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RESUMO
Introdução:  As plantas medicinais são utilizadas na etnomedicina e na medicina
tradicional  por  todo  o  mundo,  elas  são  matérias-primas  essenciais  de  muitos
medicamentos químicos.   A  Leucaena leucocephala  pertence à família  Fabaceae,
ela é uma espécie vegetal  pertencente a leguminosa e é nativa do México e da
América  Central.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  realizar  um  estudo  do  perfil  de
suscetibilidade de extratos metanólicos das cascas da Leucaena leucocephala sobre
cepas  de  bactérias  ATCC  de  importância  hospitalar.  Metodologia:  Depois  de
coletada as cascas desta planta foram colocadas no etanol por 14 dias, depois o
extrato seco passou por uma análise antibacteriana através do método de difusão
em ágar sobre as cepas de bactérias Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e
Klebsiella pneumoniae. Resultados e Discussão: Nos extratos etanólicos da casca
da L. leucocephala ocorreu a formação do halo de inibição bacteriana nas cepas P.
aeruginosa e K. pneumoniae. Conclusões: Portanto, o extrato etanólico da casca da
L. leucocephala constatou suscetibilidade para a atividade antibacteriana frente as
cepas bacterianas Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella pneumoniae.  Enquanto a
cepa de Escherichia coli, foi resistente na concentração testada. 

Palavras-chave – Teste de suscetibilidade; Cepas ATCC; Planta Medicinal. 
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ABSTRACT

Introduction: Medicinal plants are used in ethnomedicine and traditional medicine all
over  the  world,  they  are  essential  raw  materials  for  many  chemical  medicines.
Leucaena leucocephala belongs to the Fabaceae family, it is a vegetable species
belonging to legumes and is native to Mexico and Central America. The objective of
this work was to carry out a study of the susceptibility profile of methanolic extracts
from the  skin  of  Leucaena leucocephala on  strains of  ATCC bacteria  of  hospital
importance. Methodology: After collecting the barks of this plant, they were placed
in ethanol for 14 days, then the dry extract was subjected to an antibacterial analysis
using the agar diffusion method on the strains of bacteria Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae. Results and Discussion: In the ethanol
extracts from the bark of L. leucocephala, the halo of bacterial inhibition occurred in
the strains P. aeruginosa and K. pneumoniae. Conclusions: Therefore, the ethanol
extract from the bark of L. leucocephala found susceptibility to antibacterial activity
against bacterial strains Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumoniae. While
the strain of Escherichia coli, it was resistant to the tested concentration.
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INTRODUÇÃO

Por volta de 60% das plantas tiveram aplicação medicinal na história humana pós-
neolítica.  As  plantas  medicinais  são  utilizadas  na  etnomedicina  e  na  medicina
tradicional  por  todo  o  mundo,  elas  são  matérias-primas  essenciais  de  muitos
medicamentos químicos (HAO et al.,  2015). Infusões, filtrados, sucos, macerados,
cataplasmas  e  extratos  de  plantas  com  propriedades  medicinais  têm  sido
empregues no tratamento de inúmeras doenças desde a antiguidade (ANNUK et al.,
1999; HERNÁNDEZ et al., 2003). 

A Leucaena leucocephala pertence à família Fabaceae, subfamília Mimosoideae, ela
é uma espécie vegetal pertencente a leguminosa e é nativa do México e da América
Central abundantemente distribuída pela inteira região tropical. Possui uma variação
de usos, sendo usada como planta medicinal, forragem para pequenos animais, na
recuperação de áreas degradadas, arborização urbana, produção de combustível e
corantes e na fabricação de artesanato.  No Brasil,  ela pode ser identificada nas
regiões Sul e Sudeste em pomares, beiras de estradas, terrenos abandonados e
apoderando-se de áreas de pastagens (LORENZI, 2000) já, no Nordeste, foi inserida
como possibilidade para o suprimento forrageiro do gado (SOUZA et al. 2000).

