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RESUMO 

As plantas medicinais são utilizadas como fitoterápicos tanto na medicina 
popular como na clínica brasileira. Muitos medicamentos no mercado hoje 
tiveram seus princípios ativos providos de plantas medicinais, os quais foram 
identificados por estudos que comprovaram sua eficácia contra as diferentes 
doenças. Dentro da biodiversidade de plantas existentes na natureza, temos um 
gênero que se destaca, sendo ele chamado de Kalanchoe. As espécies de 
plantas pertencentes ao gênero Kalanchoe são naturais do sul da África e de 
outras partes do mundo (por exemplo, Austrália, Europa Ocidental e EUA). São 
discutidas as razões para o sucesso da invasão da espécie com base em seus 
multiplos mecanismos de reprodução e sua atividade farmacológica. O estudo 
das plantas do gênero kalanchoe demonstra que nas suas características 
farmacológicas podem ser empregadas no tratamento das mais diversas 
doenças, como doenças gastrointestinais e ferimentos. Uma vez que pode ser 
utilizado como anestésico, anticoagulante e antitumoral. Desta forma, o objetivo 
desta revisão é demonstrar os avanços nas pesquisas cientificas sobre o 
potencial farmacoterapêutico de plantas do gênero Kalanchoe. Para isso, foi 
empregada a metodologia de revisão integrativa de literatura, permitindo um 
estudo científico de forma sistemática e ampla, utilizando como bases a 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online (MEDLINE), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e 
Science Direct como fontes de informações recentes de publicações nacionais e 
internacionais. Por meio desta pesquisa, verificamos que as plantas deste 
gênero possuem, em sua composição, flavonoides esteróis, cumarinas, 
terpenoides e bufadienolideos. Os extratos e derivados de plantas do gênero 
Kalanchoe apresentam uma ampla gama de ações biológicas, incluindo 
cardiotônico, anticâncer, antiviral e outras propriedades. Já os flavonoides, 
terpenos e esteróis foram descritos por aprestar ação antioxidante, anti-
inflamatória.  No entanto, conclui-se que mais estudos devem ser realizados a 
fim de determinar a composição, atividade biológica e segurança. 
 

PALAVRAS-CHAVE: plantas medicinais, atividade biológica, fitoterapia. 
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PHARMACOLOGICAL EFFECT OF PLANTS OF THE GENDER Kalanchoe 
SPP .: LITERARY REVIEW 
 
ABSTRACT 
 
Medicinal plants are used as herbal medicines both in popular medicine and in 
Brazilian clinic. Many drugs on the market today had their active ingredients 
provided with medicinal plants, which have been identified by studies that have 
proved their effectiveness against different diseases. Within the biodiversity of 
plants existing in nature, we have a genus that stands out, being called 
Kalanchoe. The plant species belonging to the Kalanchoe genus are native to 
southern Africa and other parts of the world (for example, Australia, Western 
Europe and the USA). The reasons for the success of the invasion of the species 
are discussed based on its multiple reproduction mechanisms and its 
pharmacological activity. The study of plants of the kalanchoe genus, 
demonstrates that in their pharmacological characteristics that are contained in 
them, they can be used in the treatment of the most diverse diseases, such as: 
gastrointestinal, injuries, anesthetic, anticoagulant and antitumor. In this way the 
objective of this review is to demonstrate the advances in scientific research on 
the pharmacotherapeutic potential of plants of the genus Kalanchoe. The 
methodology of integrative literature review will be used, allowing a scientific 
study in a systematic and wide way, enabling the integration of the knowledge 
produced among the most diverse researchers in order to verify how science is 
progressing. The research will be carried out using the Virtual Health Library 
(VHL), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 
Scientific Electronic Library Online (SCIELO) and Science Direct as sources of 
recent information from national and international publications. Finally, we hope 
to provide greater knowledge about plants of the Kalanchoe genus and the 
benefits it can bring us and help to encourage new clinical and scientific research 
that proves its varied therapeutic potential and other phytotherapeutic actions. 
 
KEYWORDS: medicinal plants, biological activity, phytotherapy. 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A utilização da natureza para fins terapêuticos é tão antiga quanto a 

civilização humana e, por muito tempo, produtos minerais, plantas e animais 

foram fundamentais para a área da saúde. Historicamente, as plantas medicinais 

são importantes como fitoterápicos e também na descoberta de novos fármacos, 
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estando no reino vegetal a maior contribuição no desenvolvimento de 

medicamentos devido a sua vasta biodiversidade (SALES,2015). 

Atualmente, a utilização de plantas medicinais e fitoterápicos é uma 

prática mundialmente disseminada, sendo encorajada pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), especialmente em países em desenvolvimento 

(MATTOS,2018). Dessa forma, com a finalidade de organizar e consolidar a 

utilização das plantas medicinais e fitoterápicos, com vistas às recomendações 

da OMS, o governo brasileiro vem normatizando o assunto no Sistema Único de 

Saúde, por meio de Políticas Públicas de Saúde, como a Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares, Política Nacional de Medicamentos, 

Politica Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) e a própria Lei 

Orgância da Saúde (BELEZA, 2016).  

