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RESUMO 

Introdução: Nos últimos anos as ocorrências de bactérias resistentes aos 
antibióticos têm nos preocupado bastante e despertado um interesse em 
desenvolver pesquisas para a descoberta de novas substâncias 
antimicrobianas. O presente trabalho de pesquisa teve como objetivo analisar a 
atividade antibacteriana do látex in natura da P. rubra frente a cepas de 
bactérias de importância clínica. Metodologia: Para os testes foram utilizadas 
cepas de bactérias ATCC Escherichia coli (25922), Klebsiella pneumoniae 
(27853) e Pseudomonas aeruginosa (1705). Os testes de suscetibilidade foram 
realizados pela técnica da difusão em ágar. Resultados e Discussão: Os 
resultados demonstraram que P. rubra não teve atividade antibacteriana sobre 
cepas de E. coli e K. pneumoniae e P. aeruginosa. Portanto, foi possível 
determinar os perfis de suscetibilidade das cepas bacterianas em relação ao 
látex in natura.   Conclusões: Diante dos testes realizados conclui-se que o 
látex in natura da P. rubra não possui atividade antibacteriana sobre as cepas 
de P. aeruginosa, E. coli e K. pneumoniae na concentração de 1g/mL. 
Demostrando o perfil de suscetibilidade das cepas como resistente.  
Palavras-chave – Teste de suscetibilidade; Cepas ATCC; Planta Medicinal. 
_______________________________________________________________ 
ABSTRACT 

Introduction: In recent years, the occurrence of antibiotic-resistant bacteria has 
been of great concern to us and has sparked an interest in developing research 
into the discovery of new antimicrobial substances. The present research work 
aimed to analyze the antibacterial activity of P. rubra in natura latex against 
strains of bacteria of clinical importance. Methodology: ATCC bacteria strains 
Escherichia coli (25922), Klebsiella pneumoniae (27853) and Pseudomonas 
aeruginosa (1705) were used for testing. Susceptibility tests were performed by 
agar diffusion technique. Results and Discussion: The results showed that P. 
rubra had no antibacterial activity on strains of E. coli and K. pneumoniae and 
P. aeruginosa. Therefore, it was possible to determine the susceptibility profiles 
of bacterial strains in relation to fresh latex. Conclusions: Based on the tests 
performed, it can be concluded that P. rubra in natura latex has no antibacterial 
activity on P. aeruginosa, E. coli and K. pneumoniae strains at a concentration 
of 1 g / mL. Demonstrating the susceptibility profile of strains as resistant. 
Keywords - Susceptibility testing; ATCC strains; Medicinal plant. 
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INTRODUÇÃO 

Plumeria rubra L. é uma planta laticífera pertencente à família Apocynaceae. 
Conhecida pelos nomes popular jasmim, jasmim-manga e frangipani, esta 
planta é natural da América Central e é amplamente encontrada em regiões de 
clima tropical de todo o mundo, inclusive no Brasil (ARAÚJO, 2009). De acordo 
com algumas pesquisas, os extratos desta planta são conhecidos por 
possuírem algumas atividades biológicas importantes, tais como 
antimicrobiano, anti-inflamatório, antioxidante, antipirética, antitumoral, 
anticancerígeno, analgésico, etc (LAWAL et al., 2015; ZAHEER, et al., 2010). 

O látex é um fluido biológico comum nas plantas. Aproximadamente 6% de 
todas as espécies de plantas vasculares são reconhecidas como portadoras de 
laticíferos. Essas estruturas formam sistemas de canais que podem estar 
presentes em todas as partes da planta. Estes canais mantêm o látex sob 
pressão, que é produzido, acumulado e exsudado naturalmente após um dado 
tecidual. Ultimamente é crescente o interesse em pesquisas de plantas 
laticíferas e seu próprio metabolismo, e embora ainda haja pouca informação 
disponível, a importância desses fluidos vegetais tem sido cada vez mais 
reconhecida e revisada (HAGEL et al., 2008; PICKARD, 2008).  

