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RESUMO 
 
Introdução: Piodermite é uma infecção bacteriana que se desenvolve partindo 
de um desequilíbrio na microbiota da pele saudável. A pele abriga uma grande 
quantidade de bactérias que estão agrupadas em dois grandes grupos: as que 
são residentes, onde se encontra na pele e onde vivem como parasitas, e as 
transitórias que eventualmente se alojam na microbiota da pele, permanecendo 
nela em pequeno número, em tempo variável e de fácil remoção. As folhas da 
Allamanda cathartica apresentam efeito fungitóxico contra algumas 
dermatomicoses de humanos e animais, sendo essa atividade atribuída ao 
plumeríde, um iridóide isolodo das folhas da planta. Metodologia: Os extratos 
foram produzidos com as folhas da planta e durante 14 dias tiveram em contato 
com metanol, após a obtenção do extrato o mesmo foi incorporado ao gel na 
qual foram feitos os testes de controle de qualidade sendo esses: densidade, 
viscosidade, pH e testes organolépticos. Resultados e Discussão: O gel 
produzido evidenciou ótima espalhabilidade, coloração escura e odor 
agradável, se mostrando com uma excelente característica organoléptica. O 
extrato da Allamanda cathartica possui uma gama de efeitos farmacológicos 
como: anti-inflamatório, antibacteriano e cicatrizante. Conclusões: Conclui-se 
que o gel manipulado a base de extrato metanoico da folha da Allamanda 
cathartica apresenta boa aceitação através dos testes de controle de 
qualidade, evidenciando característica organoléptica agradável e de fácil 
aplicação, tornando possível futuros estudos microbiológicos. 
Palavras-chave – Planta Medicinal; Cosmético; Piodermatite. 
______________________________________________________________ 
ABSTRACT    
 
Introduction: Pyoderma is a bacterial infection that develops from an 
imbalance in the microbiota of healthy skin. The skin is home to a large number 
of bacteria that are grouped into two large groups: those that are resident, 
where they are on the skin and where they live as parasites, and the transient 
ones that eventually lodge in the skin's microbiota, remaining in small numbers, 
in variable time and easy to remove. The leaves of Allamanda cathartica have a 
fungitoxic effect against some dermatomycoses in humans and animals, and 
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this activity is attributed to plumeride, an isodalous iridoid of the leaves of the 
plant. Methodology: The extracts were produced with the leaves of the plant 
and for 14 days incorporated into the gel in which were made the quality control 
tests such as density, viscosity, pH and organoleptic tests. Results and 
Discussion: The gel produced showed excellent spreadability, dark color and 
pleasant odor, showing excellent organoleptic characteristics. Allamanda 
cathartica extract has a range of pharmacological effects such as anti-
inflammatory, antibacterial and healing. Conclusions: It is concluded that the 
manipulated gel based on methane extract of Allamanda cathartica leaf 
presents good acceptance through the quality control tests, showing a pleasant 
and easy application organoleptic characteristic, making possible future 
microbiological studies. 
Keywords - Medicinal plant; Cosmetic; Pyodermatitis. 
______________________________________________________________ 
INTRODUÇÃO 
 
Piodermite é uma infecção bacteriana que se desenvolve partindo de um 
desequilíbrio na microbiota da pele saudável. A pele abriga uma grande 
quantidade de bactérias que estão agrupadas em dois grandes grupos: as que 
são residentes, onde se encontra na pele e onde vivem como parasitas, e as 
transitórias que eventualmente se alojam na pele, permanecendo nela em 
pequeno número, em tempo variável e de fácil remoção. (FERNANDES, 2009). 
As infecções de pele podem apresentar muitas variações de acordo a 
gravidade, local e quantidade de microrganismos envolvidos (PRESCOTT, 
2005). Mas, quanto à gravidade, as infecções podem apresentar um espectro 
que variam desde inaparentes a fulminantes dependendo do estado da 
infecção acometida (PETERSON, 1996). 
 
Espécies pertencentes ao gênero Allamanda possuem metabólitos secundários 
com significativa atividade farmacológica, como os iridóides, cumarinas, 
terpenóides e flavonóides. As flores da A. cathartica apresentam flavonóides 
como metabólitos secundários principais (LORENZI & MATOS, 2002). As 
folhas da A. cathartica apresentaram também efeito fungitóxico contra algumas 
dermatomicoses de humanos e animais, sendo essa atividade atribuída ao 
plumeríde, um iridóide isodalo das folhas da planta (TIWARI et al., 2002). 
Partindo então desses princípios este trabalho tem como objetivo manipular um 
gel a base de extratos da folha da Allamanda cathartica no tratamento de 
infeções e inflamações da pele humana. 
 
METODOLOGIA  
 
As amostras foram coletadas manualmente. Para a preparação do extrato 
metanólico das folhas da Allamanda cathartica foram coletadas e postas para 
secar a frio durante 14 dias. Em seguida foram pesados 100 gramas do 
material seco em um vidro relógio limpo e uma balança analítica devidamente 
calibrada, por fim a amostra foi triturada em partes menores e adicionadas a 
um Becker de 1000 mL em contado com o metanol durante 14 dias. Após o 
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passar do prazo o extrato foi levado para a evaporação do solvente em estufa 
durante 6 dias, em seguida o material produzido foi levado para a incorporação. 
 