Estas medidas vem garantir o acesso seguro e o uso racional de plantas 

medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o 

desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. No décimo 

aniversário da PNPMF (2016), o Ministério da Saúde estimou que, entre 2014 e 

2016, a quantidade de pessoas que buscaram por tratamento a base de plantas 

havia crescido mais de 160% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

Atualmente, o serviço de Fitoterapia é ofertado em 1.108 municípios, 

segundo dados de 2017 do SISAB – Sistema de Informação em Saúde para a 

Atenção Básica. Hoje, com recursos de União, Estados e Municípios, o SUS 

disponibiliza doze medicamentos fitoterápicos. Estes medicamentos constam 

na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e são indicados, 

por exemplo, para uso ginecológico, tratamento de queimaduras, auxiliares 

terapêuticos de gastrite e úlcera, além de medicamentos com indicação para 

artrite e osteoartrite (MINISTÉRIO DA SAÚDE, RENAME, 2017).  

O Brasil é um país de proporções continentais, com diferentes climas e 

com grandes variações ecológicas (BRASIL, 2017). Nesse sentido, 

a biodiversidade no Brasil poderia ser vista, assim como já acontece em outras 

partes do mundo, como fator de produção, uma importante variável nos debates 

econômicos e científicos, algo que precisa ser pensado no sentido da utilização 

sustentável dos recursos (IPEA, 2017). Os medicamentos fitoterápicos e plantas 

medicinais valorizam a cultura e o conhecimento tradicional, além de fortalecer 

o arranjo produtivo local, para garantir a oferta desses produtos ao usuário do 



4  

 

SUS. Desde 2012, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 

do Ministério da Saúde investiu mais de R$ 30 milhões em 78 projetos de 

plantas medicinais e fitoterápicos no âmbito do SUS. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

PNPMF 2016). 

Dentro da grande biodiversidade brasileira, encontramos as plantas do 

gênero Kalanchoe (Crassulácea), A derivação do nome do gênero da planta em 

pesquisa "Kalanchoe" vem da transcrição fonética do chinês "Kalan Chauhuy", 

que significa "aquilo que cai e cresce", embora, como eles observam, nenhuma 

planta da familia Crassulaceae seja nativa da China;  ou então do antigo 

"kalanka-" indiano (mancha, ferrugem) e "chaya" (brilho), talvez fazendo 

referência às folhas brilhantes e  às raizes avermelhadas de Kalanchoe 

laciniata que ocorrem na Índia (ABRAHAM, 2019). 

As plantas deste gênero são amplamente utilizadas na medicina popular 

em vários lugares do mundo, principalmente devido ao seu fácil acesso e cultivo. 

Geograficamente, as representantes da família Crassulaceae 

Bryophyllum ocorrem apenas em Madagascar, os representantes 

da kalanchoe intricito sensu ocorrem em toda a África, Madagascar, Arábia e 

Ásia, com espécies particularmente com grande diversidade em Madagascar, e 

centro-sul, leste e sul da África (PEREZ, 2015). 

Considerando a importância da utilização de plantas medicinais na 

medicina popular tradicional, conhecer o potencial terapêutico de espécies que 

já foram descritas na literatura é de grande auxilio no tratamento de muitas 

doenças a fim de garantir a eficácia e a segurança do tratamento. Justifica-se, 

portanto, a necessidade de se realizar uma revisão criteriosa de revistas 

especializadas no assunto com o objetivo de demonstrar e comprovar os reais 

efeitos farmacológicos das espécies pertencentes ao gênero Kalanchoe, para 

que possamos assegurar o uso adequado. 

Deste modo, o objetivo do trabalho apresentado é demonstrar os avanços 

nas pesquisas cientificas dos últimos anos sobre o potencial farmacoterapêutico 

de plantas do gênero Kalanchoe spp. 
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2. METODOLOGIA 

 

 Trata-se de uma revisão de literatura sistemática de caráter integrativo, 

que envolveu a pesquisa por trabalhos que descrevessem as atividades 

farmacológicas de espécies do gênero kalanchoe. Os artigos selecionados foram 

publicadoas na literatura entre o ano de 2014 e meados de 2020, nos idiomas 

inglês, português, espanhol e francês.  

Dessa forma, para a busca bibliográfica, foram utilizados os bancos de 

dados eletrônicos PubMed, Google Acadêmico, Scielo, Biblioteca Virtual, 

LILACS, MEDLINE. Para a seleção das referências, foram inclusos relatos de 

casos, documentos técnicos, além de artigos originais e artigos de opinião, 

trabalhos com testes in vitro, e/ou, in vivo Nesse sentido, a fim de direcionar as 

buscas cientificas sobre a ação e as atividades farmacoterapêuticas foram 

adotadas as seguintes palavras chaves: gênero Kalanchoe; atividade biológica; 

atividade farmacológica; toxicidade; anti-inflamatório; antioxidante; antitumoral e 

fitoterápicos. 

