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Introdução 

O capim-santo, cujo nome cientifico é Cymbopogon citratus Stapf, é também 

conhecido como capim-limão, capim-cidreira, capim-cheiroso, capim-cidrão, dentre 

outros (SANTOS et al., 2009). Pertencente à família Poaceae, de espécie herbácea 

com longas folhas estreitas, ásperas, agudas, aromáticas, com nervura central 

proeminente, originária da Índia, encontrada e difundida em vários países, inclusive 

no Brasil (FONSECA; RECK; SILVA, 2016), tem seu cultivo atrelado à produção 

comercial de óleo essencial.  

Um de seus constituintes, o citral, é mistura de isômeros, geranial (α-citral) e 

neral (ß-citral). apresenta propriedade antibacteriana e antifúngica comprovadas 

(CANAES, 2011).   

O óleo essencial extraído da planta é relatado como capaz de aumentar a 

permeabilidade da membrana celular, propiciando a lise da mesma, levando a morte 

bacteriana (SILVA et al., 2014).  

O capim-limão tem sido estudado, apontando seu emprego como analgésico, 

calmante, espasmolítico leve, anticarcinogênica, larvicida, anti-helmíntica, inseticida, 

antifúngica, antibacteriana, atribuídas ao mirceno, α-citral e β-citral compostos de seu 

óleo essencial.   

O uso indiscriminado de antibióticos leva ao aumento da resistência bacteriana, 

que reflete no elevado número de casos de morbidade e mortalidade e custos com 

internações hospitalares. As bactérias comumente encontradas como responsáveis 

pelas infecções comunitárias ou hospitalares são, Staphylococcus aureus e 

Pseudomonas aeuruginosa, respectivamente  (BAPTISTA,2017).  

Sthaphylococcus aereus é uma bactéria gram-positiva, anaeróbica facultativa,  

organizada em grupos semelhantes a cachos de uvas(CHAMPE; HARVEY; FISFHER, 

2008). Já a Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria gram-negativa, encapsulada e 

aeróbica obrigatória, (CHAMPE; FISFHER; HARVEY, 2008). É caracterizada pela 

grande resistência antibacteriana, sendo o agente responsável por até 30% das 

infecções em Unidades de Terapia Intensiva (Neves et al. 2011) . O tratamento se dá 

pelo uso de antibióticos, sendo de primeira escolha as penicilinas em seguida as 

cefalosporinas, aminoglicosídeos e as fluroquinolonas, essa bactéria tem um 

tratamento especifico, pois apresenta mutações de resistência, sendo por 

frequentemente necessário um tratamento com a utilização de associações de 

antibióticos (CHAMPE; FISFHER; HARVEY, 2008).  



A literatura aponta a interferência dos óleos essenciais sobre a ação 

antimicrobiana de antibióticos em determinadas bactérias, que embora valorize a 

medicina popular e o uso de novas substâncias biologicamente ativas, carece de 

aprofundamento e investigação antes de recomendar seu uso (OLIVEIRA et al, 2005). 

 

Objetivos  

O objetivo dessa pesquisa é verificar a ação antimicrobiana do óleo essencial 

de Cymbopogon citratus bem como comparar sua interferência sobre a ação de 

antibióticos sobre culturas de bactérias gram-positiva e gram-negativa. 

 

Metodologia 

Para alcançar os objetivos propostos será realizado um estudo experimental, 

prospectivo, com grupo controle, no Laboratório de Microbiologia do Centro 

Universitário Amparense - Unifia.   

Materiais 

Papel filtro, Óleo essencial de Cymbopogon citratus, cepa de Staphylococcus 

aureus e cepa de  Pseudomonas aeruginos (cepa adquirida pelo Unifia); Placas de petri;  

Ágar Mueller Hinton; Substâncias ácido ou básico, para obter um pH adequado para 

o crescimento do microrganismo. 

 

Antimicrobianos 

O antibiótico usado na pesquisa para Sthaphylococcus aereus será a Oxacilina, 

pertecente ao grupo das penicilinas, sendo a primeira escolha quando o 

microorganismo é resistente a penicilina G (CHAMPE; FISFHER; HARVEY, 2008). 

Será utilizado o ciprofloxacino com efeito bactericida (HOWLAND; MYCEK, 2008) 

para a Pseudomonas aeruginosa, este age na síntese de DNA impedindo a 

reprodução bacteriana. 

 

Óleo essencial de Cymbopogon citratus 

O óleo essencial foi adquirido em farmácia de manipulação, pelos 

pesquisadores, com rotulação comprovando pureza. 

 

Desenvolvimento 



As cepas bacterianas utilizadas serão Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa serão cultivadas em Ágar Mueller Hinton, em três placas para cada grupo 

de bactéria, sendo quatro grupos, utilizando a técnica de Semeadura Quantitativa. 

Serão formados quatro grupos, conforme tabela 1: 

 

 Gram Grupo OECC Grupo ATB Grupo 

ATB+OECC 

Grupo 

Controle 

Staphylococcus aureus positivo Contar UFC Contar UFC Contar UFC Contar UFC 

Pseudomonas aeruginosa negativo Contar UFC Contar UFC Contar UFC Contar UFC 

 

Resultados Preliminares 

 Os resultados esperados visam a interferência sinergista do óleo essencial com 

a ação dos antimicrobianos escolhidos para tratamento das cepas de bactérias. 
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