
ANÁLISE DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DA VAGEM DA Leucaena
leucocephala SOBRE CEPAS DE BACTÉRIAS ATCC DE IMPORTÂNCIA

HOSPITALAR

ARAÚJO, L.W.B.1; LIMA, I. C.1; GOMES, J. A.1; SAMPAIO, L.L.1; PACHECO, N.
I. 1; JUNIOR, C.A.A.M.²; PINHEIRO NETO, J.C.3; SILVA, F.L.4

1 ACADÊMICOS DE BIOMEDICINA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACID | WYDEN
2 ACADÊMICO DE FARMÁCIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACID | WYDEN

3 GRADUADO EM FARMÁCIA PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACID | WYDEN
4 DOCENTE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACID | WYDEN

RESUMO

Introdução: A utilização de plantas com fins medicinais, para tratamento, cura
e prevenção de doenças, é uma das mais antigas formas de prática medicinal
da humanidade.  Leucaena leucocephala é um arbusto originária da América
Central, e hoje se encontra difundida pelas regiões tropicais do mundo. Esse
trabalho  tem  como  objetivo  avaliar  o  potencial  antibacteriano  do  extrato
etanólico  da  vagem  da  L.  leucocephala.  Metodologia: As  vagens  foram
colhidas e colocadas em contado com etanol durante 14 dias, após esse prazo,
o extrato seco passou por analise antibacteriana pelo método de difusão em
ágar sobre as cepas de bactérias  Escherichia coli,  Klebsiella pneumoniae  e
Pseudomonas aeruginosa.  Resultados e Discussão:  O extrato etanólico da
vagem da L. leucocephala não possui atividade antibacteriana frente às cepas
testadas na concentração de 1g/mL.  Conclusões:  Conclui-se que o extrato
etanólico  da vagem da  L.  leucocephala não  possui atividade antibacteriana
sobre E. coli, K. pneumoniae e P. aeruginosa.

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

Introduction: The  use  of  plants  for  medicinal  purposes  to  treat,  cure  and
prevent diseases is one of the oldest forms of medicinal practice for mankind.
Leucaena leucocephala is a shrub that originated in Central America, and is
now widespread in the tropical regions of the world. This work aims to evaluate
the  antibacterial  potential  of  the  ethanolic  extract  of  L.  leucocephala pod.
Methodology: The pods were harvested and placed in contact with ethanol for
14 days, after that time, the dry extract was subjected to antibacterial analysis
using  the  agar  diffusion  method  on the  strains  of  bacteria  Escherichia  coli,
Klebsiella  pneumoniae and  Pseudomonas  aeruginosa.  Results  and
Discussion: The  ethanolic  extract  of  the  L.  leucocephala  pod  has  no
antibacterial  activity  against  the  strains  tested  at  a  concentration  of  1g/mL.
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Conclusions: It is concluded that the ethanolic extract of the L. leucocephala
pod  does  not  have  antibacterial  activity  on  E.  coli,  K.  pneumoniae and  P.
aeruginosa. 

Keywords - Susceptibility profile; ATCC strains; Medicinal plant.
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INTRODUÇÃO

          A utilização de plantas com fins medicinais, para tratamento, cura e
prevenção de doenças, é uma das mais antigas formas de prática medicinal da
humanidade. (JUNIOR, PINTO, MACIEL, 2005). Leucaena leucocephala é um
arbusto ou árvore da família Leguminosae, sub-família Mimosoideae, originária
da América Central,  e hoje se encontra difundida pelas regiões tropicais do
mundo. (TOKARNIA et al. 2000).

          Filobataninas,  alcalóides e glicosídeos cardíacos estão levemente
presentes  em  Leucaena,  saponina  e  flavonóides  estão  moderadamente
presentes, enquanto taninos e glicosídeos (redução de açúcar e glicosídeo)
estão altamente presentes (AWE et al. 2013).

          O interesse no estudo das propriedades de plantas medicinais no Brasil
tem aumentado nos últimos anos e, por conta disso, o objetivo dessa pesquisa
experimental é avaliar o potencial antibacteriano do extrato etanólico da vagem
da Leucaena leucocephala na sua forma bruta. 

METODOLOGIA

          As vagens já bem desenvolvidas foram colhidas no município  de
Teresina  em  área  domiciliar.  Foram  produzidas  3  (três)  exsicatas  com  as
seguintes informações: nome do coletor, hora da coleta, telefone para contato.
As exsicatas foram depositadas no HERBÁRIO GRAZIELA BARROSO (TEPB)
da Universidade Federal do Piauí (UFPI) para a confirmação da espécie da
família  Leucaena.  As vagens foram secas à temperatura ambiente, depois na
sombra por 14 dias. Após a secagem, as vagens foram postas em etanol por
14 dias na estufa do laboratório da UniFacid WYDEN, com agitação manual
diária.  Em seguida,  o  extrato foi  coado,  e,  por  fim,  foi  levado novamente à
estufa para a evaporação do solvente (temperatura a 45 °C) durante 7 dias, o
extrato bruto foi armazenado em um frasco de vidro âmbar.

