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Perante o surgimento de microrganismos resistentes a compostos químicos já 
utilizados, surge uma corrida em busca de novos fitofármacos como alternativa 
para diversos tratamentos. Neste contexto, está inserido o estudo com plantas 
medicinais, que tem se mostrado em acensão nos últimos anos. Este artigo traz, 
um estudo realizado com a fração de óleo essencial das folhas de um espécime 
de canela, Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez, pertencente a familia Lauraceae, 
popularmente conhecida como canela de Corvo, frente três cepas bacterianas 
Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Escherichia coli (ATCC 25922) e 
Enterococcus faecalis ATCC (19433). As folhas foram coletadas em Japorã-MS. 
O óleo foi obtido por hidrodestilação, utilizando o aparelho Clevenger, 
modificado, por 4 horas. Os estudos químicos foram realizados com 
cromatografia a gás acoplado a um espectrômetro de massas (CG-MS) e 
cromatografia gasosa acoplada com detector de ionização em chama (CG-DIC) 
bem como a cromatografia em camada delgada para fracionar o óleo em estudo. 
O ensaio com suspensão das cepas bacterianas foi realizado em solução salina 
(NaCl 0,8%) para obter aproximadamente 1,5x108 UFC/mL, como controle usou-
se um disco de cloranfenicol (30μg) e o óleo foi diluído nas concentrações de 
1μL e 5μL. Com cromatografia em camada delgada obtiveram-se oito frações, a 
fração mais pura e com maior concentração foi utilizada frente as cepas 
bacterianas, sendo esta a fração número cinco (35,6%), que apresentou como 
composto majoritário o α-cubebeno (67,8%). O resultado frente as cepas 
bacterianas mostraram que não houve inibição no crescimento de halo frente 
todas as cepas testadas para a concentração de 1 μL, já para a concentração de 
5μL, não houve inibição para Escherichia coli, houve fraca inibição para 
Enterococcus faecalis (7,66mm ± 0,73mm) bem como frente Staphylococcus 
aureus (9.04 mm ± 0,48), enquanto que o padrão cloranfenicol, inibiu 34,24 mm, 
25,11 mm e 24,07 mm, respectivamente. Esse resultado pode estar 
correlacionado com as estruturas das bactérias, pois percebe-se uma maior 
resistência das bactérias gram-negativas à ação de óleos essenciais, segundo a 
literatura, devido à grande complexidade da dupla membrana apresentada por 
estes microrganismos, a qual limita a difusão de compostos hidrofóbicos, através 
de sua cobertura lipopolissacarídica. 
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