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RESUMO 
Introdução: As infecções primárias da pele acometidas por bacterianas 
atingem 7% da população, mas essas infecções podem variar de acordo com 
vários fatores relacionados. A Calotropis procera é um arbusto natural da África 
e Ásia. Esse trabalho tem como objetivo manipular gel a base de extrato de da 
Calotropis procera no tratamento de infecções da pele humana 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 manipulado evidenciou boa espalhabilidade, com 
coloração escura e odor agradável, se mostrando com uma excelente 
característica organoléptica. O extrato da  Calotrpis procera possui uma gama 
de efeitos farmacológicos como: atividade antibacteriana e antifúngica com 
amplo aspecto de atuação. Conclusões: Conclui-se que o gel a base de 
extratos das folhas da Calotropis procera foi manipulado com sucesso, 
apresentando boa aceitação através dos testes de controle de qualidade, 
evidenciando uma característica organoléptica agradável e de fácil aplicação. 

Palavras-chave – Cosmético; Planta medicinal; Inflamação.  
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ABSTRACT 

Introduction: Primary bacterial skin infections affect 7% of the population, but 
these infections may vary according to several related factors. the Calotropis 
procera is a natural bush from Africa and Asia. This work aims to manipulate gel 
based Calotropis extract extract in the treatment of human skin infections. 
Methodology: The extracts were produced with the leaves of the plant and for 
14 days had contact with methanol, after obtaining the same extract. was 
incorporated into the gel in which the quality control tests were made as follows: 
density, viscosity, pH and organoleptic tests Results and Discussion: The 
manipulated gel showed good spreadability, dark color and pleasant odor, 
showing excellent organoleptic characteristics. . Calotrpis procera extract has a 
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range of pharmacological effects such as antibacterial and antifungal activity 
with broad acting aspect. Conclusions: It is concluded that Calotropis procera 
leaf extract gel was successfully manipulated, presenting good acceptance 
through the quality control tests, showing a pleasant and easy application 
organoleptic characteristic.  

Keywords - Cosmetic; Medicinal plant; Inflammation. 

_______________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

As infecções primárias da pele acometidas por bacterianas atingem 7% da 
população, mas essas infecções podem variar de acordo com vários fatores 
relacionados. No verão, onde possui uma predisposição as infecções cutâneas, 
tornando a instalação do calor e umidade, na qual torna mais fácil à 
proliferação dos micro-organismos (PERREIRA, et al 2011). 

 
Calotropis procera é um arbusto natural da África e Ásia (BRANDES, 2005). No 
Brasil a C. procera, que pertence à família Apocynaceae, onde foi introduzida 
primeiramente como planta ornamental, 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 manipular gel a base de extrato de da 
Calotropis procera no tratamento de infecções da pele humana 
 
METODOLOGIA  
 
As amostras foram coletadas manualmente. Para a preparação do extrato 
metanolico das folhas da Calotropis procera, foram coletadas e postas para 
secar na sombra durante 14 dias. Em seguida foram pesados 100 gramas do 
material seco em um vidro de relógio limpo e uma balança analítica 
devidamente calibrada pôr fim a amostra foi cortada em partes menores e 
adicionadas a um Becker de 1000 mL em contado com o metanol durante 14 
dias. Após o passar desse prazo o extrato foi levado para a extração do 
solvente na estufa durante 6 dias, em seguida o material obtido foi levado para 
a  incorporação em gel. 
 
A manipulação da base do gel foi desenvolvida segundo a metodologia 
aplicada de (Brasil, 2010) e para os testes de controle de qualidade se utilizou 
a metodologia segundo (BRASIL, 2007). 
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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 pronto. 

Teste densidade: Pesou o picnômetro na balança de precisão vazio, após 
pesou com amostra do shampoo. Lavou e secou o picnômetro e pesou o 
volume com água destilada o mesmo processo foi feito com o produzido, de 
acordo com (BRASIL, 2010). 