Após a revisão cuidadosa e detalhada da literatura, as publicações foram 

analisadas qualitativamente por meio de uma leitura analítica e detalhada, a fim 

de ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes, de forma que estas 

possibilitem a obtenção de respostas para o problema de pesquisa em questão. 

Tendo conhecimento de todos esses fatores, buscamos mostrar, com este 

artigo, a importância de se ter dados atualizados e de fornecer informações para 

os profissionais da saúde, a comunidade acadêmica da área da saúde e para a 

população em geral. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante os últimos 6 anos, observou-se um interesse crescente na 

avaliação do metabolismo de plantas do gênero Kalanchoe, bem como nas 

atividades biológicas de seus extratos e derivados. De um total de 483 

publicações contendo o nome ''Kalanchoe'' que estão disponíveis na base de 

dados Medline/PubMed, mais de 150 registros derivam dos últimos 10 anos 

(dados de setembro de 2020). 
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O gênero kalanchoe (Crassulácea) é composto por plantas amplamente 

utilizadas na medicina popular, principalmente nos estados do sudeste e 

nordeste brasileiro. Seu uso popular se dá na forma de chás e sucos para o 

tratamento de enfermidades como: úlceras, problemas inflamatórios, feridas, 

como anticoagulante, vermífugo e larvicida, antitumoral e cicatrizantes 

(STEFANOWICZ, et al, 2020). 

As espécies de kalanchoe são plantas suculentas, plantas perenes, 

encontradas principalmente em Madagáscar, África do Sul e oriental, Arábia e 

sudeste da Ásia, América latina e Austrália. O gênero consiste em 

aproximadamente 150 espécies de plantas com potencial atividade 

farmacológica (KOCHA, ANNA BAGUCKA, et al, 2018). 

As plantas representantes do gênero kalanchoe, são herbáceas, carnosas 

ou subarbustos, com folhas planas ou cilíndricas, suculentas, opostas ou 

verticiladas, raramente alternas, simples, ocasionalmente compostas, pinadas, 

sem estípulas. Possui frutos do tipo folículo, ocasionalmente cápsula. Suas 

raízes possuem as pontas avermelhadas como característica geral da família 

Crassulaceae (FERREIRA, et al, 2016). 

Tendo em vista o seu amplo uso popular, várias pesquisas na área estão 

voltadas para analisar os tipos de efeitos farmacológicos deste gênero, a fim 

de comprovar seu enorme potencial terapêutico. CONGALVES, FERREIRA e 

ARAUJO, isolaram e identificaram vários componentes de diferentes espécies 

de Kalanchoe, e estes compostos são pertencentes aos seguintes grupos de 

substâncias: flavonóides glicosilados, alcalóides, antocianinas, cumarinas, 

triterpenóides, fenantrenos, lipídeos, esteróides e ácidos graxos (MILAD et al., 

2014). 

Suas folhas contêm um grupo de substâncias químicas denominadas 

bufadienolideos, que são extremamente ativas e tem despertado o interesse da 

comunidade científica. Do ponto de vista estrutural e de atividade, estas 

substâncias são bastante similares, a dois glicosídeos cardíotonicos, digoxina e 

digitoxina, que são drogas utilizadas na clínica para o tratamento de insuficiência 

cardíaca congestiva e condições afins. Em pesquisas clínicas, os 

bufadienolideos têm demonstrado atividade antibacteriana, antitumoral, 

preventiva do câncer e inseticida (FERREIRA, 2016). 
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Embora não descrito na literatura, há relatos de pessoas que vivem nas 

áreas rurais do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, que utilizam as folhas do 

"coirama" diretamente nas feridas como cura e também para tratar úlceras e 

gastrite. Até o momento, não há registro fitoterápico no Brasil que contenha o 

extrato da espécie Kalanchoe como ingrediente ativo (ARAUJO et al 2019). 

Resultados indicam que a fração examinada rica em bufadienolideos de 

Kalanchoe daigremontiana e outras do gênero podem influenciar nas funções 

biológicas das proteínas fibrinolíticas em níveis de a atividade da plasmina e 

outras funções no organismo (KOLODZIEJCZYK, 2018). 

As atividades farmacológicas descritas na literatura encontram-se 

apresentadas na Tabela 2.  

 

Tabela 2: Propriedades farmacológicas descritas na literatura das Kalanchoes. 

Propriedades 

farmacológicas 

Autores/ano Tipo de estudo 

Antioxidante  ARAUJO (2018) In vivo 

Protetor gástrico ulcerativo GONÇALVES (2017) 

ARAUJO(2018) 

In vitro  

in vivo 

Anti infamatório e 

cicatrizante tópico. 

ARAUJO et al. 

