
 

_____________________________________________________________ 

Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI  

CNPJ:14.378.615/0001-60  

Registro: ISSN 2594-522X 

 

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DA Allamanda cathartica 
FRENTE A MICRORGANISMOS DE IMPORTÂNCIA CLÍNICA 

 
PINHEIRO NETO, J.C.1; MACÊDO, L.O.1; COSTA, R.H.F.1; MACÊDO JÚNIOR, 

C.A.A.2; MACÊDO, A.L.S.2; SAMPAIO, F.A.F.2; SILVA, A.C.2; SILVA, H.R.2; MENDES, 
A.L.R.2; OLIVEIRA, L.C.3 

 

1 FARMACÊUTICOS PELA FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL – FACID|WYDEN 
2 ACADÊMICOS DE FARMÁCIA PELA FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL – FACID|WYDEN 
3 ACADÊMICA DE FARMÁCIA PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO - UNIFSA  

RESUMO 
Introdução: Nas últimas décadas têm se observado grande interesse pelos 
efeitos farmacológicos das plantas medicinais. Diversos são os estudos 
científicos que investigam efeitos antimicrobianos de forma natural presentes 
em plantas, com resultados promissores para a busca de novos bioativos. 
Partindo desse pressuposto o presente trabalho tem como objetivo fazer uma 
revisão bibliográfica da atividade antimicrobiana da A. cathartica frente a 
microrganismos de importância clínica. Metodologia: Trata-se de uma revisão 
integrativa da literatura realizada através de estudos já publicados sobre a 
atividade antimicrobiana da A. cathartica frente a microrganismos de 
importância clínica, a busca dos artigos foi realizada em bancos da PUBMED, 
SCIELO e BVS. Resultados e Discussão: A. cathartica tem sido alvo de 
pesquisa nos últimos anos devido a sua variedade característica fitoquímica, 
que possui significativa ação antimicrobiana, essa notória atividade está 
relacionada com seus metabolitos secundários que também tem sido um ponto 
de partida para pesquisas a respeito de explicar o mecanismo de ação da 
atividade sobre os microrganismos sensíveis aos extratos da planta.  
Conclusões: Conclui-se que a A. cathartica possui compostos fitoquímicas que 
evidencia sua atividade antimicrobiana, se mostrando como potencial 
terapêutico para o controle de infecções por microrganismos patogênicos, 
sendo uma forte candidata a um novo bioativo.  
Palavras-chave – Metabólitos Secundários; Microrganismos; Planta Medicinal. 
______________________________________________________________ 
ABSTRACT 
Introduction: It is one of the major causes of great concern with the 
pharmacological medicines of medicinal plants. There are several scientific 
studies investigating naturally occurring antimicrobial effects on plants, with 
promising results for a search for new bioactive. Based on the assumption of 
the present work, the objective is the bibliographic review of the antimicrobial 
activity of A. cathartica against microorganisms of clinical importance. 
Methodology: This is an integrative literature review conducted through 
previously published studies on the antimicrobial activity of A. cathartica against 
microorganisms of clinical importance. The search for articles was performed in 
banks of PUBMED, SCIELO and BVS. Results and Discussion: A. cathartica 
has been the subject of research in recent years because of its characteristic 
phytochemical variety, which has significant antimicrobial action, this notorious 
activity is related to its secondary metabolites which has also been a starting 
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point for research into explaining the mechanism of action of activity on 
microorganisms sensitive to plant extracts. Conclusions: It is concluded that A. 
cathartica has phytochemical compounds that evidence its antimicrobial activity, 
proving to be a therapeutic potential for the control of infections by pathogenic 
microorganisms, being a strong candidate for a new bioactive. 
Keywords - Secondary Metabolites; Microorganisms; Medicinal Plant. 
_______________________________________________________________ 
INTRODUÇÃO 

O Brasil possuí a maior biodiversidade genética do mundo, portando 
aproximadamente 55 mil espécies catalogadas de um total aproximado entre 
350 a 550 mil, e pode contar ainda com a grande tradição do uso das plantas 
medicinais junto ao conhecimento popular sendo transmitido através de 
gerações a gerações (FONSECA, 2012). 

