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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo principal a determinação da atividade 

bacteriostática do óleo essencial de Lippia gracilis Schauer, planta nativa do semi-árido 

nordestino, conhecida vulgarmente por alecrim da chapada e do carvacrol metabólito 

secundário presente no gênero Lippia. Para esta avaliação foi utilizado o método de 

micro diluição em meio liquido e dez cepas de Pseudomonas aeruginosa ou de 

Staphylococcus aureus, ambas com perfis de resistência a pelo menos dois agentes 

antimicrobianos. O óleo essencial de Lippia gracilis e o carvacrol foram diluídos de 

forma a obter concentrações que variaram de 1,56% a 0,012%v/v. Os inocula bacterianos  

foram padronizados em 104 UFC/poço. Uma completa inibição do crescimento de P. 

aeruginosa e S. aureus foi observada em concentrações equivalentes a 0,78%v/v do óleo 

essencial de L. gracillis. O carvacrol na concentração de 0,012% v/v inibiu 70% das 

cepas de S. aureus. Esta atividade quando comparada ao óleo essencial de Lippia gracilis 

não foi estatisticamente diferente. O óleo essencial de Lippia gracilis mostrou-se mais 

ativo frente a P. aeruginosa que o carvacrol e estes resultados foram diferentes 

estatisticamente (p<0,05). O óleo essencial de Lippia gracilis é eficaz sobre 

microrganismos resistentes de patogenicidade reconhecida e de grande interesse nas 

infecções nosocomiais.  

 

 

Palavras-chaves: Concentração inibitória mínima, Lippia gracilis Schauer, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, microrganismos multidroga 

resistentes. 
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ABSTRACT 
 

This study aimed to determine the bacteriostatic activity of essential oil of Lippia 

gracilis Schauer, a native plant of the semi-arid region in Brazilian Northeast commonly 

known as “alecrim da chapada”, and carvacrol secondary metabolite present in several 

species of lipias. For the evaluation, it was used the method of micro dilution in liquid 

media and ten strains of Pseudomonas aeruginosa or Staphylococcus aureus, both 

profiles of resistance to at least two antimicrobial agents. The essential oil of Lippia 

gracilis and carvacrol were diluted to obtain concentrations ranging from 1.56% to 

0.012% v/v. The   inoculated bacteria were standardized at 104 CFU/well. A complete 

inhibition of growth of P. aeruginosa and S. aureus was observed at concentrations 

equivalent to 0.78% v/v essential oil of L. gracilis. The carvacrol at a concentration of 

0.012% v/v inhibited 70% of strains of S. aureus. This activity when compared to the 

essential oil of Lippia gracilis was not statistically different. The essential oil of Lippia 

gracilis was more active against the P. aeruginosa that carvacrol and these results were 

statistically different. The essential oil of Lippia gracilis is effective on resistant 

microorganisms of recognized pathogenicity and of great interest in nosocomial 

infections 

 

Keywords: Minimum Inhibitory Concentration, Lippia gracilis Schauer, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,multidrug-resistant microorganisms. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O reino vegetal é responsável por uma grande parte da diversidade química 

registrada na literatura científica e, desde os primórdios das civilizações, tem 

contribuído significativamente para o fornecimento de substâncias úteis ao tratamento 

de doenças que acometem os seres humanos (VIEGAS-Jr, BOLZANI e BARREIRO, 

2006). 

A história da Fitoterapia se confunde com a da Farmácia, onde até o século 

passado, medicamentos eram formulados a partir de plantas medicinais. A confiança no 

poder curativo das plantas diminuiu com a ascensão da indústria farmacêutica. 

Entretanto, o conhecimento e a utilização de plantas para o tratamento de doenças estão 

sendo resgatados através de levantamentos etnobotânicos e etnofarmacológicos (LIMA 

et al., 2007). 

 Apesar do grande desenvolvimento da química em especial da síntese orgânica e 

dos novos processos biotecnológicos, 25% dos medicamentos prescritos nos países 

industrializados ainda são originários de plantas (O’HARA et al., 1998). De fato, os 

produtos naturais estão envolvidos no desenvolvimento de 44% de todas as novas 

drogas (HOSTETTMANN, QUEIROZ e VIEIRA, 2003). Em algumas áreas da 

medicina, como aquelas que envolvem doenças como o câncer e doenças infecciosas, 

60% das drogas utilizadas são de origem natural (NEWMAN; CRAGG; SNADER, 

2003). 

 As pesquisas com o propósito de obter novos medicamentos a partir de plantas, 

ou de aprimorar os fitoterápicos já existentes vêm reassumindo papel importante nos 

últimos anos. Nesse contexto, 30% dos medicamentos produzidos pelos países 

desenvolvidos são provenientes de recursos naturais. No período de 1981 até 2002, dos 

90 novos fármacos analisados pela Annual Reports of Medicinal Chemistry, 61 eram 

derivados semi-sintéticos de plantas e 9 eram oriundas de produtos naturais (SIXEL e 

PECINALLI, 2002; NEWMAN, CRAGG e SNADER, 2003). 

No Brasil, estimou-se que ¼ dos 8 bilhões de dólares de faturamento da indústria 

farmacêutica nacional em 1996, foram resultantes de medicamentos derivados de 

plantas. É importante ressaltar que apenas 8% das espécies vegetais brasileiras foram 

estudadas em busca de moléculas bioativas (AMORIM et al., 2003). 
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O Brasil foi detentor de cerca de 20% das 250 mil espécies medicinais 

catalogadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), facilitando o aproveitamento 

do potencial curativo dos vegetais para o tratamento de doenças (DRUMOND et al., 

2004). 

Embora as indústrias químicas e farmacêuticas tenham produzido uma imensa 

variedade de diferentes antibióticos nos últimos tempos, tem sido observado o aumento 

de microrganismos resistentes aos antimicrobianos o que tem incentivado a busca de 

novas substâncias com atividades antimicrobianas. Além disso, a alta incidência de 

infecções, principalmente em indivíduos imunocomprometidos, aumenta a importância 

pela procura e da descoberta de novos compostos. De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), as plantas medicinais devem ser as melhores fontes para 

obtenção de moléculas bioativas (PRASHAR et al., 2003). 

O gênero Lippia (Verbenaceae) reúne espécies, que são na sua maioria 

aromáticas, que são encontradas em países das Américas do Sul e Central e em 

territórios da África Tropical. Várias espécies de Lippia são de importância 

etnofarmacológica, sendo utilizadas principalmente no tratamento de doenças da pele, 

respiratórias e gastrintestinais (PASCUAL et al., 2001). 

O alecrim da chapada, Lippia gracilis Schauer é um subarbusto pouco 

ramificado, com folhas aromáticas. É uma planta rica em óleo essencial cuja 

composição química é constituída principalmente por derivados fenólicos como timol e 

carvacrol (ALBUQUERQUE, 2006). 

Alguns trabalhos científicos têm sido publicados acerca da sua atividade 

antimicrobiana, cujo amplo espectro atinge não só bactérias Gram positivas, mas 

também Gram negativas, fungos filamentosos e levedura. 

Embora esta atividade esteja bem documentada; nenhum trabalho até a presente 

data fora publicado sobre a atividade inibitória frente a microrganismos multiresistentes. 