Esse  trabalho  tem  como  objetivo  realizar  a  análise  da  atividade  de  extratos
metanólicos das cascas da Leucaena leucocephala frente a cepas de bactérias de
importância clínica.

METODOLOGIA

Foram produzidas três exsicatas para a espécie, levando identificações como: Nome
do coletor, hora da coleta, telefone para contato. As exsicatas foram depositadas
(TEPB)  HERBÁRIO  GRAZIELA  BARROSO,  da  Universidade  Federal  do  Piauí
(UFPI), para a confirmação botânica do taxibenista especialista na família Fabaceae.
As cascas foram secadas em temperatura ambiente, na sombra por 14 dias. Após
esse período de tempo, as cascas foram postas em etanol pôr 14 dias, com agitação
manual diária. Em seguida a preparação foi coada para a separação do resto da
planta  do extrato  e por  fim o  extrato  foi  levado a  estufa  para  a  evaporação do
solvente, a temperatura 45 °C durante 7 dias, o produto final foi armazenado em um
frasco de vidro âmbar.

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
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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. 

As placas para os testes de suscetibilidade foram formadas de duas camadas. A
primeira composta de ágar-ágar foi utilizada 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  extrato
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  revelaram  que  o  extrato  etanólico  da  casca  da  Leucaena
leucocephala na concentração de 1 g/mL não apontou atividade sobre as bactérias
testadas (Tabela 1). 

 Tabela 1: Perfil de suscetibilidade de extratos da casaca da Leucaena leucocephala sobre cepas de
bactérias de importância clínica. Teresina-Piauí, 2020. N=03

Extratos
metanólicos na

concentração de 1g/
mL

                                 Bactérias 

Escherichia coli Klebsiella
pneumoniae

Pseudomonas
aeruginosa

Leucaena
leucocephala

Resistente Susceptível Susceptível

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

Esta planta é usada como folhagem, como vitamina, β- caroteno, adubo verde, lenha
(LALITHA  et  al.,  1993),  assim  como  também  possui  diversas  propriedades
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medicinais  (SALEM  et  al.,  2011).  Nos  últimos  anos  diversos  artigos  científicos
apresentaram ação farmacológica relacionadas com: ação antibiótica (NETO, 2010),
atividade antioxidante, ação antimicrobiana (MOHAMMED et al., 2015). 

De acordo com pesquisas desenvolvidas nos últimos anos a partir dessa planta, os
extratos da casca da  Leucaena leucocephala,  conforme a metodologia usada, as
imagens  1  e  2,  apresentaram  susceptibilidade  e  o  3  não  apresentou  qualquer
atividade  sobre  as  bactérias  testadas  de  forma  respectiva,  as  setas  em  azul
representam os poços feitos para os testes com os extratos da casca.

          

Fonte: PACHECO, 2020

Os resultados obtidos das cepas de bactérias utilizadas expõem que o teste para P.
aeruginosa e  K.  pneumoniae são  susceptíveis  e  de  E.  coli é  resistente,  e  em
concordância  com  a  metodologia  aplicada,  o  extrato  da  casca  da  Leucaena
leucocephala atua de forma bactericida ou bacteriostática.

Esta pesquisa e os dados obtidos deste presente trabalho comprovam um maior
conhecimento e pesquisas sobre a atividade do extrato desta planta, e expõem o
desempenho dos extratos da Leucaena leucocephala diante das bactérias testadas.

CONCLUSÕES

Desta forma, o  extrato etanólico bruto da casca da  Leucaena leucocephala  possui
atividade antibacteriana sobre as cepas de P. aeruginosa com halo de 0,10 mm e K.
pneumoniae com halo de 0,8 mm na concentração de 1g/mL. Enquanto a cepa de E.
coli,  foi  resistente  na  concentração  testada.  Os  dados  obtidos  nessa  pesquisa
podem fornecer base para novas pesquisas.
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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
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