(2019) 

FERREIRA (2016) 

In vivo. 

anticonvulsivante A. Mora-Pérez et al 

(2015) 

Razibul.H(2015) 

In vivo 

Terapia oxidativo 

antitumoral. 

Ortiz et al. (2017) 

STEFANOWICZ, et al,  

(2020) 

In vitro. 

Inibição da trombina e 

plasmina 

CZEPAS 2017 

CZEPAS et al, 2018 

In vitro in silíco 

 

3.1. Atividade anticonvulsivante 

 

PEREZ et al (2015), relataram em seu trabalho sobre o efeito 

anticonvulsivante in vitro e in vivo do extrato metanólico da raiz (EMR) e do 
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extrato metanólico do talo (EMT) da espécie K. pinnata. A atividade foi 

comprovada em ensaios utilizando camundongos da linhagem Mus musculus 

que foram submetidos ao modelo de indução de convulsões por proteína z (PTZ).  

Tanto EMR quanto EMT de Kalanchoe pinnata exerceram ação anti- 

convulsiva no modelo de indução de crises induzidos por proteína Z, gerando o 

efeito ansiolítico sobre o sistema GABA, deixando o animal em teste menos 

agitado em relação ao outro que utilizou o diazepam. Além disso, o EMT produz 

proteção total contra os efeitos letais do PTZ tão efetivamente quanto o 

diazepam e sem os efeitos colaterais do medicamento. Os metabolitos 

responsáveis pela atividade no caule da planta, estão contidos na mistura das 

frações de CHCl3 e AcOEt, e sugere-se que sejam esteróis e terpenos, embora 

a atividade no EMR possa ser atribuída à presença de esteróis como ß-sitosterol 

e estigmas-terol e terpenos como α- amirina e ß-amirina (PEREZ et al. 2015). 

 

3.2. Atividade anti-inflamatória e cicatrizante 

 

Embora não descrito na literatura, há relatos de pessoas que vivem nas 

áreas rurais do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, que utilizam as folhas do 

"coirama" diretamente nas feridas como cura e também para tratar úlceras e 

gastrite (ARAUJO et al 2019). 

A atividade cicatrizante do extrato das folhas de Kalanchoe pinnata foi 

avaliada através do modelo de excisão cirúrgica em ratos. Nesse ensaio, foi 

realizado, de forma tópica, o tratamento com o EAFL (300 mg/kg), com as 

frações acetato de etila - FAcOEt (12 mg/kg), butanólica - FBuOH (15 mg/kg) e 

aquosa - FAq (210 mg/kg) ou com o controle positivo dexametasona foi utilizado. 

No décimo primeiro dia após a produção da ferida, houve um aumento na 

cicatrização da área da ferida de cerca 86%, quando comparado ao grupo de 

animais controle (68%), sendo também confirmado através de análise 

histológica. Essa atividade cicatrizante pode ser atribuída à presença de 

glicosídeos esferoidais como bufadienolideo, uma aglicona esteroidal presente 

nesta espécie (NAYAK; MARSHALL, 2010; FERREIRA 2016). 

No estudo in vivo utilizando camundongos suíços de ambos os sexos 

foram realizado o teste da pleurisia induzida por carragenina, o qual consiste na 

sua injeção na pata para induzir um processo inflamatório. Posteriormente, foi 
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aplicado o produto controle e as amostras, em seguida os ratos foram 

eutanasiados e suas patas congeladas e fatiadas para fazer a análise. Foi 

observado que o extrato aquoso das inflorescências da Kalanchoe pinnata 

(EAFL), demonstrou potencial ação anti-inflamatóriaa, bem como as frações 

butanólica (FBuOH), acetato de etila (FAcOEt) e aquosa (FAq) e do flavonoide 

majoritário das inflorescências de Kalanchoe pinnata (KPFV) (ARAUJO et al, 

2019). 

FERREIRA (2016) utilizou o método de indução do edema em orelha de 

ratos com óleo de cróton, carragenina e acetona para induzir processos 

inflamatórios locais, foi feito o tratamento por via subcutânea utilizando os 

extratos das inflorescências de K. pinnata e K. brasilienses. O tratamento com o 

extrato da planta com acetato de etila e ácido butanólico (3mg/kg) tiveram ação 

pronunciada sobre o edema induzido. Foi verificado também que o extrato 

continha frações de flavonoides (principalmente a quercetina e seus derivados) 

agem nas cicloxigenases, nas mieloperoxidase e fator necrose tumoral alfa 

(TNF-α) inibindo, e ou, diminuindo sua ação frente ao processo inflamatório.  

No estudo de ARAUJO (2019), o extrato das folhas frescas das K. pinnata 

e K. brasilienses foram acrescentados em base gel para uso tópico nas 

proporções de (1,5%, 2,5% e 5) que foram utilizados no tratamento de edema 

em orelha de ratos com óleo de cróton, carragenina e acetona. Os autores 

observaram que ambas as plantas apresentaram efeito anti-inflamatório melhor 

que a dexametasona, onde a K. brasiliensis apresenta ação em duas fases do 

processo inflamatório (inibindo a cox 1 e 2 e os leucotrienos) e a K. pinnata 

apresenta ação em uma só fase (inibindo a cox1 e 2) tal atividade é mediada por 

moléculas como patuletina, kaempferol e quercetina, todas flavonoides.  