Neste sentido, o presente trabalho objetivou determinar a atividade deste óleo frente ao 

gênero Staphylococcus e Pseudomonas, microrganismos com perfil de multiresistência.  

que estão implicados em episódios de infecções nosocomiais com alto índice de 

morbidade/ mortalidade.
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo Geral  

 

• Determinar a atividade antibacteriana do óleo essencial de Lippia gracilis 

Schauer frente a microrganismos do gênero Staphylococcus e Pseudomonas, 

ambos com fenótipo de multiresitência.  

 

 

2.2.  Objetivos Específicos 

 

• Determinar a concentração mínima inibitória (CIM) do óleo essencial de Lippia 

gracilis e do carvacrol, frente a 20 microrganismos multidroga resistentes dos 

gêneros Staphylococcus (n=10) e Pseudomonas (n=10), ambos com fenótipo de 

multiresitência. 

 

• Avaliar estatisticamente a diferença existente entre os resultados obtidos das 

Concentrações Inibitórias Mínimas do óleo essencial de Lippia gracilis e do 

carvacrol. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. Família Verbenaceae e o gênero Lippia 

 

 A família Verbenaceae apresenta aproximadamente 91 gêneros e 1900 espécies, 

sendo amplamente distribuída pelos trópicos em regiões de baixa altitude. No Brasil são 

encontrados 16 gêneros e 140 espécies, distribuídos nas áreas de cerrado e caatinga 

(RIBEIRO et al., 1999). 

Segundo Barroso (1991) e Ribeiro (1999) as plantas da família Verbenaceae são 

em geral, ervas perenes, subarbustos, arbustos ou árvores. As folhas são opostas ou 

subopostas, verticiladas, geralmente simples, às vezes palmadas. As inflorescências são 

cimosas ou racemosas, congestas ou laxas. As flores apresentam formas variadas com o 

cálice apresentando cinco lobos persistentes, a corola apresentando quatro ou cinco 

lobos, às vezes bilabiada, formando um tubo distinto. O fruto é drupa, cujo significado é 

de um fruto carnoso contendo uma única semente, ou esquizocarpo, um fruto seco, que 

quando alcança a maturidade, se divide em outros frutos com uma só semente, 

raramente apresenta cápsula bivalvada. 

 No gênero Lippia, o aglomerado das papilas estigmáticas fica em posição 

lateral, mais ou menos decorrente. A polinização das Verbenaceae é feita por insetos e 

aves e a dispersão por animais e, em alguns casos pelo vento (BARROSO, 1991). 

O gênero Lippia reúne cerca de 200 espécies, sendo a maioria arbustos de aroma 

peculiar, cujos maiores centros de dispersão encontram-se em países das Américas do 

Sul e Central como também em territórios da África Tropical. No território brasileiro ele 

ocorre principalmente no cerrado e caatinga, onde se destaca no período de floração por 

seu aroma forte e agradável (PASCUAL et al., 2001). 

Quanto ao porte, o gênero Lippia detém desde ervas até subarbustos perenes ou 

anuais. Muito freqüentemente glândulas punctiformes secretoras de óleo aromático se 

dispõem com maior ou menor densidade sobre a superfície das folhas, 

independentemente da presença de pêlos. As folhas são opostas ou verticiladas, simples 

com margem crenada ou serrada. Suas flores têm corola alva até rubescente, são 

pequenas ou até muito exíguas e estão reunidas em inflorescências, ora em capítulos 

hemisféricos ou subangulosos ou tetrágonos, ora em espigas laxas ou racemos flácidos, 

com brácteas imbricadas, variáveis na sua forma, tamanho e textura. O fruto é uma 
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cápsula biloca, envolvida total ou parcialmente pelo cálice aderente, bivalvo ou íntegro 

podendo também apresentar nua, sendo geralmente muito pequena (SCHAUER, 1847). 

Espécies de plantas pertencentes à família Verbenaceae, em especial o gênero 

Lippia, apresentam notáveis atividades antibacterianas. Esta atividade está associada a 

sua constituição química, que na grande maioria são ricas em constituintes de natureza 

fenólica (LEMOS et. al., 1990). 

Vários trabalhos relatam o potencial antimicrobiano das espécies de Lippia. 

Estudos realizados por Oliveira e colaboradores (2007) demostraram que o óleo 

essencial extraído das folhas e flores da espécie Lippia origanoides H.B.K , conhecida 

como Salva- de- Marajó, apresentaram 38,6% de carvacrol em sua constituição química 

e que o mesmo apresentou ação antibacteriana frente a diferentes espécies bacterianas. 

Em estudo realizado por Lebert, Leroy e Talon (2007) foi constatado que tanto o timol 

como o eugenol inibiram o crescimento de Staphylococcus aureus em biofilmes 

microbianos. 

Muitos autores atribuem o potencial antimicrobiano das espécies de Lippia à 

presença de constituintes químicos, como o carvacrol e o timol (LEMOS et. al., 1990; 

BURT et. al., 2004; OLIVEIRA et. al., 2007; MONTEIRO et. al., 2007). 

 

 

3.2. Lippia gracilis Schauer 

 

Lippia gracilis Schauer (Figura 1) é encontrada na região semi-árida do nordeste 

do Brasil, de terrenos bem drenados, sendo comum sua presença nos estados do Piauí, 

Bahia, Ceará, Paraíba e Pernambuco. É popularmente denominada de alecrim de 

tabuleiro, alecrim da chapada e apresenta uma variedade conhecida como Lippia aff. 

gracilis cuja composição química e uso medicinal é semelhante a Lippia gracilis 

(MATOS et al., 1999; LORENZI, 2002). 

 Trata-se de um pequeno arbusto caducifólio, nome dado a certas plantas que 

numa determinada estação do ano, perde suas folhas (geralmente nos meses mais frios e 

sem chuva), é ramificado, com caule quebradiço, que atinge até 2 metros de altura. Suas 

folhas são aromáticas e picantes, simples, cartáceas, com nervação impressa bem 

visível, com aproximadamente 1 cm de comprimento. Possui flores pequenas, 
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esbranquiçadas, reunidas em espigas de eixo curto. Os frutos são do tipo aquênio (seco), 

extremamente pequenos, cujas sementes raramente germinam (MATOS, 1998). 

 
Figura 1 – Lippia gracilis Schauer (LORENZI, 2002) 

 
 

 

3.3. ÓLEO ESSENCIAL DE Lippia gracilis Schauer 

 

Óleos e extratos de plantas há muito tempo têm servido de base para diversas 

aplicações na medicina popular, entre elas, a produção de anti-sépticos tópicos. Tal 

realidade serviu de base para diversas investigações científicas, com vistas à 

confirmação da atividade antimicrobiana dos óleos essenciais (NASCIMENTO et al., 

2007). 

Os óleos essenciais, também chamados óleos voláteis, são misturas complexas 

de substâncias orgânicas voláteis, formados por uma mistura de componentes, de 

aparência semelhante aos óleos fixos. São utilizados na indústria de alimentos e 

farmacêutica, em indústria de cosméticos e perfumes e na elaboração de produtos 

naturais para atuarem no controle alternativo de plantas daninhas, microrganismos fito-

patógenos e insetos possibilitando a redução de agrotóxicos altamente poluentes e 

nocivos à saúde (NAGAO et al., 2002). 

Investigações científicas têm demonstrado que os óleos essenciais e seus 

principais componentes de notável atividade biológica podem ter grande importância 

em diversas áreas, química, farmacologia e aplicação na indústria farmacêutica 

(CRISTIANI et al., 2007).  