No que diz respeito a seus compostos fitoquímicos a A. carthatica possui em 
sua triagem fitoquimica iridóides, cumarinas, terpenóides, saponinas, taninos, 
terpenos, antraquinonas e flavonóides. Esses metabólitos secundários são 
rsponsaveis pela significativa atividade farmacológica da planta, onde estão 
propensos a cura de muitas doenças (BONOMINI et al., 2015). 

Nos últimos anos as ocorrências de bactérias resistentes aos antibióticos têm 
nos preocupado bastante e despertado um interesse em desenvolver 
pesquisas para a descoberta de novas substâncias antimicrobianas, pois a 
resistência bacteriana a vários antimicrobianos e agentes quimioterápicos 
impõe sérias limitações às opções existentes no mercado para o tratamento de 
infecções bacterianas, que representa uma ameaça para a saúde pública. 
Assim, os compostos derivados de produtos naturais vêm ganhando destaque 
como fonte alternativa de agentes antimicrobianos, como por exemplo, extratos 
vegetais ricos em compostos fenólicos, alcaloides, esteroides e taninos 
(BESSA et al., 2013). 

Nas últimas décadas têm se observado grande interesse pelos efeitos 
farmacológicos das plantas medicinais. Diversos são os estudos científicos que 
investigam efeitos antimicrobianos de forma natural presentes em plantas, com 
resultados promissores para a busca de novos bioativos. Partindo desse 
pressuposto o presente trabalho tem como objetivo fazer uma revisão 
bibliográfica da atividade antimicrobiana da A. cathartica frente a 
microrganismos de importância clínica.  

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada através de estudos já 
publicados sobre a atividade antimicrobiana da A. cathartica frente a 
microrganismos de importância clínica, a busca dos artigos foi realizada em 
bancos da PUBMED, SCIELO e BVS, os artigos foram publicados entre os 
anos de 2008 a 2018, disponíveis e completos que abordassem o tema. Os 
descritores utilizados foram: Allamanda cathartica; Farmacologia; toxicidade. 
Foram selecionados 11 artigos para análise e discussão dos resultados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A biodiversidade do Brasil é considerada uma fonte de substâncias 
biologicamente ativas e sua preservação é fundamental tanto pelo valor 
intrínseco dessa imensa riqueza biológica como pelo seu enorme potencial 
como fonte de novos fármacos (BARREIRO & BOLZANI, 2009). 

Desde séculos atrás os produtos naturais são uma ferramenta usada pelo 
homem como uma fonte segura e eficaz no tratamento contra diversas 
patologias que acomete o ser humano, sempre esteve presente em diversas 
culturas e populações, e por muito tempo, representou o principal e único 
recurso disponível para tratamento de patologias e como matéria-prima para a 
fabricação de medicamentos (MUNHOZ et al., 2013).  

Mafra & Bonomini (2008) em seu trabalho analisaram quali e quantitativamente 
a presença de flavonoides nas flores de A. cathartica através da CLAE. 
Também validaram um método analítico por CLAE usando o flavonoide rutina 
como marcador. De acordo com os resultados obtidos, foi observado que o 
principal composto encontrado nas frações de acetato de etila e diclorometano 
das flores de A. cathartica foi a rutina, em alta concentração. 

Segundo Matias et al (2010) os flavonoides são sintetizados por plantas em 
resposta a uma infecção microbiana e ainda são eficientes contra uma 
diversidade de microrganismos, esse efeito antimicrobiano se dá 
provavelmente à sua capacidade de formar complexos de proteínas solúveis 
que se ligam à parede celular da bactéria, assim também como alguns 
flavonoides lipofílicos que podem causar rompimento da membrana plasmática 
de microrganismos. 

Tabela 1: Efeito de extrato de A. cathartica frente a microrganismos.  

