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MÉTODOS 
 

 A atividade antimicrobiana dos óleos essenciais foi avaliada pelo método de 

microdiluição, em placas de 96 poços. Verificou-se a bioatividade dos três óleos essenciais 

contra o crescimento das seguintes cepas: Streptococcus mutans (ATCC25175), 

Staphylococcus aureus (ATCC14458), Pseudomonas aeruginosa (ATCC15442), Escherichia 

coli (ATCC10799),  Candida albicans (ATCC10231) e Candida dubliniensis (ATCC778157), 

sendo as duas últimas cepas de fungos.  

 A avaliação da formação de placa bacteriana pela cepa indicadora S. mutans ATCC 

25175 na presença dos óleos essenciais foi realizada utilizando-se bengalas de vidro estéreis 

em tubos contendo meio Sacarose Broth (SB). O mesmo experimento foi posteriormente 

repetido com as amostras de enxaguatório bucal formuladas para se avaliar a bioatividade do 

óleo essencial de lima destilada quando inserido em formulação farmacêutica.   
 As formulações de enxaguatório bucal formuladas foram as seguintes: 

•Formulação controle branco sem conservante 

•Formulação controle branco com conservante (metilparabeno) 

•Formulação contendo óleo essencial de lima destilada a 4% (concentração final no teste = 1%) 

•Formulação contendo óleo essencial de lima destilada a 1% (concentração final no teste = 0,25%) 
  
 Após avaliar a formação de placa bacteriana nas bengalas de vidro estéreis, analisou-se 

a atividade bactericida e/ou bacteriostática dos óleos essenciais e das formulações de 

enxaguatório bucal após semear o conteúdo dos tubos de caldo sacarosado em placas de petri 

contendo SB:Agar-agar.  

 Obteve-se, ainda, o perfil químico dos óleos essenciais por CG-EM e relacionou-se as 

suas composições químicas com suas respectivas características físico-químicas e com a 

bioatividade de cada um deles frente às cepas utilizadas.  

Tabela 3: Relação entre a composição química, solubilidade em meio 

aquoso e bioatividade dos três óleos essenciais frente à cepa indicadora 

S. mutans ATCC 25175 

Tabela 5: Avaliação da formação de placa bacteriana na presença das 

formulações de enxaguatório bucal e da atividade bactericida e/ou 

bacteriostática das mesmas 

INTRODUÇÃO 
 O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de avaliar a bioatividade dos óleos 

essenciais de Citrus nobilis (Mandarina) e de Citrus aurantifolia (Lima destilada e Limão Tahiti) 

na prevenção do crescimento e formação de biofilme por microrganismos causadores da placa 

bacteriana. Buscou-se, ainda, relacionar as atividades desses óleos essenciais às suas respectivas 

composições químicas observadas por CG-EM e, posteriormente, inserir o óleo de maior 

bioatividade em uma formulação farmacêutica de enxaguatório bucal.  

 Para que fosse possível aproximar-se ao máximo do modelo real de uma placa bacteriana 

dentária, utilizou-se como cepa indicadora a Streptococcos mutans ATCC 25175 e como método 

para avaliação da aderência em superfície sólida, bengalas de vidro em caldos sacarosados 

estéreis. Os resultados obtidos por esse método foram comparados com aqueles obtidos por um 

experimento de avaliação da adesão em esmalte dentário realizado na Faculdade de Odontologia 

de São José dos Campos (FOSJC-UNESP) e obteve-se similaridade nos resultados nos dois 

modelos experimentais utilizados.     

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 O óleo essencial de Lima destilada foi o escolhido para ser inserido em formulação de 

enxaguatório bucal por ter sido o de maior bioatividade frente ao crescimento das cepas 

utilizadas, incluindo a cepa indicadora S. mutans ATCC 25175. Além disso, o óleo de Lima 

destilada inibiu a formação de biofilme em bengala de vidro e no esmalte dentário quando 

presente em menores concentrações quando comparado aos demais óleos essenciais 

(Tabelas 1-4, Figura 1) 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tabela 2: Abundância de determinados compostos nos óleos 

essenciais e relação da composição com a bioatividade 

                CONCLUSÃO 
 
• O óleo essencial de Lima destilada foi aquele que inibiu o crescimento dos micro-organismos quando 

presente em menor concentração se comparado aos outros dois óleos; 

• Os componentes 1,4-cineol e p-cimeno, presentes somente no óleo essencial de Lima destilada e neste 

abundantes, devem estar diretamente relacionados à maior eficácia desse óleo na inibição do 

crescimento das cepas analisadas; 

• Apesar de os óleos de Lima destilada e Limão Tahiti serem ambos provenientes da espécie Citrus 

aurantifolia, os diferentes métodos de extração empregados para se obter cada um deles resultam em 

diferenças na composição química e, conseqüentemente, na atividade antimicrobiana desses óleos e em 

suas características físico-químicas; 

• O enxaguatório bucal contendo o óleo essencial de Lima destilada mostrou resultado efetivo, 

impedindo o crescimento e aderência microbiana na superfície sólida e a formação de biofilme in vitro 

nos modelos experimentais utilizados. 