 Em geral os óleos essenciais são constituídos principalmente de monoterpenos, 

sesquiterpenos, fenilpropanóides, ésteres e outras substâncias de baixo peso molecular 

que normalmente são usados “in natura”, isto é, como misturas, pois as propriedades 

organolépticas estão associadas a vários componentes e formam o “bouquet” de cada 

óleo em particular (CRAVEIRO, QUEIROZ, 1993). 
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 Os monoterpenos, compostos que apresentam dez átomos de carbono em sua 

cadeia hidrocarbônica, e são formados exclusivamente nos vegetais (HYLEMON E 

HARDER, 1999), como resultado do metabolismo secundário, embora relatem a 

ocorrência em alguns animais e microrganismos.  

Condori e colaboradores (2005) estudaram a atividade antimicrobiana de 

extratos e óleos essenciais de plantas nativas de vários países como Brasil, Cuba, Índia, 

México e Jordânia. Estes países têm em comum uma flora diversificada e uma tradição 

na utilização de plantas medicinais. Algumas espécies do gênero Lippia são 

caracterizadas pela presença de óleos essenciais, com atividade antimicrobiana, devido 

aos monoterpenos fenólicos timol e carvacrol (Figura 2). 

Entre essas espécies, Lippia gracilis nativa do nordeste brasileiro, é destaque, 

pois apresenta altos teores destes monoterpenos (MATOS et al., 1999). Ensaios 

antimicrobianos com este óleo mostraram forte atividade frente a bactérias Gram 

negativas Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa; Salmonella spp. Serratia 

marcescens, Morganella morganii, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumonia e Gram 

positivas, como do gênero Staphylococcus, Streptococcus, fungos Saccharomyces e 

Trchophyton (MATOS, 1996, 1999; PESSOA et al. 2005). 

A composição química do óleo essencial de Lippia gracilis dependendo de 

variáveis como solo, clima, sazonalidade etc, pode conter: mirceno ,α- terpinemo , p-

cimeno , 1,8 cineol , α-terpinemo , linalol , metil timol , timol , carvacrol , trans-

cariofileno ,aromadendreno , 3-hidroximetil carvacrol , biciclogermacreno  e 

espatulenol.PESSOA et al.,2005,CARVALHO et al.,2005) SILVESTRE,LIMA, NETO, 

MATOS E LEMOS,2005). 

Esta composição química reportada na literatura, mostra flutuações quantitativas 

dos componentes majoritários, provavelmente devido a condições genéticas, não 

padronização de cultivo e condições ambientais. 

 Em três estudos foi demonstrada as seguintes variações na composição dos 

componentes majoritários deste óleo, (tabela 1). (LEMOS, 1992; MATOS, 1999; 

PESSOA et al., 2005). As propriedades farmacológicas e antimicrobianas, 

provavelmente devem-se ao fato de possuir dentre outros compostos, os terpenos timol 

e o carvacrol (Figura 2). 
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Tabela 1- Elementos majoritários do Óleo Essencial de Lippia gracilis 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
Carvacrol   47,8%   11,8%   54,4% 

 
Timol    4,8%   30,6%   1,9% 

 
ρ-cimeno   19,2%   10,7%   10,7% 

__________________________________________________________________ 
 

O carvacrol cuja momenclatura química é descrita como 2-metil-5-(1-metil- etil) 

fenol (C4H14O) é isômero de posição do timol, possui características químicas e 

atividades semelhantes. Possui um aroma forte e irritante. Este composto possui 

propriedades antimicrobianas, antiinflamatórias, anti-oxidantes. O timol de 

momenclatura química 5-metil-2-(1-etil) fenol (C10H14O), é uma substância química 

presente no óleo essencial de várias plantas do gênero Thymus, Occimum e Lippia e é 

utilizado como princípio ativo de formulações anti-sépticas, para o tratamento de 

infecções na boca, garganta e pele (LAMBERT et al., 2001). 

 

 

    

Figura 2 – Representação da estrutura química do carvacrol (esquerda) e do 
 timol (direita)  

 

 

 

2. 4. ANTIMICROBIANOS E RESISTÊNCIA BACTERIANA  

 

A demonstração, no século XIX, da origem infecciosa de numerosas doenças 

estimulou a pesquisa no sentido de descobrir substâncias específicas no combate aos 

microrganismos. Foi neste período que o alemão Paul Ehrlich descobriu o salvarsan (sal 
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do arsênico) usado no tratamento da sífilis e da febre recorrente. Outro passo importante 

foi a descoberta das sulfonamidas em 1930, usadas no tratamento de infecções 

bacterianas sistêmicas. Seguiu-se um período fértil na descoberta de derivados 

sulfonamídicos (LLOYD et al., 2004). 

Em 1940, Chain e Florey, pesquisadores de Oxford, despertados por relato 

anterior de Fleming (1929), descobriram as propriedades antimicrobianas de uma 

substância produzida pelo fungo Penicillium notatum, a penicilina (CHAIN et al., 

2005). 

A partir deste achado, acreditava-se que existiriam medicamentos para combater 

a maioria das infecções. A penicilina, que no início mostrou-se muito útil no tratamento 

de pacientes com infecção estafilocócica, no final dos anos 40 não conseguia o mesmo 

efeito, sendo a maioria dos isolados de Staphlylococcus aureus resistente a esse fármaco 

(LOWY, 2003). 

O uso indiscriminado de antimicrobianos provocou, a partir da década de 70, um 

processo de aceleração do aparecimento de cepas bacterianas resistentes aos 

antimicrobianos, especialmente nos ambientes hospitalares (LINARES-RODRIGUES e 

MARTINEZ-MENENDEZ, 2005; WAGENLEHNER; WEIDNER e NABER, 2005).  

 “A resistência antibiótica é um fenômeno, em si mesmo, não surpreendente. 

Nem é novo. Porém, está preocupando porque recentemente está se acumulando em 

grande velocidade, enquanto as ferramentas do mundo para o seu controle diminuem 

em poder e número.” Joshua Lederberg, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina, 

em1958 (HERZENBERG; RINDFLEISCH e HERZENBERG, 2008). 

Os mecanismos de resistência clinicamente relevantes incluem a síntese de 

enzimas que inativam a droga, prevenção do acesso ao sítio alvo (inibição da absorção 

ou aumento da excreção) ou modificação do sítio alvo (SCHAECHTER et al., 2002). 

Os estudos sobre resistência bacteriana, geralmente são realizados em 

microrganismos de grande importância epidemiológica, como Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e fungos leveduriformes. Estes 

microrganismos são responsáveis por diferentes processos patológicos em pacientes 

imunocompetentes e também em pacientes imunocoprometidos (MICHELIN et al., 

2005). 

Sem dúvida, o patógeno que lidera a lista dos microrganismos multirresistentes é 

o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, correspondente à sigla em inglês: 

MRSA (MULLIGAN et al., 1993). Alternativamente, realizaram estudos objetivando 
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elucidar os mecanismos de aderência e colonização de S. aureus, ou seja, busca-se 

recursos terapêuticos capazes de combater estes microrganismos sem, contudo, 

provocar a seleção natural de cepas multi-resistentes (FOSTER, 2004). 

