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RESUMO

Introdução: Há muitos anos e sociedades existentes, diversas espécies de plantas
medicinais  já  eram utilizadas pelo  homem como tratamento alternativo eficaz de
diversas  patologias.  Senna  obtusifolia,  tradicionalmente  conhecida  como  mata-
pasto-liso, é uma planta daninha herbácea presente em pastagens e popularmente
utilizada no tratamento de diversas enfermidades. Essa pesquisa teve como objetivo
avaliar a atividade antibacteriana do extrato das folhas de Senna obtusifolia frente a
bactérias  de  importância  clínica.  Metodologia: As  folhas  da  espécie  em estudo
foram coletadas e colocadas em contado com o solvente etanol durante 14 dias. O
extrato foi então submetido à análise antibacteriana pelo método de difusão em ágar
em  poços  sobre  as  cepas  de  bactérias  ATCC  Escherichia  coli,  Pseudomonas
aeruginosa e Klebsiella pneumoniae. Resultados e Discussão: O extrato etanólico
das  folhas  de  S.  obtusifolia apresentaram  notável  atividade  contra  as  bactérias
testadas, formando halos de inibição de até 24 mm. Conclusões: Conclui-se que o
extrato etanólico das folhas de Senna obtusifolia possui atividade antibacteriana de
amplo espectro contra E. coli, P. aeruginosa e K. pneumoniae.
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ABSTRACT

Introduction: For  many years  and existing  societies,  many species  of  medicinal
plants were already used by man in the effective alternative treatment of  various
diseases. Senna obtusifolia, traditionally known as mata-pasto-liso, is an herbaceous
weed present in pastures and popularly used in the treatment of various diseases.
This research aimed to evaluate the antibacterial activity of the leaf extract of Senna
obtusifolia against bacteria of clinical importance.  Methodology: The leaves of the
species under study were collected and placed in contact with the ethanol solvent for
14  days.  The  extract  was  then  subjected  to  antibacterial  analysis  by  the  agar
diffusion  method  on  the  strains  of  bacteria  Escherichia  coli,  Pseudomonas
aeruginosa and  Klebsiella  pneumoniae.  Results  and  Discussion:  The  ethanolic
extract from the leaves of S. obtusifolia showed significant activity against the tested
bacteria, forming inhibition zones of up to 24 mm. Conclusions: It is concluded that
the  Senna  obtusifolia leaf  ethanolic  extract  have  a  broad-spectrum  antibacterial
activity against E. coli, P. aeruginosa and K. pneumoniae. 

_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X



Keywords - Medicinal plants; ATCC strains; Susceptibility test 

_______________________________________________________________

INTRODUÇÃO

Desde a existência das sociedades mais antigas, as plantas medicinais vêm sendo
usadas pelo homem como uma fonte segura e eficaz no tratamento de diversas
patologias (TIWARI, 2008), estando intimamente ligadas com o progresso humano
em diversas áreas.  Seu uso como fonte alternativa de tratamento foi  e  continua
sendo um dos meios mais lucrativos para a indústria  farmacêutica e biomédica,
havendo um grande interesse na avaliação da atividade antimicrobiana de plantas
medicinais.

Senna obtusifolia, popularmente conhecida como Mata-pasto-liso, é uma planta daninha
herbácea de flores amarelas e ocorrência comum no período das chuvas. Ela pertence à
família Fabaecae e é característica de pastagens, principalmente no nordeste e sul do
Brasil (ALVES et al., 2014).  Diversas partes dessa planta são utilizadas popularmente
por  seu  dito  efeito  laxativo,  antiulcerogênico,  bem  como  para  o  tratamento  de
infecções urinárias. Suas folhas também comumente usadas como tratamento de
fungos, doenças do trato gastro-intestinal e picadas de escorpião (ALBUQUERQUE
et al., 2007).

Essa pesquisa teve como objetivo avaliar a atividade do extrato etanólico de folhas
de Senna obtusifolia frente a cepas de bactérias de importância clínica. 

METODOLOGIA

A avaliação da atividade antibacteriana do extrato foi realizada no Laboratório de
Microbiologia do Centro Universitário UniFacid | Wyden por meio de teste de difusão
em poços (GROOVE; RANDALL,1955). Foram utilizadas três cepas pertencentes a
Coleção de Cultura da universidada, tendo sido mantidas em repiques sucessivos
em meio de cultura Ágar Eosina Azul de Metileno (EMB) até o momento de sua
utilização  nos  testes  de suscetibilidade.  Ressalta-se  que o  uso de  cepas  ATCC
(American Type Culture Collection)  é  recomendado pela Sociedade Brasileira  de
Microbiologia para o controle de qualidade dos trabalhos realizados com bactérias. 

As cepas bacterianas utilizadas foram: Escherichia coli ATCC-25922, Pseudomonas
aeruginosa  ATCC-27853  e  Klebsiella  pneumoniae  ATCC-1705;  tendo  sido  todas
liofilizadas  e  hidratadas  em  soro  fisiológico  antes  dos  testes.  As  cepas  foram
semeadas em placas de Petri contendo meio ágar eosina azul de metileno, sendo
incubadas em estufa microbiológica por 48 h. 

