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RESUMO
Introdução: Desde os primórdios, o uso de plantas como medicamentos se
deu  através  dos  homens  primitivos  que  usavam  de  seus  próprios
conhecimentos  em  observações  seja  em  animais  ou  no  próprio  homem.
Calotropis procera é uma planta arbustosa oriunda do continente africano e da
Ásia. Esse trabalho tem como objetivo estudar a atividade antibacteriana da
Calotropis procera frente a bactérias de importância hospitalar.  Metodologia:
As folhas da planta  foram coletadas e colocadas em contado com metanol
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: Os extratos metanoicos da folha da C. procera não
apresentaram nenhum halo de inibição bacteriana para as bactérias testadas.
Conclusões:  Conclui-se  que  o  extrato  metanólico  da  folha  da  Calotropis
procera não demostrou atividade para Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae
e Pseudomonas aeruginosa  sendo notório  o  perfil  de resistência bacteriana
frente ao extrato testado.
 
Palavras-chave – Teste de suscetibilidade; Cepas ATCC; Planta Medicinal. 
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ABSTRACT

Introduction: Since the beginning, the use of plants as medicines was done
through primitive men who used their own knowledge in interviews, whether in
animals or in man. Calotropis procera is a shrub plant from the African continent
and Asia. This work aims to study the antibacterial activity of Calotropis procera
against  bacteria of  hospital  importance.  Methodology: As the leaves of  the
plant were collected and placed in contact with methanol for 14 days, after that
period  or  extraction  they  underwent  antibacterial  analysis  using  the  agar
diffusion method on how strains of Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and
Pseudomonas aeruginosa. Results and Discussion: The metanoic extracts of
the leaf of  C. procera  did not present any halo of bacterial  inhibition for the
tested bacteria.  Conclusions: We conclude that the methanolic extract of the
leaf of Calotropis procera does not show activity for Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae and  Pseudomonas  aeruginosa being  notorious  or  bacterial
resistance profile compared to the tested extract.

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



_______________________________________________________________

INTRODUÇÃO

Desde os primórdios, o uso de plantas medicinais vem sido usada pelo homem,
e  está  intimamente  ligada  com  progresso  da  humanidade.  Seu  uso  como
medicamentos se  deu através dos homens primitivos  que usavam de seus
próprios  conhecimentos  em  observações  seja  em  animais  ou  no  próprio
homem (OLIVEIRA, 2006). 

Calotropis procera é uma planta arbustosa oriunda do continente africano e da
Ásia (BRANDES, 2005). No Brasil a planta se situa na família Apocynaceae, na
qual foi introduzida primeiramente como planta de decoração, em uma época
desconhecida,  apresentando  uma  bonita  inflorescência  no  verão.  Após  sua
introdução no país, passou-se a se comportar como invasoras em áreas de
pastos, sendo encontrada em vários Estados da região Nordeste e nos Estados
de  Espírito  Santo,  São  Paulo,  Minas  Gerais,  Mato  Grosso,  Goiás,  Rio  de
Janeiro e no Distrito Federal, mas é no Nordeste que estão estabelecidas as
grandes populações da espécie (FABRICANTE, DE OLIVEIRA, DE SIQUEIRA-
FILHO, 2013). 

Esse trabalho tem como objetivo analisar a atividade de extratos metanólicos
das folhas da Calotropis procera frente a bactérias de importância hospitalar.

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 Apocynaceae. As folhas foram secadas em temperatura
ambiente, na sombra por 14 dias. Após esse período de tempo, as folhas foram
postas em metanol 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 (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.  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
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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 os poços foram confeccionados
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 extrato metanolico da folha da Calotropis
procera na  concentração  de  1  g/mL  não  apresentou  atividade  sobre  as
bactérias testadas (Tabela 1). 

 Tabela 1: Demonstrativo dos perfis de suscetibilidade de extratos da folha da
Calotropis  procera sobre  cepas  de  bactérias  de  importância  hospitalar.
Teresina-Piauí, 2020. N=03

Extratos
metanólicos na

concentração de
1g/mL

                                 Bactérias 

Escherichia
coli

Klebsiella
pneumoniae

Pseudomona
aeruginosa

Calotropis procera Resistente Resistente Resistente
Fonte: Dados da pesquisa, 2020.
_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X



Não só popularmente, mas a  C. procera é objetivo de diversos estudos que
buscam  esclarecer  as  suas  propriedades  e  utilidades  para  a  melhora  da
qualidade  de  vida  animal  e  humana.  Artigos  publicados  na  última  década,
relataram  várias  atividades  farmacológicas  relacionadas  com:  ação
antimicrobiana  (NASCIMENTO  et  al.,  2015),  propriedades  antioxidante  e
antiapoptótico (SAYED et al.,  2016),  atividade antidiabética (KAZEEM et al.,
2016).

Ao longos dos ultimos anos  pesquisas tem sido desenvolvidas a apartir dessa
planta  porém  extratos  da  folha  da  Calotropis  procera não  foi  evidenciado
nenhuma  atividade  sobre  as  bacterias  testadas,  segundo  a  metodologia
utilizada como mostra as imagens 1, 2 e 3 respectivamente, as setas em preto
demostram os poços feitos para os testes com os extratos da folha.

Os resultados sugerem que as cepas de bactérias usadas são resistentes ao
extrato, mostrando que, segundo a metodologia aplicada, o extrato da folha da
C.  procera não atua de forma bactericida ou bacteriostática.

Desde  séculos  atrás  os  produtos  naturais  são  uma  ferramenta  usada  pelo
homem  como  uma  fonte  segura  e  eficaz  no  tratamento  contra  diversas
patologias (TIWARI,  2008) nesse contexto onde há um grande interesse na
avaliação da atividade antimicrobiana de plantas medicinais.

O  presente  trabalho  desenvolvido  traz  informações  importantes  quanto  a
atividade do extrato dessa planta no que corrobora para o maior conhecimento
e informações já estudadas sobre a mesma, pois esses dados obtidos denotam
o comportamento dos extratos da planta frente as bactérias testadas.

CONCLUSÃO
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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

Fonte: AUTORES, 2020.



Diante do que foi exposto, conclui-se que o extrato metanolico bruto da folha da
Calotropis procera não possui atividade antibacteriana sobre as cepas de  P.
aeruginosa, E. coli e K. pneumoniae na concentração de 1g/mL. Evidenciando
o  perfil  de  suscetibilidade  das  cepas  como  resistente  frente  aos  testes.
Contudo  embora  os  resultados  obtidos  do  extrato  metanólico  da  folha  da
Calotropis  procera não  apresentar  atividade  antibacteriana  frente  às  cepas
ATCC testadas, não traz complicações quando o desenvolvimento de novas
pesquisas.  
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