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Introdução
A família Euphorbiaceae destaca-se por ser uma
das maiores entre as dicotiledôneas. Dentre os
gêneros nativos do Brasil, destaca-se o gênero
Croton com cerca de 700 espécies1. O objetivo
deste trabalho foi realizar um estudo preliminar da
atividade antimicrobiana dos extratos metanólico
das folhas, casca do caule, lenho e raízes de Croton
anisodontus Müll. Arg. contra bactérias causadoras
da cárie dental uma vez que inexistem relatos na
literatura de estudo com esta espécie.

Resultados e Discussão
O material foi coletado no município de Itapiuna-Ce
em março de 2011. A identificação botânica foi
realizada pelo professor Edson Nunes da UFC, cuja
exsicata encontra-se depositada no Herbário Prisco
Bezerra-UFC sob o número 48964. O material
vegetal constituído de folhas, casca do caule, lenho
e raízes de C. anisodontus foi seco a temperatura
ambiente, triturado e submetido a extração a frio
com metanol.  A solução obtida foi destilada sob
pressão reduzida fornecendo os extratos. A
concentração inibitória mínima foi verificada através
da metodologia de microdiluição em placas de
poliestireno de 96 poços. Os extratos, preparados
com DMSO a 4%, e diluídos de forma seriada na
base dois (500-62,5 ug/mL), foram adicionados à
placa na presença da bactéria (106-108 UFC/ml) e
incubados a 37 ºC com 10% de CO2 por 24 horas.
Como controle negativo foi usado água Miliq e como
controle positivo Clorexidina 0,12%. O crescimento
bacteriano foi monitorado através de leituras
realizadas em leitor de ELISA (DO620nm) logo após
montagem, com 24 h de incubação à 37 °C com
10% de CO2. Entre as bactérias testadas, os
extratos de C. anisodontus o que apresentou melhor
resultado foi o extrato da raiz contra todas as
bactérias orais, apresentando MIC em 500µg/mL em
relação a S. mutans e S. oralis e MIC de 500-
250µg/mL em relação a S sanguinis. O extrato
metanólico da folha e do lenho apresentou MIC de
500µg/mL em relação a S. mutans e S. oralis.
Enquanto o extrato metanólico da casca do caule
apenas interferiu no crescimento de S. mutans e S.
oralis e não obteve resultado quando testado com S.

sanguinis (Tabela 1). O fracionamento
cromatográfico do extrato da casca do caule
permitiu o isolamento da 2-hidroxi-3,4,6-
trimetoxiacetofenona, substancia sem relatos na
literatura de atividade bactericida. Enquanto o
estudo do lenho forneceu a mistura de fitoesteróides
β-sitosterol e estigmasterol e o diterpeno 1,4-hidroxi-
2E,6E,12E-trien-5-ona-casbeno, sendo este ultimo
possuidor de atividade antimicrobiana2,3.

Tabela 1. Atividade antimicrobiana contra bactérias
orais dos extratos metanólico de C. anisodontus.

Bactérias Extratos (MIC µg/mL)

Raiz Folha Casca do
caule

lenho

S. mutans 500 500 - 500
S. sanguinis 500-250 - - 500
S.oralis 500 500 - -

Conclusões
Os resultados deste estudo preliminar indicam que
os extratos metanólico de C. anisodontus interferem
de forma diferenciada no crescimento das bactérias
testadas, sendo S. mutans a mais susceptível. O
isolamento do diterpeno casbano do lenho vem
confirmar a resultado positivo da atividade
antimicrobiana obtida para este extrato. Assim
como, a acetofenona isolada da casca do caule vem
confirmar o resultado negativo obtido. Os resultados
obtidos foram confirmados por meio de estudo
fitoquimico e estão sendo relatados pela primeira
vez para esta espécie. O estudo fitoquimico dos
extratos das folhas e raízes bem como a avaliação
do potencial antimicrobiano desta espécie frente a
outras bactérias encontra-se em andamento.
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