Microrganismos Parte usada Extrato/Fração Referência 

Gram positivo    

Agrobacterium 

tumefaciens 

Flores e folhas Flavonóides 

ligados e livres, 

esteróides,e 

alcalóides 

FARTYL e 

KUMAR, 2016 

Bacillus cereus Folhas TCM ISLAM, 2010 

Bacillus subtilis Folhas TCM ISLAM, 2010 

Sarcina lutea Folhas TCM ISLAM, 2010 

Staphylococcus aureus Raiz MeOH, EtOAc, 

PE 

   OKWUBIE e 

SENIOR, 2017 

Streptococcus pneumonia Raiz MeOH, EtOAc OKWUBIE e 

SENIOR, 2017 

Gram negativo    

Bacillus subtillis Folhas Flavonóides 

encadernados 

FARTYL e 

KUMAR, 2016 

Escherichia coli 

 

Flores, folhas; raiz 

 

Flavonóides e 

esteróides 

ligados; EtOAc. 

FARTYL e 

KUMAR, 2016; 

OKWUBIE e 

SENIOR, 2017 
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Klebsiella pneumoniae 

 

Flores, folhas; raiz 

 

Flavonóides 

encadernados e 

livres; MeOH e 

EtOAc. 

FARTYL e 

KUMAR, 2016; 

OKWUBIE e 

SENIOR, 2017 

Pseudomonas aeruginosa Folhas TCM ISLAM, 2010 

Salmonella paratyphi Folhas TCM ISLAM, 2010 

Salmonella typhi Folhas TCM ISLAM, 2010 

Shigella dysenteriae Folhas TCM ISLAM, 2010 

Fungos    

Aspergillus niger Folhas TCM ISLAM, 2010 

Candida albicans Folhas TCM ISLAM, 2010 

Phytophthora capsici 

Rhizotonia solani  

Sclerotium rolsfsii 

Phomopsis vexans 

 

Folhas 

 

MeOH, EtOH, 

EtOAc, e EtOH 

50% 

 

MONE, 2014 

MeOH = Metanol, EtOH = Etanol e EtOAc = Acetato de etilo, TCM = clorofórmio, PE = éter de 
petróleo. 

Fonte: PINHEIRO NETO, 2019. 

Segundo Almeida (2016) sua pesquisa comprovou a atividade antimicrobiana in 
vitro dos extratos de A. cathartica L. (folhas e flores) frente aos microrganismos 
S. aureus, E. coli. Comprovou-se também que os extratos são eficientes na 
inibição de três variedades de fungos, F. oxysporum, A. niger, e o C. 
gloeosporioides, comprovando seu potencial antifúngico. 

Apesar das excelentes atividades antibacteriana os extratos etanoicos 
produziram atividades antifúngicas contra T. rubrum, M. gypseum, C. albicans, 
A. niger e F. soni. (NAHAR et al., 2010). 

A. cathartica possui atividade antibacteriana significativa em substância isolada 
em seus extratos contra S. typhimurium, S. aureus, E. coli e K. pneumoniae. A. 
cathartica tem uma abordagem econômica, segura, não tóxica e 
ecologicamente correta para produção em massa de substancias bioativas, 
bem como para aplicações biomédicas (KARUNAKARAN, 2016). 

De acordo com Fartyal (2016) em estudos feitos com fungos, C. albicans foi o 
microrganismo mais suscetível enquanto T. mentagrophyte encontrado para 
ser resistente durante todo o estudo. Melhor atividade foi observada em o 
extrato alcalóide da folha contra C. albicans. 

CONCLUSÕES 

Através dessa pesquisa conclui-se que, a Allamanda cathartica apresenta em 
seus metabolitos secundários, uma diversidade de compostos fitoquímicos com 
variadas atividades farmacológicas, podendo ser um excelente candidato a 
bioativo para tratamento de diversas patologias que acomete o ser humano, 
inclusive pelos seus significativos efeitos antimicrobianos, pode ser uma 
excelente alternativa para a terapêutica antimicrobiana, sendo necessárias 
estudos para se identificar o mecanismo de ação e fazer testes em células 
humanas para avaliar seu potencial terapêutico e a citotoxicidade.   
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