Para a manipulação da base do gel foram desenvolvidos segundo a 
metodologia aplicada de (Brasil, 2007) e para os testes de controle de 
qualidade se utilizou a metodologia segundo (BRASIL, 2010). 
 
Teste de pH: Nesse teste foi utilizado um pHmetro que foi calibrado 
previamente, para aferir o pH do extrato foi colhido 5 ml. 
 
O teste de viscosidade: Foi feito em um aparelho Cole-Parmer para o teste, 
foram usadas 200 ml do produto acabado. 
 
Teste densidade: Pesou-se o picnômetro na balança de precisão vazio, após 
pesou-se com amostra do gel. Lavou e secou o picnômetro e pesou o volume 
com água destilada o mesmo processo foi feito com o produzido. 
  
RESULTADOS E DISCURSÃO  
A formulação do gel para incorporação do extrato foi desenvolvido segundo o 
Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira (2010) como mostra a tabela 1. 
Após a formulação e incorporação do extrato o produzido foi submetido ao 
controle de qualidade segundo Brasil (2007). 
 
Tabela 1: Formulação de gel para incorporação de extratos 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

Tabela 2: Valores encontrados no controle de qualidade 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 

Componentes Quantidade necessária  
Fase A  

Hietelose (hidroxietilcelulose) 1 g 
Água purificada qsp 100 g 

Fase B  
Edetato dissódico 0,1 g 

Solução conservante de parabenos 3,3 g 
Solução conservante de imidazolidinilureia a 50%  0,6 g 

Testes de controle de qualidade Valores encontrados 
pH do extrato bruto da Allamanda cathartica  6.6 

pH do produto acabado 5.1  
Viscosidade 19.4 % 
Densidade 0,2477 g/cm³ 

Aspecto De cor escura e opaca. 
Cor            Laranja escuro 

Odor Odor suave de planta 
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O gel manipulado demostrou excelente estabilidade e fácil espalhabilidade com 
secagem rápida, coloração verde escuro e odor suave em suas características 
organolépticas advinda do próprio extrato, não sendo necessário o uso de 
coloração ou aromatizantes na formulação. 
 
Segundo a Tabela 2 o gel produzido evidenciou um pH em tordo de 5.1 
Segundo Rodrigues (1995) uma pele saldável é ligeiramente acida, variando 
em valores em 4,6 a 5,8  desse modo o gel produzido não trará danos à pele 
nem alterará o pH drasticamente. 
 
Em estudos feitos com extratos de folhas da Allamanda cathartica investigou o 
composto químico chamado plumerídeo e a sua influência em inibir as 
respostas inflamatória e nociceptiva em diferentes modelos experimentais, a 
conclusão foi de que esse iridoide tem potente efeito inibitório sobre 
mecanismos de migração de leucócitos, sugerindo seu uso no desenvolvimento 
de uma alternativa terapêutica nova e importante para o tratamento da dor e 
inflamação (NAYAK et al., 2006; SILVA, 2007; PETRICEVICH; VARGAS, 
2019).  
 
Efeitos cicatrizantes tem sido demostrado com o extrato aquoso da A. 
carthatica, apesar de não se entender com clareza o mecanismo de ação, o 
extrato magnético da planta apresentou notável atividade cicatrizante por 
excisão e incisão em ratos, através da diminuição do período de epitelização, 
quando comparados com o grupo-controle, sendo assim sugerido para tratar 
feridas de vários tipos em seres humanos (NAYAK et al., 2006). 
 
As folhas da planta também apresentaram atividade fungitóxica contra alguns 
fungos relacionados a dermatomicoses nas quais podemos citar 
Epidermophyton floccosum e Microsporum gypseum, a molécula denominada 
plumieride na qual exibiu fungitoxicidade absoluta, atuando notoriamente bem, 
inibindo o crescimento de ambos os dermatófitos, no teste de animais e 
humanos.  Essa atividade inibitória esta atribuída a substancia conhecida como 
plumerídeo, um princípio ativo que foi isolado em pesquisas anteriores, é um 
iridóide isolado das folhas da planta (TIWARI et al., 2002). 
 
Segundo, Bonomini (2017) a planta estudada não apresentou toxicidade em 
doses de toxicidade aguda nos animais administrados, e que a substancia 
nomeada de plumieride apresenta um valor de DL50 maior que 2000 mg/kg de 
peso corporal dos ratos estudados, ainda durante os testes não houve 
nenhuma mortalidade ou efeitos adversos observados durante o presente 
estudo. 
 
CONCLUSÕES 
 
Conclui-se que o gel manipulado a base de extrato metanoico da folha da 
Allamanda cathartica apresenta boa aceitação através dos testes de controle 
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de qualidade, evidenciando características organolépticas agradáveis e de fácil 
aplicação, tornando possíveis futuros estudos microbiológicos. 
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