          Os microrganismos utilizados foram: Pseudomonas aeruginosa (ATCC-
27853),  Klebsiella pneumoniae  (ATCC-1705),  Escherichia coli  (ATCC-25922).
Antes  dos  testes,  as  cepas  foram  liofilizadas,  depois  hidratadas  em  soro
fisiológico  e  mantidas  em  repouso  por  1h.  Em  seguida,  foram  postas  em
repiques sucessivos em meio de cultura ágar eosina azul de metileno (EMB)
até sua utilização nos testes de suscetibilidade. Utilizaram-se 3 (três) cepas
para a determinação dos testes de atividade antimicrobiana, pertencentes à
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Coleção  de  Cultura  do  Laboratório  de  Análise  Microbiológica  da  (UniFacid
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. 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. 

          Dentro  das  placas foram produzidas  duas camadas.  A primeira,
composta de ágar-ágar, foram utilizados 10,6 g do ágar diluídos em 300 ml de
água destilada, conforme recomendação do fabricante.  Agitou-se suavemente
a mistura e foi 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.
Posteriormente, colocaram-se as alíquotas em placas de Petri as quais ficaram
em repouso até solidificação do meio de cultura. A segunda, composta de Ágar
Muller-Hinton,  foram utilizados  3,6g  de  soluto  diluídos  em 300  ml  de  água
destilada. Alíquotas de 13 ml desse meio foram colocadas em tubos de ensaio
e esterilizadas na autoclave à temperatura de 120ºC por 15 minutos.  Com a
alça  de  platina  esterilizada,  foi  realizada  a  inoculação  das  bactérias
recentemente repicadas, em tubos de ensaio com 1 ml de soro fisiológico a
0,9%, e depois, 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, os poços foram confeccionados
na segunda camada, mediante a utilização de ponteiras plásticas esterilizadas
de 4,0 mm de diâmetros. Aos poços 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 extrato etanólico bruto da vagem da
Leucaena leucocephala na concentração de 1g/mL não apresentou atividade
sobre as bactérias testadas (Tabela 1). 

 Tabela 1: Demonstrativo dos perfis de suscetibilidade do extrato etanólico bruto da vagem da
Leucaena leucocephala sobre cepas de bactérias de importância hospitalar.  Teresina-Piauí,
2020. 

Extrato etanólico na
concentração de 1g/

mL

                                 Bactérias 

Pseudomonas

aeruginosa

Escherichia

coli

Klebsiella

pneumoniae

Leucaena Resistente Resistente Resistente
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leucocephala

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

          A L. leucocephala é muito utilizada na produção de madeira e forragem
animal  (D'MELLO;  ACAMOVIC,  1989).  Com  o  passar  do  tempo,  diversas
pesquisas  têm  sido  produzidas,  principalmente  na  caracterização  de  seus
componentes  e  suas  propriedades,  as  quais  relataram  atividades
farmacológicas como: antiviral (ONO et al. 2003), antioxidante e antimicrobiana
(REDA et al. 2015).

          As últimos pesqusas tem sido desenvolvidas a partir da folha e da
semente da vagem, porém, o extrato da vagem da Leucaena leucocephala não
apresentou  nenhuma  atividade  antimicrobiana  contra  as  cepas  testadas,
segundo a metodologia utilizada como mostram as Figuras 1, 2 e 3, as setas
em amarelo mostram os poços feitos para os testes das cepas junto com o
extrato da vagem.

         

Os  resultados  sugerem  que  as  cepas  utilizadas  são  resistentes  ao
extrato,  mostrando que com a metodologia aplicada,  o  extrato  etanólico da
vagem  da  Leucaena  leucocephala  não  exerceu  ação  bactericida  ou
bacteriostática.

Embora drogas sintéticas sejam frequentemente usadas no tratamento
de  certas  doenças,  foi  encontrado  um  interesse  e  confiança  notável  na
medicina de plantas (TIWARI, 2008). 

           A presente pesquisa desenvolvida traz informações importantes quanto
a atividade do extrato da vagem da leguminosa utilizada, no que corrobora para
o maior conhecimento e informações já estudadas sobre a mesma, pois com os
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Figura  1: Teste  de
suscetibilidade  em  placa
com P. aeruginosa

Figura  2: Teste  de
suscetibilidade em placa
com E. coli

Figura  3: Teste  de
suscetibilidade  em  placa
com K. pneumoniae

Fonte: ARAÚJO, L.W.B. 2020.



resultados negativos obtidos denota-se o comportamento do extrato da vagem
frente as bactérias testadas.

CONCLUSÕES

          Diante dos resultados, conclui-se que o extrato etanólico bruto da vagem
da Leucaena leucocephala não possui atividade antibacteriana sobre as cepas
de P.aeruginosa, E. coli e K. pneumoniae na concentração de 1g/mL. Portanto,
o perfil de suscetibilidade das cepas mostrou-se resistente frente aos testes.  

Está pesquisa norteia para novos estudos posteriores, apesar de que
neste  estudo  não  houve  atividade  antibacteriana  do  extrato  bruto  da  L.
leucocephala frente  às  cepas  ATCC testadas, isso  não  impede  que  outros
estudos microbiológicos venham ser desenvolvidos.  
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