
MATERIAL E METÓDOS

O óleo essencial de orégano foi aplicado nas seguintes

concentrações: 200;100; 50; 25; 12,5; 6,25; 3,152 e 1,562

μL para cada 1 mL de meio BHI . As microplacas foram

incubadas por 24 horas em estufa, a 37°. Após esse

período a atividade bacteriana foi verificada com a

aplicação de 20 µl de resazurina sódica 0,01% em cada

poço. A permanência da coloração azulada, nos poços

onde foram inoculadas as amostras bacterianas e o óleo de

óregano, indicam que a inibição das cepas ocorreu com

sucesso tanto para E. coli quanto para P. aeruginosa.

A concentração inibitória mínima (CIM) de 6,25 μL/mL foi

encontrada para cepa de E.coli testada, sendo a CIM para

P. aeruginosa de 12,5 μL/mL. Foi possível confirmar a ação

inibitória das propriedades fitoquímicas do óleo essencial

de orégano, ligadas principalmente a presença de

componentes fenólicos, como timol e carvacrol, promotoras

do desarranjo da membrana celular bacteriana.

Os tratamentos de patologias causadas por agentes

infecciosos bacterianos apresentam altas taxas de

mortalidade e complicações, pela resistência desenvolvida

pelos microrganismos aos medicamentos já existentes¹. A

utilização de plantas para auxiliar no tratamento de doenças

é uma prática realizada desde os tempos mais antigos,

nesse contexto os produtos naturais são alternativos para

alcançar uma melhor efetividade na terapêutica empregada².

O óleo essencial de diversas plantas possui atividade

antimicrobiana já comprovada na literatura, assim como o

orégano, tendo em vista o exposto, o estudo objetivou

analisar a atividade antimicrobiana in vitro do óleo essencial

do orégano.

INTRODUÇÃO

O óleo essencial de orégano foi eficaz reduzindo a atividade bacteriana in

vitro, tanto para a cepa de E.coli quanto para a de P. aeruginosa, sendo

que a concentração inibitória mínima de óleo para cada microrganismo foi

de 6,25 μL/mL e 12,5 μL/ mL, respectivamente. É importante ressaltar que

a quantidade de trabalhos avaliando a efetividade e toxicidade do óleo

essencial de orégano in vivo é escassa, sendo necessárias pesquisas mais

aprofundadas no modelo animal experimental, para analisar possíveis

combinações entre fármaco e óleo essencial para o alcance da cura pelo

paciente de forma mais rápida e menos nociva ao organismo.

CONCLUSÃO

Figura 01. Microplaca com inóculo de E.coli e Pseudomonas aeroginosa após a utilização de 

óleo essência de orégano e resazurina sódica 0,01%.

(C-) controle negativo, meio BHI. 

(G) Meio BHI com inóculo bacteriano e Gentamicina. 

(C+) Controle positivo, meio de cultura com inóculo bacteriano e óleo mineral. 

DISCUSSÃO

REFERÊNCIAS

RESULTADOS

Estudo experimental realizado onde o óleo essencial de

orégano foi adquirido em uma loja online em embalagem de

10 mL em recipiente de vidro âmbar, sendo sua extração

realizada pelo método de destilação a vapor. O teste para

medir a concentração inibitória mínima em microdiluição

utilizou a ‘’Metodologia dos Testes de Sensibilidade a

Agentes Antimicrobianos por Diluição para Bactéria de

Crescimento Aeróbico’’ (CLSI,2003), com modificações. Para

o ajuste de turbidez do inóculo para os testes de inibição

bacteriana, alíquotas das colônias foram homogeneizadas

em solução salina a 0,9% e colocadas em cubetas para

estabelecer a absorbância em espectrofotômetro (Bel

Photonics) usando a comprimento de onda de 625 nm. A

absorbância foi regulada para 0,08 a 0,1 Å, correspondente

a cerca de a 1 a 3 X 108 unidades formadoras de colônias

(UFC)/mL, equivalente a 0,5 na escala de McFarland.
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Como verificado visualmente nas microplacas, o crescimento bacteriano não

foi inibido pelo óleo mineral, pois não houve permanência da coloração azul

no controle positivo, onde há indício de erro pela coloração diferenciada,

dentro da margem aceitável. As diluições com o antibiótico ‘’gentamicina’’

apresentaram inibição completa em E. coli, sendo que o mesmo não ocorreu

para as amostras de Pseudomonas aeruginosa. As mudanças de coloração

indicam presença de atividade de células viáveis do patógeno, o que já era

esperado devido às características de resistência da P. Aeruginosa. A

concentração inibitória mínima (CMI) para Escherichia coli foi de 6,25 μL de

óleo essencial de orégano para cada 1 mL de meio de cultura. Já a CMI

para P. aeruginosa foi de 12,5 μL de óleo essencial.
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