Os bastonetes Gram-negativos multirresistentes, produtores das denominadas β-

lactamases de espectro estendido representam um desafio emergente ao tratamento das 

infecções provocadas por elas. Dentre outras, destacam-se Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae (SHAH et al., 2004; HAUSER e SRIRAM, 

2005). 

Há muito se sabe que o maior indicador clínico de desenvolvimento de 

multirresistência é o contato prévio com fármacos. Portanto, tem-se aumentado a 

preocupação dos especialistas com o uso indiscriminado de antibacterianos na pecuária 

leiteira, produção de carne suína, aplicação de antibióticos no sistema de produção de 

bovinos de corte e suas possíveis conseqüências na disseminação de resistência 

bacteriana à antimicrobianos (VAN DEN BOGAARD; STOBBERINGH, 2000). 

Os antimicrobianos são classificados por diferentes autores levando-se em 

consideração critérios distintos. Bresolin & Cechinel-Filho (2003) os divide em 

específicos e inespecíficos. Os específicos são aqueles que agem sobre o organismo 

invasor, sem afetar o hospedeiro; os inespecíficos são os capazes de matar ou inibir o 

crescimento microbiano in vitro. Fazem parte deste grupo os antissépticos, germicidas e 

biocidas, que são de uso exclusivamente tópico.  

Uma outra classificação adotada separa antimicrobianos em bactericidas ou 

fungicidas, quando matam os microorganismos, e bacteriostáticos ou fungistáticos, 

quando atuam apenas impedindo seu crescimento (BRESOLIN e CECHINEL-FILHO, 

2003; SILVA, 2006). Silva (2006) classifica os antimicrobianos segundo a sua química 

de origem, farmacocinética e farmacodinâmica. A classificação segundo a 

farmacodinâmica depende dos diferentes mecanismos de ação dos antimicrobianos, 

quais sejam: a) inibição da síntese do peptidoglicano da parede celular bacteriana ou do 

β-1,3- glicano/quitina da parede celular do fungo; b) lesão da membrana citoplasmática, 

interferindo na sua função; c) interferência na síntese e replicação de DNA; d) inibição 

da RNA-polimerase dependente de DNA, e consequentemente da transcrição do ácido 

nucléico e síntese proteíca; e) inibição competitiva da síntese de metabólitos essenciais 

(PELCZAR et al., 1996, TORTORA et al., 2001). 

A busca de novas alternativas que possam substituir ou melhorar os 

antimicrobianos disponíveis é urgente, e uma das fontes de pesquisa é representada 
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pelos produtos de origem natural. Grande parte dos antimicrobianos em uso 

(penicilinas, cefalosporinas, aminoglicosídeos, entre outros) é derivada de metabólitos 

secundários de fungos e bactérias. É possível que da mesma forma, existam em 

metabólitos provenientes de espécies vegetais com propriedades semelhantes e que 

possam substituir os medicamentos outrora eficientes servindo de protótipo para novas 

sínteses orgânicas. O antimicrobiano ideal, objeto permanente de pesquisa, é aquele que 

apresenta atividade letal ou inibitória contra diferentes espécies de microorganismos, 

não provoque efeitos colaterais, seja quimicamente estável e não induza resistência 

microbiana (SCHENKEL et al., 2004). 
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3. 5. BACTÉRIAS 

 

3. 5. 1. Staphylococcus aureus 

 

O gênero Staphylococcus apresenta cerca de 33 espécies e 17 delas podem ser 

isoladas de amostras biológicas humanas; sendo dividido em dois grandes grupos: 

Staphylococcus coagulase-positiva, cujo principal representante é Staphylococcus 

aureus e Staphylococcus spp coagulase-negativa, onde os mais freqüentes associados a 

infecções humanas são  Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus saprophyticus 

(BANNERMAN, 2003). 

Entre as características morfofisiológicas de Staphylococcus aureus, destacam-

se as seguintes: Trata-se de cocos Gram positivos, coagulase positivo, maltose e manitol 

positivos. Suas colônias são habitualmente grandes (4-6 mm de diâmetro), lisas, 

convexas, de borda contínua e consistência butirácea, tendo a pigmentação característica 

amarela ou amarela-alaranjada. Podem apresentar um halo distinto ou difuso de β-

hemólise ao redor das colônias, quando cultivadas em placas contendo ágar sangue 

(KONEMAN, 2008). 

O seu principal reservatório é o Homem, sendo uma importante via de 

disseminação do microrganismo, através dos profissionais de saúde no ambiente 

hospitalar (CASTRO, 1996). S. aureus constitui, sem dúvida, o patógeno humano mais 

importante entre os estafilococos. É encontrado no ambiente externo e nas narinas 

anteriores de 20-40% dos adultos. (KONEMAN et al., 2008). 

S. aureus é o agente etiológico mais comum em infecções piogênicas da pele ou 

em regiões mais profundas, como fáscia, músculos, vísceras e tecido ósseo. Na pele a 

infecção é designada de acordo com a localização e/ou características da lesão, tais 

como foliculite, furunculose, carbúnculo, hordéolo, celulite, e impetigo (SAMPAIO e 

RIVITTI, 2007). 

A patogenicidade de S. aureus é multifatorial e geralmente envolve um grande 

número de proteínas extracelulares, como a produção de citotoxinas e exoenzimas 

(VOJTOV; ROSS e NOVICK, 2002). Algumas cepas produzem uma série de toxinas 

extracelulares e fatores de virulência que contribuem para a patogenicidade do 

microrganismo, garantindo o sucesso na sua instalação, desenvolvimento e manutenção 
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no tecido hospedeiro (AKINEDEN et al., 2001; DEGO; VAN DIJK e NEDERBRAGT, 

2002; PALMQVIST et al., 2002; STEVENS et al., 2007). 

S. aureus produzem diversas toxinas que contribuem para sua patogenicidade. 

São classificadas em exo e endotoxinas, sendo as exotoxinas bacterianas as toxinas 

biológicas mais potentes que se conhece (KONEMAN et al., 2008). 

Diversos estudos epidemiológicos, incluindo a Vigilância Nacional de Infecções 

Nosocomiais dos Estados Unidos, demostraram que a incidência de infecções por S. 

aureus vem aumentando consideravelmente nas últimas décadas em todas as faixas 

etárias, incluindo recém-nascidos (LADHANI et al., 1999). 

As penicilinas semi-sintéticas resistentes a penicilinase (oxacilina, meticilina, 

nafcilina e dicloxacilina) tornaram-se, portanto, os fármacos de escolha para o 

tratamento de infecções causadas por S. aureus resistente a penicilina, pois apresentam 

radicais que protegem da ação das β-lactamases. Porém na Europa, em 1961, surgiram 

bactérias resistentes a estas novas penicilinas, comprovando a plasticidade do genoma e 

a capacidade dos estafilococos em se adaptar aos antibióticos (KONEMAN, 2008). 

Amostras de S. aureus multiresistentes são mais comuns em ambiente hospitalar. 

Na década de 40 a penicilina era a droga de escolha em infecções estafilocócicas, porém 

a resistência a essa droga foi relatada pouco tempo depois. Em 1959, iniciou-se o 

emprego de meticilina e outras penicilinas semi-sintéticas, tais como oxacilina, 

resistentes à ação de penicilinases. Contudo, em 1960 surgiu o primeiro caso de MRSA 

na Europa. Os termos MRSA/ORSA referem-se a cepas resistentes a 

meticilina/oxacilina e VISA, as que possuem sensibilidade reduzida a vancomicina. 