Com base em resultados publicados a espécie P. rubra demostrou em seus 
compostos a presença de promissores potenciais terapêuticos, o que torna 
importante dar a continuidade dos estudos fitoquímicos e ser realizado 
fracionamento, isolamento e ensaios biológicos. Portanto diante dos potenciais 
terapêuticos dessa planta o presente trabalho teve como objetivo geral analisar 
a atividade antibacteriana do látex in natura da Plumeria rubra frente a 
bactérias de importância clínica e como objetivos específicos determinar os 
perfis de suscetibilidade das cepas bacterianas frente ao látex. 

METODOLOGIA 

A amostra do látex da P. rubra foi coletada em maio/2019, em residência 
domiciliar, Teresina, Piauí, Brasil. Foram coletadas dois eppendorf e o mesmo 
foi armazenado sob refrigeração até o momento dos testes de suscetibilidade. 

As cepas bacterianas foram mantidas em repiques sucessivos em meio de 
cultura ágar eosina azul de metileno (EMB) até sua utilização nos testes de 
suscetibilidade. Para a determinação dos testes de atividade antimicrobiana 
foram utilizadas 3 (três) cepas pertencentes à Coleção de Cultura do 
Laboratório de Análise Microbiológica da (FACID|WYDEN). A Sociedade 
Brasileira de Microbiologia recomenda o uso de cepas da American Type 
Culture Colletion (ATCC) para o controle de qualidade dos trabalhos com 
bactérias. Os microrganismos utilizados foram: Pseudomonas aeruginosa 
(ATCC-27853), Klebsiella pneumoniae (ATCC-1705), Escherichia coli (ATCC-
25922). Essas cepas foram liofilizadas e antes dos testes foram hidratadas em 
soro fisiológico e mantidas em repouso por 1h. Após esse tempo, elas foram 
semeadas em placas de Petri com ágar eosina azul de metileno. As placas 
foram incubadas em estufa microbiológica por 48 h.  
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As placas para os testes de suscetibilidade foram formadas de duas camadas. 
A primeira composta de ágar-ágar, foram utilizadas 10,6 g do ágar diluídos em 
300 mL de água destilada, conforme recomendação do fabricante, essa mistura 
foi agitada suavemente e levada para o bico de Bunsen até dissolução total do 
meio de cultura. Alíquotas de 15 mL desse meio foram postas em tubos de 
ensaio e esterilizadas na autoclave à temperatura de 120ºC por 15 minutos. 
Após esterilização, as alíquotas foram colocadas em placas de Petri, as quais 
foram postas em repouso até solidificação do meio de cultura.  A segunda 
camada fora composta de Ágar Muller-Hinton, para tanto, 3,6g de soluto que 
foram diluídas em 300 mL de água destilada. Alíquotas de 13 mL desse meio 
foram postas em tubos de ensaio e esterilizadas na autoclave à temperatura de 
120ºC por 15 minutos.  

Com uma alça de platina esterilizada foi realizada a inoculação dos 
microrganismos recentemente repicados, em tubos de ensaio com 1 ml de soro 
fisiológico a 0,9% e após essa inoculação foi obtida a turbidez com base na 
escala 0,5 de Mac Farland (MF). 

Para esse teste, 1 ml da suspensão bacteriana foi adicionada aos 13 mL de 
Ágar Mueller-Hinton, mantido à temperatura de 45ºC no banho-maria. A 
segunda parte foi entornada sobre a primeira e poços foi confeccionada na 
segunda camada, mediante a utilização de ponteiras plásticas esterilizadas de 
4,0 mm de diâmetros. Nos poços formados na segunda camada foram 
adicionados 40μL do látex testado, seguindo metodologia de Alves et al (2008) 
com modificações. As placas foram incubadas a temperatura de 36ºC em 
estufa microbiológica por um período de 48h. Após período de incubação foi 
realizada a leitura dos resultados. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados demonstraram que o látex do vegetal P. rubra na concentração 
de 1 g/mL não apresentou atividade sobre as bactérias testas (Tabela 1).  