RESULTADOS E DISCURSÃO  

A formulação do gel para incorporação do extrato foi desenvolvido segundo o 
Formulário nacional da farmacopeia Brasileira, 2011 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 da Calotropis procera 

  Fonte: Dados da pesquisa 

Após a manipulação das fases o gel, a incorporação do extrato da Calotropis 
procera, o produzido passou pelos testes de controle de qualidade, onde os 
dados podem ser analisados na tabela 2. 

Tabela 2: Valores encontrados no controle de qualidade do produto pronto 

      Fonte: Dados da pesquisa 

Componentes Quantidades 
                                   Fase A 

hietelose (hidroxietilcelulose) 1 g 
Água purificada qsp 100 ml 

                                    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 Calotropis procera 6.7 

pH do produto acabado 4.8 
Viscosidade 19.5 % 
Densidade 0,2469g/cm³ 

Aspecto De cor escura e opaca. 
Cor Verde escuro 

Odor Odor suave de planta 
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 A tabela 2 mostra os resultados para os testes de controle de qualidade, onde 
o gel produzido possui um pH que coaduna com  pH da pele humana, vista que 
a pele humana, segundo RODRIGUES (1995)  apresenta um pH levemente 
ácido variando em torno de 4,6 a 5,8 mostrando  que os resultados obtidos nos 
testes não trazem danos a pele. O gel produzido possui boa espalhabilidade, 
possuindo secagem rápida trazendo frescor na aplicação. As características 
organolépticas do gel produzido foram obtidas devido às características do 
extrato obtido das folhas secas da Calotropis procera, dando uma coloração 
verde escuro, e odor agradável, característico de extrato de planta. 

Várias pesquisas têm sido desenvolvidas sobre sua eficácia na atividade 
antimicrobiana da Calotropis procera na qual tem se mostrado como subsidio 
para o desenvolvimento de varias substancias no controle de do crescimento 
de microrganismos, devido as suas características fitoquimicas. Em estudos 
fitoquímicos com as folhas e a seiva da planta, encontraram vários compostos 
biologicamente ativos, foram evidenciados glicosídeos cardiotônicos, 
glicosídeos flavônicos, triterpenos, polifenóis, taninos, esteroides e proteínas 
com atividade enzimática, na qual se acredita que possam esta relacionada 
com a sua atividade antimicrobiana. (SOARES et al., 2005; VELOSO, 2015) 

No entanto, diferentes extratos de C. procera mostraram um largo espectro de 
ação, com bons resultados também para bactérias Gram negativas, sendo 
Proteus sp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa, Shigella dysenteriae. Os extratos n-butanólico das flores de C. 
procera, também demonstraram ação contra oito bactérias patogênicas usando 
o método de disco-difusão em meio sólido (LARHSINI et al., 2001).  Em 
estudos desenvolvidos a partir do extrato do caule da C. procera, evidenciaram 
uma inibição mínima para Escherichia coli (VELOSO, 2015). 

Em estudos sobre toxicidade de extratos da folha da C. procera, Melo et al 
(2001)  afirma que em estudos séricos não observou de forma estatística uma 
diferença significativa para AST (Aspartato aminotransferase). O extrato 
também foi testado em ratos, mostrando uma não alteração osmótica nos 
eritrócitos, portando não apresentou atividade anti-hemolítica comparado com o 
grupo positivo, não protegendo dos eritrócitos humanos (VELOSO, 2015).   

Além da atividade antimicrobiana comprovada nos extratos, essa planta possui 
ainda atividades farmacológicas que foram observadas em varias pesquisas 
como, por exemplo, os resultados obtidos através de extrato metanólico da 
Calotropis procera na qual foi observada atividade analgésica periférica e 
antiinflamatória consideráveis (BARROS, 2004). 

O uso da Calotropis procera como planta medicinal é um apelo regional uma 
vez que é uma planta que se adaptou muito bem as condições do nordeste 
brasileiro tenha uso de forma terapêutica, e com pesquisas futuras como 
possível provedora de novas moléculas com uso farmacológico.  
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CONCLUSÕES 
Conclui-se que o gel a base de extratos das folhas da Calotropis procera foi 
manipulado com sucesso, apresentando boa aceitação através dos testes de 
controle de qualidade, evidenciando uma característica organoléptica agradável 
e de fácil aplicação. 
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