Desde então, este microrganismo tornou-se líder de infecções nosocomiais e endêmico 

em hospitais dos Estados Unidos (TRABULSI et al., 2002; RIBEIRO; BOYCE e 

ZANCANARO, 2005). No Brasil, cerca de 70% de S. aureus isolados são cepas 

resistentes a amoxicilina, ampicilina e penicilina G o que restringiu o uso desses 

antimicrobianos para este tipo de infecção (TAVARES, 2000). 

A resistência de S. aureus aos ß-lactâmicos do grupo M (meticilina, oxacilina) 

está ligada à produção de uma proteína ligadora de penicilina (PLP) adicional, a PLP2a, 

de 76 kDa, codificada pelo gene mecA de 45 kb (CHAMBERS, 1997). Esta enzima 

apresenta como principal característica uma baixíssima afinidade de ligação por todos 

os ß-lactâmicos. Na prática, quando uma cepa de MRSA entra em contato com um 

antibiótico ß-lactâmico, as PLPs normais são bloqueadas. Porém, a PLP2a consegue 
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sozinha fazer todo o trabalho de transpeptidação (DE JONGE et al., 1993), permitindo a 

formação do peptideoglicano e a sobrevivência da bactéria. 

As cepas VISA (Vancomycin Intermediate S. aureus), devido a múltiplas 

mutações no seu DNA, que resultam em um engrossamento da parede bacteriana, 

necessitam de uma maior quantidade de antibiótico para a inibição das suas enzimas 

responsáveis pela síntese da parede bacteriana (HIRAMATSU, 2001). A VISA 

necessita de uma maior quantidade de nutrientes e tem um crescimento mais lento 

quando comparada à MRSA, e sendo assim, só consegue manter-se no ambiente sob 

pressão seletiva através do uso de antibióticos que inibam o crescimento de cepas de 

MRSA (HIRAMATSU, 2001). 

S. aureus encontra-se, portanto, uma linha tênue entre o comensalismo e a 

patogenicidade. Estes microrganismos desenvolveram interessantes estratégias para 

enfrentarem inúmeras condições adversas, como a formação de biofilme, aquisição de 

resistência aos antibióticos. A enorme flexibilidade do genoma estafilocócico de 

adaptação são pré-requisitos para a sobrevivência em ambientes específicos. Estas são 

as principais razões pelas quais os estafilococos tornaram-se importantes patógenos nas 

infecções principalmente as nosocomiais (BECKER et al., 2007). 

 

 

3. 5. 2. Pseudomonas aeruginosa  

 

Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria Gram-negativa aeróbia, não-

fermentadora, que se apresenta sob a forma de bastonetes isolados ou aos pares, 

movidos por flagelos polares (KISKA e Gilligan, 1999; TRABULSI et al., 2002). Esta 

bactéria apresenta-se em colônias características, grandes, com odor adocicado de uva.  

A maioria das cepas produz um pigmento denominado piocianina, conferindo uma 

coloração característica azul-esverdeada com brilho metálico às colônias (MAZA, 

MARIAE e ELLEN, 1999). Contudo, sabe-se que nem todos os isolados de P. 

aeruginosa desenvolvem esta pigmentação. Neste caso, para a identificação da espécie 

devem-se observar parâmetros como crescimento a 42°C, alcalinização de acetamida, 

desnitrificação de nitratos a nitritos e motilidade por meio de flagelo monotríquio polar 

(KONEMAN et al., 2008). 
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Esta espécie comumente habita o solo, água e vegetais, e faz parte da microbiota 

normal do ser humano, podendo ser encontrada na pele, garganta e nas fezes de 

indivíduos sadios. Pode ser considerada oportunista, uma vez que causa doença em 

indivíduos imunocomprometidos (SILVA, 1999; MURRAY et al., 2000). Em 

portadores de fibrose cística, P. aeruginosa coloniza os pulmões, onde produz grande 

quantidade do exopolissacarídeo que favorece a formação de biofilme.  

O biofilme é um complexo ecossistema microbiológico embebido em uma 

matriz de polímeros orgânicos, aderidos a uma superfície. Sabe-se que o biofilme é um 

mecanismo de resistência que a bactéria adquire e dessa forma, impede a penetração do 

antimicrobiano, tornando esse microorganismo cada vez mais patogênico, 

comprometendo a saúde do paciente (MAH et al., 2003). 

P. aeruginosa produz uma série de fatores de virulência. Algumas cepas, por 

exemplo, produzem polissacarídeos extracelulares, que podem impedir a fagocitose, 

prejudicando a difusão de antibióticos e facilitando a sua  colonização (WOODS et  al., 

1997). Segundo Silva (1999), a toxina A é a mais prejudicial proteína extracelular desta 

bactéria, produzida por 90% das cepas, que tem a função de bloquear a síntese protéica 

da célula parasitada e causar a destruição tecidual. Outra proteína é a exoenzima-S, que 

inibe a síntese protéica e está envolvida na patogênese. P.aeruginosa, produz ainda um 

pigmento azul hidrossolúvel característico, a piocianina, que fornece as características 

bioquímicas essenciais que diferem os membros do grupo fluorescente. Este pigmento 

retarda o crescimento de outras bactérias, facilitando sua colonização (KONEMAN, 

2008). 

A infecção por P. aeruginosa prevalece particularmente entre pacientes com 

feridas de queimadura, fibrose cística, leucemia aguda, transplante de órgãos e usuários 

de drogas intravenosas. As infecções costumam ocorrer em qualquer local onde existe 

tendência de acúmulo de umidade- traqueostomias, cateteres de demora, queimaduras e 

feridas cutâneas. Esse microrganismo é oportunista, causador de bacteremias severas, de 

mortes em indivíduos debilitados, endocardites, pneumonias, meningites (TRABULSI, 

2002). 

Cerca de 20-30% da população em geral apresenta P. aeruginosa, inclusive 

indivíduos saudáveis. No entanto, a freqüência de indivíduos infectados aumenta 
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expressivamente durante a hospitalização, em razão da maior ocorrência deste 

microrganismo em ambiente hospitalar (ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-

OPERATION AND DEVELOPMENT, 2006). Assim, P. aeruginosa tem sido 

considerada importante causa de infecções nosocomiais, principalmente em paciente 

queimados, de unidades neonatais e em paciente com leucemia e outros tipos de 

cânceres. 

Diversos mecanismos estão envolvidos na resistência aos antimicrobianos 

expressa por esse microorganismo, destacando-se: baixa permeabilidade da membrana 

externa; sistemas de efluxo; produção de enzimas inativadoras de aminoglicosídeos e 

produção de β-lactamases. Este último inclui a hiperprodução de β-lactamases da classe 

C (AmpC), que confere resistência a todas as cefalosporinas (exceto as de 4ª geração) e 

ao aztreonan, assim como as β -lactamases de espectro ampliado da Classe A (ESBL, do 

inglês Extended Spectrum β -lactamase), que conferem resistência às cefalosporinas de 

3ª e 4ª geração e ao aztreonam e, mais recentemente, a produção de carbapenases ou 

metalo-β-lactamases (M-bla) que destroem os carbapenems (MINGEOT-LECLERQ et 

al., 1999; AUBERT et al., 2001; LUZZARO et al., 2001, POOLE, 2005). 