 

 

 

 

3.3 Atividade gastroprotetor: 

 

O pré-tratamento utilizando o suco das folhas de K. brasileinsis e o suco 

de folhas de K. pinnata, quando administrados, causaram a proteção da mucosa 

de ratos contra o dano gástrico causado pelo uso da indometacina e do induzido 
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por etanol. Nas lesões ulcerativas gástricas, é sugerido que estas plantas exibem 

um efeito gastroprotetor significativo. Além disso, o pré-tratamento com os sucos 

de folhas de ambas as espécies reduziu significativamente os danos, e 

melhoraram os parâmetros relacionados ao estresse oxidativo e inflamação nas 

estruturas da mucosa gástrica (SZABO1992, GONÇALVES, 2017). 

Segundo ARAUJO, et al (2018), os resultados obtidos na pesquisa, 

revelaram que há uma proteção da mucosa estomacal pelo extrato. Este suco 

das folhas de K. brasilienses e  K. pinnata causou a inibição da infiltração de 

leucócitos no tecido gástrico em ratos pré-tratados com suco de folhas e com a 

ranitidina (50 mg / kg). A ativação e infiltração de neutrófilos parece estar 

envolvida nos processos iniciais de formação das lesões, demonstraram que a 

redução a infiltração de neutrófilos nos tecidos gástricos ulcerados ajudou a 

prevenir lesões gástricas em ratos. 

Além disso, o estudo revelou que o pré-tratamento com sucos de folhas 

de K. brasilienses e  K. pinnata não alteraram os parâmetros de secreção de 

ácido avaliados (pH, acidez total e volume), ou seja, não apresentaram atividade 

antissecreção. Por outro lado, observou-se que o pré-tratamento com os sucos 

foliares de K. brasiliensis e K. pinnata aumentaram o sistema de defesa 

antioxidante e a glutationa foi reduzida (GSH), enquanto malondialdeído, 

mieloperoxidase, IL-1 e os níveis de TNF- diminuíram significativamente. Além 

disso, o pré-tratamento levou à regulação positiva ZO-1 e a regulação negativa 

de oxido nítrico sintetase reduzido (iNOS) e fator de necrose (NF-B-p65) 

(ARAUJO, et al , 2018). 

Deste modo, além de mostrar um efeito citoprotetor e manutenção da 

produção de muco segundo GONÇALVES (2017) e ARAUJO (2018). Os sucos 

foliares das duas espécies têm efeito gastroprotetor, estes sucos das plantas em 

análise gerou um supressão da inflamação gástrica, atividade antioxidante e 

manutenção das defesas citoprotetoras e arquitetura da estrutura da mucosa por 

conta de suas moléculas bioativas encontradas no extrato na forma de 

maceração. Foi isolada a quercetina, pois é a molécula mais abundante na k. 

pinnata. Porém, no meio estomacal, ela tem uma boa eficácia em processos 

inflamatórios e, utilizando uma  dose de 400mg/kg de extrato, foi observado que 

ajuda a diminuir a produção de  ERO’s. Porém, os autores defendem que 

precisam ter mais estudos dedicados à pesquisa dos extratos das plantas do 
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gênero kalanchoe, pois podem apresentar vários benefícios e contribuição à 

ciência (GONÇALVES, 2016). 

 

3.4. Ação antitumoral 

 

Muitas ervas medicinais, como as plantas do gênero Kalanchoe, que 

exibem atividades antioxidantes significativas têm sido empregadas como 

antioxidantes naturais. A eficácia dos extratos vegetais e compostos naturais de 

alta atividade antioxidante na prevenção de muitos tipos de câncer não está bem 

documentada ainda, e o uso de agentes antioxidantes na terapia adjuvante do 

câncer ainda é controverso devido a resultados conflitantes (JOHNSON, 2001). 

BOGUCKA KOGA (2018) relatou que o seu trabalho é o primeiro estudo 

realizado sobre os efeitos citotóxicos nas linhas celulares humanos H-9 e J45.01 

dos extratos das plantas de K. daigremontiana, K. milloti, K. nyikae e K. pinnata. 

Estudos anteriores relataram os efeitos citotóxicos de bufadienolideos contidos 

nas folhas de  K. pinnata e  K. daigremontiana e K. tubiflora contra o vírus de 

Epstein-Baar, reduzindo a ativação precoce do antígeno do vírus Barr (EBV-EA) 

em células Raji induzida pelo promotor de tumor 12-O-tetradecanoilforbol13-

acetato (SUPRATMAN t al., 2001). 