Tabela 1: Avaliação da atividade antibacteriana frente à cepa indicadora Streptococcus mutans (ATCC 25175) dos óleos 

essenciais de Lima destilada, Limão Tahiti e Mandarina com valor expresso em Concentração Inibitória Mínima em % 

(titulo em volume) 

Bactéria Óleo essencial CIM 

Streptococcus mutans  Lima destilada (1) 1,563% 

ATCC 25175 Limão Tahiti (2) 6,25% 

    Mandarina (3) 50% 

Constituintes 

Óleo essencial de  

Lima destilada 

Óleo essencial de 

Limão Tahiti 

Óleo essencial de 

Mandarina 

α-pineno +++ ++ + 

β-pineno ++ +++ + 

β-mirceno + + + 

1,4-cineol +++ - - 

p-cimeno +++ - - 

D-Limoneno - + +++ 

Limoneno ++ +++ +++ 

3-careno + ++ +++ 

Legenda 

+ Presente em pequena quantidade 

++ Presente em maior quantidade 

+++ Abundante 

- Ausente ou quantidades indetectáveis 

  Pode contribuir para atividade antimicrobiana 

  Contribui para atividade antimicrobiana 

  Não contribui para atividade antimicrobiana 

Óleo 

essencial 

 

Solubilidade 

nos meios 

aquosos* 

Teor de compostos 

oxigenados Lit.** 1,4-cineol 

Atividade 

antimicrobiana 

Lima 

destilada Alta 12% Abundante Melhor 

Limão 

Tahiti Intermediária <12% 

Não 

detectado Intermediária 

Mandarina Baixa 

1,8% (álcoois 

monoterpênicos) 

Não 

detectado Pior 

*Sacarose Broth, usado na determinação das CIM´s e no teste da 

bengala 

** Teor de compostos oxigenados segundo a literatura 

Formulação Descrição 

Mudança de 

coloração 

Formação de 

biofilme 

Crescimento 

Microbiano 

1 

Sem óleo e sem 

conservante Sim Sim 

> 106 

UFC/mL 

2 

Sem óleo e com 

conservante Sim Sim Não 

3 

Com óleo (Cfinal=1%) e 

sem conservante Não  Não 

 

Não 

 

4 

Com óleo (Cfinal=0,25%) 

e sem conservante Não  Não 

 

Não 

 

Listerine® Controle positivo Não  Não 

 

Não 

 

 Os resultados obtidos, mostram que o óleo essencial de Lima destilada em concentração de 

0,25% como ativo em uma formulação de enxaguatório bucal é capaz de inibir a formação de 

biofilme e o crescimento bacteriano a partir de inóculo a 106 UFC/mL da cepa indicadora S. mutans 

ATCC 25175. 

 Os resultados de teste realizado pelo grupo da FOSJC-UNESP foram bastante satisfatórios visto 

que os três óleos essenciais, quando em concentrações subinibitórias, inibiram totalmente a formação 

de biofilme em esmalte dentário. 

 Foi possível, portanto, constatar uma boa correlação entre os testes de aderência em superfície 

sólida realizados com bengalas de vidro e aqueles realizados em esmalte dentário. 

 

Figura 1: Teste da bengala de vidro realizado com as formulações 

de enxaguatório bucal e com Listerine® como controle positivo. 

A figura mostra a mudança de coloração e a formação de biofilme 

nos tubos contendo formulações sem o óleo essencial em comparação 

com os tubos contendo formulações com o óleo bioativo de Lima 

destilada e com controle positivo. 

Tabela 4: Avaliação da formação de placa bacteriana na presença dos 

óleos essenciais e do efeito bactericida e/ou bacteriostática. 

Óleo essencial Concentração 

Mudança de 

coloração Crescimento microbiano 

Lima destilada 0,78% Não Não 

Limão Tahiti 3,125% Não Não 

Mandarina 25% Não Não 

Controle 

negativo   Sim 

> 106 UFC/mL 

 