 

3. 6. ANTIMICROBIANOS DE ORIGEM VEGETAL 

 

Grande parte dos compostos produzidos pelos vegetais parece não participar 

diretamente do seu crescimento e desenvolvimento estes compostos freqüentemente são 

definidos como metabólitos secundários. Em contrapartida, outras substâncias, os 

chamados metabólitos primários, participam ativamente do metabolismo celular vegetal 

(CROTEAU et al., 2000). 

Os metabólitos secundários são derivados de metabólitos primários e possuem 

uma distribuição mais limitada no reino vegetal, muitas vezes restrita a determinados 

grupos taxonômicos (CROTEAU et al., 2000). Estes compostos aparentemente não 

possuem função no metabolismo vegetal, porém desempenham importante papel 

ecológico, dentre eles destacam-se atração de polinizadores, adaptações ao estresse 

ambiental ou defesa química contra microorganismos, insetos, herbívoros e outras 

plantas (VERPOORTE, 2000). 
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Dentre os produtos do metabolismo secundário, os terpenóides representam a 

classe funcional e estruturalmente variada (McGARVEY e CROTEAU, 1995; 

VERPOORTE, 2000; AHARONI et al.; 2006; RODRÍGUEZ-CONCEPCIÓN, 2006), 

perfazendo, de acordo com Verpoorte (2000), um terço de todos os metabólitos 

secundários conhecidos. Os terpenóides estão presentes em grandes quantidades nos 

óleos essenciais, resinas e ceras e são comercialmente importantes devido à sua ampla 

utilização na indústria como flavorizantes (monoterpenos), fármacos (artemisina, taxol), 

perfumes, inseticidas e agentes antimicrobianos (McGARVEY e CROTEAU, 1995; 

AHARONI et al.; 2006; RODRÍGUEZ-CONCEPCIÓN, 2006). 

Os óleos essenciais da terebentina já haviam sido descritos desde a Antiguidade, 

na Grécia e em Roma. A destilação, como método de obtenção destes produtos, foi 

usada pelos egípcios, indianos e persas, há mais de 2000 anos (BURT, 2004) e durante a 

Idade Média, esse procedimento foi aprimorado pelos árabes (TISSERAND e 

BALACS, 1995; BURT, 2004; BAKKALI et al., 2008). Estes óleos, conhecidos por sua 

por sua fragrância e propriedades antisépticas, eram utilizados para embalsamento, para 

conservar alimentos, como analgésicos, antiinflamatórios, sedativos, anti espasmódicos 

e anestésicos locais (BAKKALI et al., 2008). 

Atualmente, são conhecidos aproximadamente 3000 óleos essenciais, dos quais 

300 têm importância comercial para indústrias farmacêutica, alimentícia, cosmética, de 

perfumes e para agronomia (BAKKALI et al., 2008). 

A literatura relata uma gama de compostos voláteis ativos contra bactérias 

(MENDOZA et al., 1997; AMARAL et al., 1998; CARSON et al., 2002), fungos 

(HAMMER et al., 2000; PASSOS et al. 2002; JHAM et al., 2005) e vírus (AMOROS et 

al., 1992; ALLAHVERDIYEV et al., 2004) dentre eles o HIV (PENGSUPARP et al., 

1995). Segundo Cowan (1999), até 1977 foi relatado que 60% dos óleos essenciais 

estudados eram ativos contra fungos e 30% contra bactérias. 

Compostos fenólicos como timol, carvacrol e eugenol possuem atividades contra 

uma série de bactérias e são empregados na indústria para a produção de cremes dentais 

enxaguatórios e colutórios. Óleos essenciais de Melaleuca alternifolia inibem o 

crescimento de microorganismos multi-resistentes a drogas como Staphylococcus 

aureus, Enterococci, Klebsiellae, Pseudomonas aeruginosa e Stenotrophomonas 

maltophilia, sua ação bactericida é atribuída ao terpinen-4-ol (EDRIS, 2007). A ação 

antibacteriana de monoterpenos como linalol, 1-8-cineol e limoneno também foram 

comprovadas, os dois últimos contra Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa 
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(SONBOLI et al., 2005, SONBOLI et al., 2006) e o primeiro contra Candida albicans, 

E. coli e Staphylococcus aureus (PEANA et al., 1999; SONBOLI et al., 2005). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. MATERIAL BOTÂNICO  

 

As folhas frescas de Lippia gracilis Schauer foram coletadas na cidade de 

Buíque no estado de Pernambuco, Brasil; (latitude 8º 32’ 26”, longitude, 37° 41' 25", 

elevação 401m) e identificada pela Botânica Dra Maria Elizabeth Bandeira Pedrosa do 

Herbário da Universidade Federal Rural de Pernambuco – Geraldo Mariz, pertencente 

ao Departamento de Botânica da UFRPE sendo uma exsicata depositada sob n°22.856. 

As extrações para obtenção do óleo essencial de Lippia gracilis foram realizadas 

no Laboratório de Química Orgânica da Universidade Federal Rural de Pernambuco - 

Recife, pelo Prof. Cristiano de Almeida Cardoso Marcelino Jr. 

 

4.2. EXTRAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE Lippia gracilis 

 

O óleo essencial das folhas foi extraído por destilação úmida, utilizando-se um 

sistema de Clevenger adaptado (Figura 3). 

As folhas frescas foram transferidas para um balão de destilação de capacidade 

para 5 L. Neste balão foi colocado água suficiente para cobrir 1kg de  massa foliar. O 

material foi aquecido a 80ºC, com o auxílio de uma manta de aquecimento até a 

produção de vapores e extração dos constituintes voláteis das folhas. A mistura 

óleo/água foi condensada na parte da vidraria que contém uma torneira, formando duas 

fases. A água foi eliminada por ser mais densa, e o óleo foi coletado. O óleo foi 

separado da água e o mesmo foi seco pela adição de sulfato de magnésio e armazenado 

em frasco âmbar sob refrigeração. 

 
Figura 3 - Sistema de Clevenger adaptado  

    (Foto Leila Denise Elid Soares)  
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4.3. DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO ÓL EO 

ESSENCIAL DE Lippia gracilis. 

 

4.3.1. Microrganismos 

 

 Para a realização da avaliação antimicrobiana do óleo essencial de Lippia 

gracillis foram utilizados 20 microrganismos, alguns deles obtidos a partir de espécimes 

de pacientes acometidos por infecções e com um fenótipo de resistência para diversos 

agentes antimicrobianos. As cepas utilizadas foram: Staphylococcus aureus IQ 13, 

IQ14, IQ 15, IC 27, IC 138, IC 155, IC 247, IC 311 e IC 404; e Pseudomonas 

aeruginosa IC 01, IC 02, IC 03, IC 05, IC 06, IC 10, IC 12, IC 13, IC 16, pertencentes à 

coleção do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de microrganismos do Departamento 

de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Staphylococcus 

aureus ATCC 6538 e Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, pertencentes à coleção do 

Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Microrganismos do Departamento de 

Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco. (Tabela 2). 

 
Tabela 2- Origem e perfil de susceptibilidade dos microrganismos utilizados na 

determinação da Concentração Inibitória Mínima. 