Aquisição das amostras e preparação do extrato

As amostras de folhas da respectiva espécie foram coletadas em outubro de 2019,
sendo confeccionadas as exsicatas e fazendo-se seu depósito no Herbário Graziela
Barroso da Universidade Federal do Piauí (UFPI) para a confirmação botânica da
espécie.  As folhas foram secas em temperatura ambiente e em local  sombreado
durante 10 dias. Após esse período, foram postas em contato com o solvente etanol
(álcool etílico P.A) por 14 dias, com agitações intermitentes a cada 24 horas para
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evitar saturação. Em seguida, a solução foi filtrada em papel filtro para a separação
do extrato e folhas, e, por fim, o extrato foi levado à estufa para a evaporação do
solvente,  a  temperatura  45  °C,  durante  7  dias,  sendo  o  produto  (extrato  bruto)
armazenado em um frasco de vidro âmbar.

Confecção dos meios de cultura

Utilizaram-se duas camadas nas placas dos testes. A primeira, composta de Ágar-
Ágar, foi confeccionada diluindo-se 10,6 g do ágar em 300 ml de água destilada,
seguindo a recomendação do fabricante. Essa solução foi  agitada suavemente e
aquecida em bico de Bunsen até dissolução total do meio de cultura. Em seguida,
adicionaram-se alíquotas de 15 ml desse meio em tubos de ensaio, os quais foram
esterilizados na autoclave. Adicionaram-se, então, as alíquotas em placas de Petri,
sendo postas em repouso até solidificação do meio de cultura. 

A segunda camada, composta de Ágar Muller-Hinton, foi confeccionada diluindo-se
3,6 g do ágar em 300 ml de água destilada. Em seguida, adicionaram-se alíquotas
de 13 ml desse meio em tubos de ensaio, os quais foram então esterilizados na
autoclave. 

Testes de suscetibilidade

Realizou-se a inoculação das bactérias recentemente repicadas com uma alça de
platina esterilizada em tubos de ensaio contendo 1 ml de soro fisiológico a 0,9%,
obtendo-se turbidez com base na escala 0,5 de Mac Farland (MF).

Então, 1 ml da suspensão bacteriana de cada cepa foi adicionado aos 13 ml de Ágar
Mueller-Hinton, mantido à temperatura de 45 ºC em banho-maria. Então, a segunda
camada  confeccionada  foi  entornada  sobre  a  primeira  na  placa  de  Petri,
confeccionando-se,  em  seguida,  poços  com  o  auxílio  de  ponteiras  plásticas
esterilizadas de 4,0 mm de diâmetro. Para realização do teste de difusão em água
nos poços, adicionaram-se 40 μl do extrato testado aos poços feitos, além de 30 μl
de controle negativo (DMSO) e 30 μg do controle positivo (antibiótico cloranfenicol
na concentração de 20 mg/ml). As placas foram então incubadas a uma temperatura
de 36ºC em estufa microbiológica por 48 horas. Após esse período, realizou-se a
leitura dos resultados e medição dos halos de inibição (mm).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo  com Silva  et  al  (2010),  pesquisas  voltadas  à  identificação  de  novos
agentes antimicrobianos são necessárias e de extrema importância, uma vez que
muitas bactérias e outros micro-organismos vêm adquirido resistência à fármacos
antes eficazes no seu controle. 

Os  resultados  obtidos  mostraram  que  o  extrato  etanólico  das  folhas  da  Senna
obtusifolia, na concentração de 1g/ml, apresentou notável atividade antibacteriana
sobre todas as bactérias testadas, com formação de halos de inibição em todas elas
(Figura 1). 
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Figura 1: Halos resultantes dos testes de suscetibilidade bacteriana ao extrato etanólico das folhas
de S. obtusifolia. A) Escherichia coli; B) Pseudomonas aeruginosa; C) Klebsiella pneumoniae.



O  extrato  vegetal  utilizado  demonstrou  maior  atividade  antibacteriana  contra  P.
aeruginosa (zona de inibição de 24 mm); seguida por E. coli (zona de inibição de 20
mm) e K. pneumoniae (zona de inibição de 16 mm), como mostra a Tabela 1. 

Tabela 1: Zonas de inibição bacteriana do extrato etanólico de S.obtusifolia (mm).

Extrato etanólico
bruto de Senna
obtusifolia

                                 Cepas de bactérias 

        

  Escherichia coli

            Pseudomo
nas aeruginosa

                       ..
Klebsiella  
pneumoniae

Zona de inibição
(mm)

20 mm 24 mm 16 mm

Tais resultados apoiam o uso tradicional dessa espécie vegetal no tratamento de
disenteria, diarreia, infecções do trato respiratório, entre outras enfermidades. Além
do uso popular, as folhas e caule S. obtusifolia têm sido alvo de diversos estudos,
incluindo  prospecções  fitoquímicas,  que  demonstram presença  de  compostos
bioativos, como cloreto, nitrato, tiocianato e sulfatos, além de outros componentes
existentes em grande parte dos materiais vegetais, que são conhecidos por serem
pesticidas,  bactericidas  ou  fungicidas  por  natureza,  promovendo  propriedade
antimicrobiana  às  essas  plantas  (LUTTERODT et  al.,  1999;  PRETORIUS et  al.,
2001;  EL-ASTAL  et  al.,  2005);  concordando  com  os  resultados  encontrados  na
presente pesquisa.

CONCLUSÕES

Diante do que foi exposto, conclui-se que o extrato etanólico bruto das folhas de
Senna obtusifolia possui atividade antibacteriana de amplo espectro sobre as cepas
de P.aeruginosa, E. coli e K. pneumoniae na concentração de 1 g/ml. Evidenciado o
perfil  de  suscetibilidade  das  cepas  estudadas  ao  extrato  bruto,  consequentes
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Fonte: SAMPAIO, 2019.

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.



pesquisas  com realização  de  testes  de  microdiluição  para  determinação  da
Concentração Inibitória Mínima (MIC) se fazem necessárias. 
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