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RESUMO
OBJETIVO: Documentar informações específicas sobre as partes das plantas avaliadas, o tipo de extrato, nomes
populares, microrganismos, metabólitos secundários e as concentrações inibitórias para cada espécie. MÉTODO:
A busca sistemática da literatura foi realizada usando bancos de dados eletrônicos revisados por pares no PubMed,
Scielo, Google Scholar e Science Direct de 2015 a maio de 2020. Termos de busca como “uso medicinal de plantas
do Cerrado”, foram aplicados às vezes associados com os termos “antifúngico” ou “antibacteriano”. Dos 133
títulos identificados pela estratégia de busca, quinze foram adequados, após avaliação dos critérios de inclusão e
exclusão. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: As doenças infecciosas são reconhecidas como uma das mais
importantes causas de morbimortalidade em todo o mundo. Cerca de 700.000 pessoas morrem a cada ano
infectadas por microrganismos multirresistentes e esse número deve aumentar para 10 milhões de mortes por ano
em 2050. Atualmente, microrganismos resistentes a antimicrobianos têm se tornado um sério problema de saúde
pública, portanto, estudos que proponham a descoberta de novos antimicrobianos são urgentes. Nesse contexto,
apresentamos um extenso resumo das propriedades antibacterianas e antifúngicas in vitro de plantas medicinais
popularmente utilizadas no bioma Cerrado para o tratamento de infecções. RESULTADOS: A parte da planta
mais utilizada foram as folhas (85,71%). Em relação aos extratos utilizados, o mais recorrente nos resultados
positivos aqui levantados foi o extrato etanólico (35,29%). A maioria dos autores relata a possibilidade de terpenos
e compostos fenólicos atuando sinergicamente (57,14%). Documentamos a atividade antimicrobiana in vitro
contra 45 cepas de 23 espécies diferentes de microrganismos que apresentaram alguma sensibilidade a extratos de
plantas foram citadas, 10 espécies de fungos, 8 espécies de bactérias Gram-positivas e 5 espécies de bactérias Gramnegativas. Com foco particular em Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli e Candida
albicans. CONCLUSÕES: Esta revisão oferece um novo e valioso banco de dados para algumas das plantas
antibacterianas e antifúngicas tradicionalmente usadas na região do Cerrado, que é uma das áreas mais diversificadas
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do mundo. Antecipamos que esta revisão será útil para estudos futuros, pois fornece informações úteis para a
ferramenta de seleção de plantas importantes e suas potenciais propriedades antifúngicas e antibacterianas.
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