 Tabela 1: Demonstrativo dos perfis de suscetibilidade de látex in natura de 
Plumeria rubra sobre cepas de bactérias de importância clínica. Teresina-Piauí, 
2019. N=03. 

 

 
A partir da análise fitoquímica dos extratos etanólicos das folhas e flores de P. 
rubra verificou-se a presença dos compostos: taninos, fenóis, cumarinas, 
flavonóides (ausência na folha), alcaloides, saponinas (ausência na flor), 

Látex in natura na 
concentração de 

1g/mL 

Bactérias  

E. coli K. pneumoniae P. aeruginosa 

Plumeria rubra Resistente Resistente Resistente 

Fonte: PINHEIRO NETO, 2019. 
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terpenóides e esteróides. A atividade antioxidante dos extratos das flores e 
folhas apresentaram atividade bastante significativa, comparando com o 
padrão ácido ascórbico (FERNANDES et al., 2017). Com a presença desses 
metabolitos secundários, assim sinaliza potencial para atividade antioxidante 
(BOROSKI et al., 2015) e demais testes biológicos. Pois pela presença dos 
compostos de flavonoides apresentam além da atividade antioxidante, 
antibacteriana e anti-inflamatória (SOUZA, et al., 2016).  
 
Segundo Mohamed Isa e seus colaboradores (2018) a P. rubra contém grande 
quantidade de flavonoides. Em suas análises com o extrato de PR-ME P. rubra 
por espectrometria de massa em tandem com cromatografia líquida 
(LCMS/MS) indicou a presença de campferol, quercetina 3-O-α-L-
arabinopiranósido, quercetina, ácido quínico e rutina e outros ácidos. 

Mesmo diante dos potenciais terapêuticos e dos constituintes fitoquímicos da 
planta o látex in natura teve resultado negativo em inibir as bactérias nos testes 
de suscetibilidade, não havendo formação de halos de inibição Figura 1, 2 e 3.   

 

 

Nesta pesquisa não foi evidenciada a atividade antibacteriana do látex in natura 
da P. rubra, porém Naresh et al (2012) em estudos antimicrobianos com 
extratos da Plumeria rubra evidenciou uma atividade significante para S. 
aureus, B. subtilis e E. coli. E os compostos isolados que foram testados para o 
uso antibacteriano, antialgal e atividades antifúngicas contra Bacillus 
megaterium, Escherichia coli, Chlorella fusca e Microbotryum violaceum foram 
todos biologicamente ativos (KUIGOUA et al., 2010).  

Alguns estudos demostram que a planta possui atividade antimicrobiana, 
porém através da pesquisa bibliográfica feita da planta pode-se notar a 
carência de pesquisas relacionadas à atividade antimicrobiana da  P. rubra, 
isso se dá como cita Fão et al (2012) que cerca de 99% das plantas usadas na 
medicina no Brasil ainda não têm seus princípios ativos totalmente identificados 
ou registrados, apesar de não haver nenhuma atividade antibacteriana 
observada no seu látex durante os testes, pesquisas como essa agrega 
conhecimento sobre as características fitoquímicas da planta. 

Figura 1: Teste de 
suscetibilidade em placa 
com P. aeruginosa 

Figura 2: Teste de 
suscetibilidade em placa 
com K. pneumoniae 

Figura 3: Teste de 
suscetibilidade em placa 
com E. coli 

 

Fonte: PINHEIRO NETO, 2019. 
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CONCLUSÕES 

Diante dos testes realizados conclui-se que o látex in natura da P. rubra 
não possui atividade antibacteriana sobre as cepas de P. aeruginosa, E. coli e 
K. pneumoniae na concentração de 1g/mL. Demostrando o perfil de 
suscetibilidade das cepas como resistente.  

Pelo fato do látex in natura da P. rubra não apresentar atividade 
antibacteriana frente às cepas ATCC testas, isso não impede que outros 
estudos microbiológicos possam ser realizados.  
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