 

 
Microrganismos 

 
Origem Resistência Sensibilidade 

 
S. aureus  IQ 13 

 

 
queijo de coalho 

 
AMI; AZI 

 
AMC;AMP;CFO;CIP;GEN; 

IPM;VAN;TEI 
S. aureus  IQ 14 queijo de coalho AZI 

 
AMP;AMI;CFO;CIP;GEN;IPM; 

VAN;TEI 
S. aureus  IQ 15 queijo de coalho 

 
CFO; ERI; AMOX AMC; AMP; CIP;GEN;VAN;TEI IMP; 

SZT 
S. aureus  IC 27 
 

ND ND AMC; AMP; 
AMI;AZI;CFO;CIP;GEN;VAN; 

TEI; IMP 
S. aureus  IC 138 

 
Secreção vaginal ND AMC; AMP; AMI; AZI; 

CFO;CIP;GEN;VAN;TEI  
IMP; SZT 

S. aureus  IC 155 
 

Secreção vaginal AMI; GEN CTX; ERI; CLO 

S. aureus  IC 247 
 

ND AMP; CFO; ERI; AMOX IMP; SZT 

S. aureus  IC 311 
 

Secreção do dedo ND AMC; AMP; AMI; AZI; 
CFO;CIP;GEN;VAN;TEI  

IMP; SZT 
S. aureus  IC 404 
 

Secreção da orofaringe AZI; AMI; CFO; CLO; ERI AMC;AMP;CIP;GEN;IPM; 
VAN;TEI 

S. aureus  ATCC 6538 American type culture 
collection 

ND AMC;AMP;CFO;CIP;GEN;IPM; 
VAN;TEI 

 
P. aeruginosa IC 01 Hemocultura CIP; GAT; GEN; AMI; CFL; CFO; CTX; CPM; CLO; ATM 
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IMP; MER; SZT 
 

P. aeruginosa IC 02 Secreção hepática  CIP; GAT; GEN; AMI; CFL; CFO; CTX; CPM;  
CLO; IMP; MER; SZT 

 

ATM 

P. aeruginosa IC 03 Secreção traqueal CIP; GAT; GEN; AMI; CFL; CFO; CTX; CPM 
 CLO; IMP; MER; SZT 

 

ATM 

P. aeruginosa IC 04 
 

Ponta de cateter GEN; CFL; CFO; CTX; CPM; CIP;IMP; MER; SZT; 
ATM 

ND 

P. aeruginosa IC 05 Hemocultura CIP; GAT; GEN; CFL; CFO; CTX; CPM; CLO; ATM; 
MER; SZT; AMP+SUB 

 

ND 

P. aeruginosa IC 06 Secreção  CIP; GAT; GEN; CFL; CFO; CTX; CPM; CLO; ATM; 
MER;SZT; AMP+SUB 

ND 
 

P. aeruginosa IC 10 Secreção abdominal AMI; CFL; CFO; CTX; CPM; CIP; GEN; TOB; ATM; 
IMP; MER; SZT 

 

ND 

P. aeruginosa IC 12 
 

Urina AMI; CFL; CFO; CTX; CPM; CIP; GEN; TOB; ATM; 
IMP; MER; SZT; NIT; NAL;CLO; TET 

ND 

P. aeruginosa IC 13 Urina CFL; CFO; CTX; CIP; GEN; TOB; SZT; NIT; NAL; 
CLO;TET; NOR 

 

MER 

P. aeruginosa ATCC9027  American type culture 
collection 

ND 
 

ND 

 

AMI: Amicacina 30 µg; AMOX: Amoxicilina 10 µg; AMP: Ampicilina 10 µg; AMP+SUB: Ampicilina/Subactam 10 µg /10 µg; 
ATM: Aztreonam 30 µg; AZI: Azitromicina 15 µg; CFL: Cefalotina 30 µg; CFO: Cefoxitina 30 µg; CIP: Ciprofloxacino 5 µg; 
CLO: Clorafenicol 30 µg; CPM: Cefepime 30 µg; CTX: Cefotaxima 30 µg; ERI: Eritromicina 15 µg; GAT: Gatifloxacina 10 µg; 
GEN: Gentamicina 10 µg; NAL: Ácido nalidíxico 30 µg; NIT: Nitrofurantoína 30 µg; NOR: Norfloxacina 10 µg; IPM: Imipenem 
10 µg; MER: Meropenem 10 µg; TEIC: Teicoplamina 30 µg; TET: Tetraciclina 30 µg; TOB: Tobramicina 10 µg; SZT: Sulfazotrim 
25 µg; VAN: Vancomicina 30 µg.; ATCC = American Type Culture Collection; IC: Isolado clínico; IQ: Isolado de queijo ND: Não 
determinado 
 

 

4.4. Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM)  

. 

Em uma etapa anterior à determinação da CIM, o óleo essencial de Lippia 

gracilis e o carvacrol (Sigma) foram diluídos em óleo mineral, de modo a obter 

concentrações que variaram de 50 a 0,012% v/v.  

O ensaio foi realizado em microplacas estéreis de 96 cavidades com fundo em 

forma de “U”. Um volume de 200µL do óleo essencial ou do carvacrol Sigma, 

(esterilizados previamente por filtração, utilizando filtros de porosidade de 0,45µm) 

numa concentração equivalente a 50%v/v, foram depositados nos poços de 1 a 9 da 

linha A. Os demais orifícios foram preenchidos com 100 µL de caldo Mueller-Hinton 

duas vezes mais concentrado contendo Tween 80 a 0,5%.  

Em seguida, uma alíquota de 100 µL do conteúdo de cada orifício da linha A foi 

transferido para os orifícios da linha B, e após homogeneização, o mesmo volume foi 

transferido para a linha C. Este procedimento foi repetido até a linha H, desprezando-se 

após homogeneização o excesso da diluição. Desta forma foram obtidas concentrações 

decrescentes do óleo equivalentes a 25% v/v – linha B; 12,5% v/v – linha C; 6,25% v/v 

– linha D, e assim por diante).Os inóculos microbianos padronizados pela turbidez, 
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utilizando o tubo 0,5 da escala de McFarland (108 UFC/mL) foram diluídos 1/10 em 

solução salina esterilizada (0,9%) e desta diluição um volume de 5µL (104 UFC/mL) foi 

depositado em todos os orifícios das linhas A-H. Os orifícios da coluna 11 foram 

destinados ao teste de controle do experimento, essa coluna recebeu apenas caldo 

Mueller-Hinton para a verificação da esterilidade das placas bem como o óleo mineral 

que serviu de diluente para o óleo essencial de Lippia gracilis. 

As microplacas foram incubadas em estufa bacteriológica a 35º C por 18 horas. 

Decorrido este intervalo de tempo, foi adicionado a cada um dos orifícios 20 µL uma 

solução aquosa a 0,5% de TTC (cloreto de trifeniltetrazólio) e as microplacas foram 

novamente incubadas por mais três horas a 35º C. Após esta última incubação a 

presença de uma coloração vermelha nos orifícios foi interpretada como prova negativa 

do efeito inibitório do óleo ou do carvacrol, enquanto que ausência da coloração 

vermelha foi considerada prova positiva da ação inibitória destas substâncias. A CIM 

foi definida como a menor concentração do óleo em % v/v capaz de impedir o 

crescimento microbiano, ou seja, o aparecimento da coloração vermelha (Figura 4). 