Em 2018, BOGUCHA KOGA, relatou que, para a realização dos testes 

em linhagem de células humanas cancerígenas, utilizou quatro tipos de espécies 

de plantas do gênero Kalanchoe (K. pinnata, K. milloti, K. nikie, K. 

daigremontiana). As plantas passaram pelo método de extração por etanol 70%, 

na sequência, houve mais um processo de extração por etanol 96%, foi levado 

para a centrifugação das amostras por 10 minutos em 3.000 RPM. Das plantas 

do gênero em análise, a espécie a k. daigremontiana teve mais um processo de 

extração, pelo método ASE (extração acelerada de solvente), para testar mais 

um modelo de amostra das plantas kalanchoe em células tumorais. Na 

sequência, os extratos foram colocados em poços contendo células tumorais na 

proporção de 25-200 microlitros, foi um teste in vitro realizado em temperatura 

ambiente por 24 horas. O autor relata que, em literaturas anteriores, foi 

observado que as plantas do gênero kalanchoe contêm vários compostos 

químicos, principalmente moléculas antioxidantes como o ácido fenólico em 

pesquisa, nos resultados obtidos pode se dizer que as plantas analisadas 
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obtiveram resultados positivos na ação terapêutica contra células tumorais. O 

autor destacou ainda que  a k. daigremontiana ASE foi a que apresentou 

melhores resultados nos testes. 

No trabalho realizado por STEFANOWICZ (2020), demonstrou-se que a 

fração diclorometano do extrato de K. daigremontiana apresentou a melhor 

ação contra linhagens de células cancerígenas A549 (câncer de pulmão), U373 

(astrocitoma de glioblastoma), Hs683 (glioma), T98G (glioblastoma), MCF-7 

(mama adenocarcinoma), SKMEL-28 (melanoma), PC-3 (câncer de próstata) e 

HT-29 (câncer colo retal) foram analisadas. Tal atividade pode ser atribuída à 

presença da fração bufadienolidica bersaldegenina-1,3,5-ortoacetato. O autor, 

ainda na mesma pesquisa, verificou que o extrato apresentava 19 flavonoides, 

13 ácidos fenólicos e 15 bufadienolideos. Além disso, o autor afirma que o 

sucesso na morte das células foi devido ao aumento de CA+ intracelular, parada 

da divisão celular em G2 ou outros mecanismos celulares. STEFANOWICZ 

(2020), por outro lado, diz que os bufadienolideos são perigosos por serem 

cardiotoxicos e por terem um baixo índice terapêutico por este método de 

extração, assim precisa ser feito o isolamento das moléculas que tenham o 

efeito sobre as linhas de células cancerígenas para que seja usada 

farmacologicamente na terapia oncológica. Entretanto, o mesmo autor diz que 

a planta quando preparada o extrato aquoso, os bufadienolideos têm seu efeito 

cadiotóxico diminuído, isso explica o uso etino medicinal da planta pela 

população. 

 

 

 

3.5. Ação anticoagulante 

 

CZEPAZ (2018) relatou em seu artigo que são os primeiros trabalhos 

relacionados ao estudo de plantas medicinais do gênero kalanchoe, que talvez 

possam tratar agregação plaquetaria e formação de trombos. Neste sentido, 

foram feitos ensaios in vitro e in silíco com extratos obtidos das raízes da planta 

K. daigremontiana. O estudo foi realizado a partir do extrato aquoso, foi realizada 

a separação das moléculas através da cromatografia líquida, que separou a 

porção rica em bufadienolideos. Para avaliação do potencial terapêutico desta 
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planta, foi utilizado 0,005- 50 μl/ml do extrato liofilizado que foi adicionado em 

tubos de coleta contendo amostras de sangue, onde foi incubado em 

temperatura ambiente de 22º C, tendo três grupos distintos para analisar: o grupo 

controle contendo quercetina; o grupo placebo; e o grupo que recebeu as 

porções dos extratos. As amostras, após a incubação por 10 minutos, foram 

acopladas ao espectrofotômetro para fazer a sua leitura dos achados clínicos. 

Em conclusão, CZEPAZ (2018) verificou no seu trabalho que o extrato 

causa a inibição da plasmina, e que esta ação é inteiramente dependente da 

concentração do extrato contendo a porção rica em bufadienolideos 

(bersaldegenina-1,3,5-ortoacetato), tendo ação mais pronunciada que a 

quercetina amostra padrão, além de inibir a conversão de plasmina em 

plasminogênio. 

Segundo CZEPAS (2017), este foi o primeiro estudo focado e realizado 

utilizando a preparação de planta rica em bufadienolideo, que verifica se á 

interações com plasminogênio e plasmina, baseado em análises in vitro e in 

silício de uma ação inibitória de fração rica em bufadienolideo, isolada das raízes 

de uma planta medicinal, Kalanchoe daigremontiana. 

