sub-projeto Achyrocline satureioides D.C. Asteraceae (macela). In: Resumos do XV Salão de Iniciação 
Científi ca/UFRGS (Porto Alegre, Brasil). p.222.

8 Freitas A.G., Costa V., Farias E.T., Lima M.C.A., Sousa I.A. & Ximenes E.A. 2002. Atividade antiestafi locócica do 
Plantago major L. Revista Brasileira de Farmacognosia. 12(Supl): 64-65. 

9 Heinzmann B.M. 1991. Saponinas de Ilex dumosa Reiss. 93f. Porto Alegre, RS. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Farmacêuticas) - Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

10 Hnatyszyn O., Moscatelli V., Rondina R., Costa M., Arranz C., Balaszczuk A. & Coussio J. 2004. Flavonoids from 
Achyrocline satureioides with relaxant effects on the smooth muscle of Guinea pig corpus cavernosum. Phytomedicine. 
11: 366-369. 

11 Höfl ing J.F., Sant´anna M.F. & Corrêa I. 1988. Avaliação da ação neutralizadora do caldo Letheen, preparado com 
lecitina de soja não purifi cada, sobre os desinfetantes a base de formol e de amônio quaternário. Caldo Letheen. 2(1): 7-14.

12 Karadian C., Broussalis A.M., Mino J., Lopez P., Gorzalczany S., Ferraro G. & Acevedo C. 2002. Hepatoprotective 
activity of Achyrocline satureioides (LAM) D. C. Pharmacological Research. 45(1): 57-61. 

13 Moreira M.A.S., Ferreira A.B., Trindade T.F.S.L., Reis A.L. O & Moraes C.A. 2008. Resistência a antimicrobianos 
dependente do sistema de efl uxo multidrogas em Escherichia coli isoladas de leite mastítico. Arquivo Brasileiro de 
Medicina Veterinária e Zootecnia. 60(6): 1307-1314. 

14 Pereira L.P., Luz L.P., Tedesco S.B. & Silva A.C.F. 2006. Número de cromossomos em populações de Achyrocline 
satureioides Lam. (marcela) do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Ciência Rural. 36(2): 678-681. 



7

                                                                                                           V.R. Sperotto, A.L. Murari, D.A.R.  Silva, et al. 2012. Atividade do decocto de Achyrocline satureioides D.C. (Lam.) - Asteraceae (“macela”) 

sobre bactérias padrões e isoladas em mastite bovina.                                                                                                                  Acta Scientiae Veterinariae. 40(3): 1052.

www.ufrgs.br/actavet
Pub. 1052

15 Polydoro M., De Souza K.C.B., Andrades M. E., Da Silva E. G., Bonatto F., Heydrich J., Dal-Pizzol F., Schapo-
val E.E.S., Bassani V.L. & Moreira J.C.F. 2004. Antioxidant, a pro-oxidant and cytotoxic effects of Achyrocline 
satureioides extracts. Life Sciences. 74: 2815-2826. 

16 Rangel P. & Marin J.M. 2009. Analysis of Escherichia coli isolated from bovine mastitic milk. Pesquisa Veterinária 
Brasileira. 29(5): 363-368. 

17 Reybrouck G. 1979. Effi cacy of inactivators against 14 disinfectant substances. Zentralblatt fur Bakteriologie Mikro-
biologie und Hygiene: Abteilung Originale B. 168: 480-492.

18 Stahl E. & Schild W. 1981. Drogenanalyse II - Inhaltsstoffe und Isolierungen. In: Phramazeutische Biologie. v.4. New 
York : Gustav Fischer Verlag, 461 p. 

19 Tresoldi G., Oliveira F.C. & Avancini C.A.M. 2006. Atividade antibacteriana desinfetante “in vitro” de extração 
vegetal frente a microrganismos padronizados de interesse em Medicina Veterinária: V - resultados preliminares do 
sub-projeto Achyrocline satureoides D.C. - Asteraceae. In: Resumos do XVIII Salão de Iniciação Científi ca da UFRGS 
(Porto Alegre, Brasil). pp.205-206.