 

 

Figura 4 - Esquema para determinação da Concentração Inibitória Mínima do óleo 
essencial de Lippia gracilis Schauer e do carvacrol 

 
 

 

 

 

 

 

Óleo de L. 
gracillis 
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4.5. Análise estatística 

 

Os resultados da CIM de Lippia gracilis e do carvacrol foram expressos em 

média e erro padrão.  A diferença entre a CIM do óleo essencial de Lippia gracilis e do 

carvacrol frente aos microrganismos ensaiados foi avaliada pelo teste de t de Student 

com significância de 95% . Utilizando para isso o software estatístico GraphPad Prism 

5.0.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos para a atividade antimicrobiana do óleo essencial de 

Lippia gracilis Schauer e do carvacrol frente a cocos Gram-positivos e bacilos Gram-

negativos estão apresentados na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Atividade antimicrobiana do óleo essencial de Lippia gracilis Schauer e do 
carvacrol, frente a cepas de Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa 
 
                                                                                Concentração Inibitória Mínima % v/v 
 
Microrganismos 

 
Intervalo 

CIM 
 

 
 

CIM50 

 

 
CIM 

(média±EP) 
 

 
 

Staphylococcus aureus       
n=10 

 
 
Pseudomonas aeruginosa 

 n=10 

Óleo essencial 
de Lippia 
gracillisa 

 

Carvacrolb 

 

Óleo essencial 
de Lippia 
gracillisa 

 

Carvacrolb 

 

 
0,012-1,56 

 
 

0,012-0,78 
 
 

0,39-0,78 
 
 

0,39-1,56 

 
0,78 

 
 

0,012 
 
 

0,78 
 
 

1,56 

 
0,70±0,13 

 
 

0,20±0,10 
 
 

0,74±0,03 
 
 

1,13±0,04 

CIM50 = Valor da CIM que inibe 50% das cepas ensaiadas. 
EP= Erro padrão 
a = valores da média diferentes estatisticamente quando comparados a média do b (p < 0,05 ) Student 

 

 

 

 

Todas as cepas de S. aureus e P. aeruginosa utilizadas neste estudo mostraram-

se sensíveis ao óleo essencial de Lippia gracilis e ao carvacrol (tabela 3). 

Quando comparamos os resultados obtidos para a CIM do óleo essencial de 

Lippia gracilis com o do carvacrol, observamos que este último foi menos eficaz sobre 

as cepas de P. aeruginosa que o óleo essencial de Lippia gracilis (p<0,05). A média da 

CIM foi da ordem de 0,78%v/v (p<0,05). 
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Ao que concerne a atividade deste óleo sobre as cepas de Staphylococcus aureus 

esta não foi superior àquela exercida pelo carvacrol e quando estes resultados foram 

comparados entre si foi observada diferença significativa entre eles (p<0,05)  .  

Lippia gracilis é uma destas plantas, nativa da região semi-árida do nordeste do 

Brasil é utilizada popularmente como vermífugo, anti-séptico e antimicrobiano 

(LEMOS, 1992; GIRÓN et al, 1991).  

A atividade antimicrobiana dos óleos essenciais pode ser atribuída à presença de 

monoterpenos que, devido ao caráter lipofílico, agem interrompendo a membrana 

citoplasmática microbiana, perdendo assim, a permeabilidade elevada de prótons e íons; 

induzindo um desequilíbrio na membrana celular bacteriana. 

A atividade antimicrobiana do óleo essencial de Lippia gracilis Schauer e do 

carvacrol pode estar relacionada à presença de terpenos. 

Monoterpenos são considerados de largo espectro em moléculas com atividade 

antimicrobiana, especialmente os efeitos antibacterianos e antifúngicos.  

           Considerando o grande número de constituintes dos óleos essenciais, pouco se 

sabe sobre o conjunto do mecanismo de ação destas moléculas (COWAN, 1999; 

GERSHENZON e DUDAREVA, 2007). 

 Por se tratar de compostos lipofílicos, o carvacrol age rompendo as membranas 

celulares e sua toxicidade é causada pela perda do controle quimiosmótico o que 

acarreta na perda de íons e redução do potencial de membrana, com o colapso das 

bombas de prótons e depleção dos níveis de ATP (GERSHENZON e DUDAREVA, 

2007; BAKKALI et al., 2008; CRISTIANI et al., 2007). 

Os componentes presentes no óleo essencial de Lippia gracilis são capazes de 

desintegrar a membrana externa das bactérias Gram-negativas, liberando ATP da 

membrana citoplasmática (BURT, 2004). 

 A desestruturação da membrana citoplasmática influência no bloqueio 

energético oriundo da força próton motriz, o fluxo de elétrons, o transporte ativo e a 

coagulação do conteúdo celular (DENYER and HUGO, 1991b; SIKKEMA et al., 1995; 

DAVIDSON, 1997). 

Wilkens e Urzfla (1997) estudaram a atividade antimicrobiana a partir do 

aumento da hidrofilidade do diterpenóide caurano, através da adição de um grupo metil 

e observaram redução drástica da atividade antimicrobiana. 

O caráter lipofílico dos monoterpenos cíclicos presentes em Lippia gracilis 

conduzirá preferencialmente à membrana citoplasmática. Isto resultará na expansão, 
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aumento na fuidez membranar e inibição de enzimas ligadas à respiração celular 

(AGUIAR e MATOS,1983). O óleo essencial de L. gracilis mostrou atividade inibitória 

sobre S. aureus e P. aeruginosa e diferenças na sensibilidade a este óleo essencial foi 

dependente da cepa estudada. 

Os componentes majoritários dessa espécie de Lippia são o carvacrol ou seu 

isômero o timol, compostos com reconhecida atividade antimicrobiana. A sensibilidade 

das bactérias ao óleo essencial de Lippia gracilis pode estar relacionada a interações dos 

seus componentes majoritários com os lipídeos da parede celular, após a qual haveria 

desestruturação dos mesmos. Esta hipótese foi confirmada em estudos com Escherichia 

coli e Salmonella typhimurium no qual o timol e o carvacrol em concentrações 

inibitórias do crescimento microbiano desintegraram a membrana externa 

(KNOBLOCH et al. 1988; LEMOS et.al.,1992). 

Os terpenóides são descritos por vários autores, como ativos contra diversos 

microrganismos: Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Salmonella enteritidis, 

Listeria monocytogenes, Candida albicans e Fusarium udum a partir de extratos obtidos 

de plantas medicinais como o cambará (Lantana camara), pinho (Pinus ponderosa), 

menta (Mentha piperita) e marmelo (Cydonia oblonga) (HIMEJIMA et al.,1992; 

KUBO et al., 1993; TASSOU et al., 1995; BARRE et al.,1997; RANA, SINGH e 

TANEJA, 1997). 

Este estudo mostrou que óleo essencial de Lippia gracillis Schauer foi ativo 

frente a cepas de Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosas, importantes 

agentes infecciosos ao homem. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos neste estudo podemos concluir que:  

 

• O óleo essencial de Lippia gracilis Schauer apresentou atividade frente a 

cepas de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas (Staphylococcus 

aureus e Pseudomonas aeruginosa, respectivamente) e a diferença na 

sensibilidade a este óleo essencial, foi dependente da cepa estudada; 

• O carvacrol mostrou maior atividade inibitória sobre as cepas de S. 

aureus que o óleo essencial de Lippia gracilis, mas este ultimo foi mais 

ativo sobre as cepas de Pseudomonas aeruginosa; 

• Com base na literatura acredita-se que estes efeitos sejam devidos a ação 

de terpenos presentes no óleo essencial de Lippia gracilis Schauer. 
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