Resultados da análise in silíco sugerem que, principalmente 

Bersaldegeina 1-acetato, briotoxina B e hovetricosídeo C estão ligados à enzima, 

em diferentes posições, dependendo da presença ou sentido do substrato no 

sítio ativo; neste sentido as frações ricas em bufadienolideo de K. 

daigremontiana podem ter dupla ação, envolvendo atividades pró-fibrinolíticas e 

antitrombóticas servindo como um anticoagulante de origem vegetal, podendo 

ser empregado na clínica futuramente (CZEPAS, t al, 2018). 

No artigo de HABIB. R (2015), ele apresentou que o extrato da k. pinnata 

pelo método de maceração com agua destilada e acetato de etila, aplicou em 

tubos de ensaio, um teste in vitro, ao adicionar 100μL/ml, observou-se a 

dissolução significativa do coágulo sanguíneo, podendo ser um potente 

adjuvante no tratamento de doenças como embolias pulmonares, infarto do 

miocárdio e varizes, tendo assim sua aplicabilidade no desenvolvimento de 

novos fármacos para tais enfermidades. 

 

 

4. CONCLUSÃO 
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As plantas caracterizadas no presente estudo de revisão da literatura do 

gênero Kalanchoe, podem ser consideradas como uma nova fonte rica de vários 

princípios ativos como flavonoides esteróis, cumarinas, terpenoides e 

bufadienolideos. Além disso, estudos confirmaram que os bufadienolideos 

derivados de Kalanchoe desempenham uma ampla gama de ações biológicas, 

incluindo cardiotônico, anticâncer, antiviral e outras propriedades. Já, os 

flavonoides, terpenos e esteróis aprestaram ação antioxidante, anti-inflamatória.   

Apesar dessas descobertas promissoras, o uso da forma fitoterápica das 

plantas do gênero Kalanchoe é consideravelmente limitado pela falta de 

evidências clínicas e mais estudos que abrangem estas plantas. Portanto, novos 

estudos sobre aplicações medicinais de bufadienolideos e de outros princípios 

ativos encontrados nos extratos de origem da espécie Kalanchoe devem ser 

realizados pela comunidade cientifica e acadêmica. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARAUJO, D.R.E, SILVA,F.J, SANTOS,J.B.X, FERNANDES,J.M, 
GUERRA,B.C.G, ARAUJO,A.A et al. Atividade anti-inflamatória local: 
Formulação tópica contendo kalanchoe brasiliensis e extrato aquoso da folha 
de pinata kalanchoe, 2019. 
 
ARAUJO, D.R.E, Guerra,B.C.G, ARAUJO, S.F.D et al, Atividade 
gastroprotetora e antioxidante de Kalanchoe brasiliensis e Kalanchoe 
pinnata Leaf Juices contra Namethacin e Lesões Gástricas Induzidas por 
Etanol em Ratos,2018. 
 
BELEZA, J. M. A. Plantas medicinais e fitoterápicos na atenção primária a 
saúde: contribuição para profissionais prescritores. Revista Fitos. p.1- 62. 
2016. 

 
BRASIL. ANVISA. Dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos. 
Resolução RDC n° 48, de 16 de março de 2004. 
 
BRASIL. Biodiversidade Brasileira. Disponível em: http://www.mma.gov.br 
/biodiversidade-brasileira>. Acesso em 27 de out. de 2017. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Atenção Básica. Práticas integrativas e complementares: plantas 
medicinais e fitoterapia na Atenção Básica/Ministério da Saúde. Secretaria de 



15  

 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2012. 156 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de 
Atenção Básica; n. 31). 
 

GADELHA, S. C; MAIA, P. J. V; BEZERRA, K. S. K; PEREIRA, M. B.B; 
MARACAJÁ, B. P. Estudo bibliográfico sobre o uso das plantas medicinais e 
fitoterápicos no Brasil. Revista Verde, v. 8, n. 5, p. 208 - 212, dezembro de 
2013. 
 
FERREIRA, T. R. Mecanismos envolvidos com as atividades 
antinociceptiva, antiedematogênica e anti-inflamatória do flavonoide 
majoritário das inflorescências de Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. (Folha 
da fortuna). 2016. 80 f. Tese (Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em 
Ciências Fisiológicas). Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2016. 
 
FIGUEREDO, A. C; GOMES, G. I; JUNIOR, G; DANTAS, G. A Política Nacional 
de Plantas Medicinais e Fitoterápicos: construção, perspectivas e desafios.: 
construção, perspectivas e desafios. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 24, 
n. 2, p. 381-400, 2014. FapUNIFESP (SciELO). 
 
GONÇALVES, Flávia Sobreira.  Mecanismos de ação subjacentes à 
atividade antiulcer de Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.  (C rassulaceae).  
2017. 134f.  Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 
Universidade de São Paulo, 2017. 
 
HAN L, WANG H, Si N et al (2016) Perfil de metabólitos de 10 bufadienolidos 
em microssomas hepáticos humanos e seu citovariação de toxicidade em 
células HepG2. 
 
 
KOLODZIECZYK, C. J; PASINSKI, B; PONCZEK, B. M; SZAJWAJ, B. M;  
KOWALCZYK, M; PECIO, L; NOWAK,P; STOCHMAL, A. Bufadienolides from 
Kalanchoe daigremontiana modular a atividade enzimática da plasmina - 
Análises in vitro e em sílico. Biomac (2018), doi:10.1016/ 
j.ijbiomac.2018.09.143 
 
Mora-Pérez A, Hernández-Medel M da atividade anticonvulsante de R. Do 
extrato metanólico do caule e raiz de Kalanchoe pinnata Lam. em 
camundongos: Comparação com diazepam. Neurologia. 2015. 

 
MATTOS, G. Plantas medicinais e fitoterápicos na Atenção Primária em Saúde: 
percepção dos profissionais. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro,  v. 23, n. 
11, p. 3735-3744,  Nov.  2018. 
 
Razibul. H, Mustakim B, M, Mahfuz-E-Alam, M, Nawrin, K,Hasan .R , Rahman. 
M, Islam. M, Avaliação da ação analgésica, os potenciais sedativo-ansiolítico, 
citotóxico e trombolítico dos diferentes extratos de Kalanchoe pinnata; 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Biodiversidade Brasileira, BRASIL. 



16  

 

Disponível em:< http://www.mma.gov.br /biodiversidade-brasileira>. Acesso em 
06 de maio de 2020. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, BRASIL. Uso de fitoterápico e plantas medicinais 
cresce no SUS. Disponível em: http://saude.gov.br/noticias/agencia-
saude/24205-uso-de-fitoterapicos-e-plantas-medicinais-cresce-no-sus> acesso 
em 06 de maio de 2020.  
 
MORENO, Y, BANULS L, KATZ A, MIKLOS W et al. sua forma aglicona 
hellebrigenina exibe semelhante in vitro efeitos inibidores do crescimento em 
células cancerosas e ligação perfis para as subunidades alfa do Na/K ATPase. 
2013. 
 
PÉREZ, M, MEDEL, H, ATIVIDADE ANTICONVULSANTE DO CAULE 
METANOLICO E EXTRATO RAIZ DE KALANCHOE PINNATA LAM. EM 
CAMUNDONGOS: COMPARAÇÃO COM DIAZEPAM. NEUROLOGIA. 2015. 
 
POLÍTICAS DE APOIO Á INOVAÇÃO TECNOLÓGIA NO BRASIL: avanços 
recentes, limitações e propostas de ações / organizadores: Lenita Maria Turchi, 
José Mauro de Morais. – Brasília, Ipea, 2017. 485 p.: il., gráfs. color. 
 
PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 2, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, 
Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema 
Único de Saúde, BRASIL. 

 
SALES, C.D. M; SARTOR, B. E; GENTILLI,R, Ml. Etnobotanico e 
etnofarmacologia: medicina tradicional e bioprospecção de fitoterápicos. : 
medicina tradicional e bioprospecção de fitoterápicos. Salus Journal Of Health 
Sciences, Espírito Santos, v. 1, n. 1, p. 17-26, 2015. Rede Gênesis GN1.   
 
STEFANOWICZ, H J; ASZTEMBORSKA, M; BARANOWSKA, M. K, et al. 
Identificação de Flavonoides e Bufadienolides e Efeitos Citotóxicos de 
Extratos kalanchoe daigremontiana em Linhas celulares de câncer 
humano. 

http://saude.gov.br/noticias/agencia-saude/24205-uso-de-fitoterapicos-e-plantas-medicinais-cresce-no-sus
http://saude.gov.br/noticias/agencia-saude/24205-uso-de-fitoterapicos-e-plantas-medicinais-cresce-no-sus


1  

 

 

 Diretoria de Ciências Biológicas e da Saúde 

 Curso de Biomedicna  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PLÁGIO 

(Prática ilegal de apropriar-se da obra de terceiros sem autorização e sem a referência 

devida) 

TÍTULO DE TRABALHO: POTENCIAL FARMACOLÓGICO DE PLANTAS DO GÊNERO 

Kalanchoe SPP.: REVISÃO LITERÁRIA 

 

ALUNO: DIEGO CRISTIANO SOARES DE ARAUJO 

Eu Juliana Cogo declaro que verifiquei este trabalho através o programa CopySpider e 

este não contém plágio conforme especificado no regulamento interno do Trabalho de 

Conclusão de Curso de Biomedicina da Unicesumar.  

Eu estou consciente que a utilização de material de terceiros incluindo uso de 

paráfrase sem a devida indicação das fontes será considerado plágio, e estará sujeito à 

reprova no trabalho de Conclusão de Curso e sanções legais.  

 

 

Maringá, 28/10/2020  

 

____________________________________________________ Assinatura do 

orientador 



1  

 

ANEXO II – FORMULÁRIO DE CONTROLE DE ORIENTAÇÃO 

 


