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Introdução: Pesquisas sobre o potencial terapêutico e a biocompatibilidade de plantas 

medicinais têm despertado interesse científico, tornando-se um campo de estudo promissor e 

útil para a descoberta de novos medicamentos. A resistência de microrganismos aos fármacos 

convencionais em infecções oportunistas recorrentes, fortalece a busca por alternativas de 

tratamento na fitoterapia (1). Estudos com óleos essenciais e extratos de vegetais são 

fundamentais para o estabelecimento de opções de terapias para doenças, inclusive as que 

ocorrem no meio bucal. A Salva-de-Marajó, nome popular da espécie Lippia origanoides é 

um arbusto aromático nativo da Amazônia. É utilizada na medicina popular para o tratamento 

de doenças gastrointestinais, respiratórias e como antisséptico bucal (2). Possui propriedades 

antimicrobianas bem estabelecidas, sendo considerada uma planta medicinal muito 

promissora para o uso farmacológico. Destaca-se a sua forte ação antifúngica, inclusive, 

contra Candida albicans, que é a principal espécie envolvida nos episódios de candidíase oral 

e de maior patogenicidade (3). Esta doença bucal tem alta prevalência em pacientes 

imunodeprimidos, que apresentam casos de recidiva e podem adquirir resistência aos 

medicamentos sintéticos convencionais (4). Associado ao conhecimento sobre a atividade 

terapêutica de óleos essenciais, o estudo sobre o comportamento deles frente aos componentes 

biológicos é fundamental para uso em concentrações seguras. Para isso, cultivos celulares têm 

sido amplamente utilizados em ensaios de citotoxicidade in vitro com óleos e extratos de 

origem natural. Objetivos: O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro a citotoxicidade do óleo 

essencial de Salva-de-Marajó em linhagem de fibroblastos gengivais humanos. Métodos: 

Para a obtenção do óleo essencial, folhas de Salva-de-Marajó foram coletadas na Floresta 

Nacional de Carajás, Pará, Brasil. Vinte gramas destas folhas foram selecionadas e 

submetidas ao método de preparo do óleo realizado por hidrodestilação utilizando sistemas de 

vidro do tipo Clevenger modificado. O óleo essencial foi centrifugado, armazenado em 

ampola de vidro âmbar na ausência de oxigênio e conservado em ambiente refrigerado em 10º 

C. Para o cultivo celular, a linhagem de fibroblastos gengivais foi cultivada em meio de 

cultura DMEM-F12 suplementado com 10% de soro fetal bovino. Foram mantidas em 

incubadora na temperatura de 37ºC e atmosfera úmida contendo 5% de CO2. A proliferação 

celular foi observada diariamente em microscópio invertido de contraste de fase com câmera 

acoplada até a obtenção de confluência celular necessária para a realização dos experimentos. 

Para análise de citotoxicidade, a linhagem de fibroblastos gengivais foi semeada em placa de 

cultivo de 24 poços na concentração de 1x10⁴ células/poço e incubada por 48 horas para 

adesão e proliferação celular. Utilizou-se DMEM-F12 para diluição do óleo essencial, de 

modo que estivessem nas concentrações de 600μg/ml, 610μg/ml, 620μg/ml, 630μg/ml, 

640μg/ml e 650μg/ml. Para o grupo controle utilizou-se apenas o meio de cultivo. O tempo de 

exposição das células ao óleo foi de 1 hora. Para análise de viabilidade celular foi aplicado o 

teste do MTT, que se baseia na conversão deste sal em cristais de formazam (insolúvel em 
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água e de coloração púrpura) pela atividade mitocondrial das células viáveis. Após o período 

de exposição ao óleo, as soluções testadas foram removidas dos poços e adicionou-se a 

diluição de MTT na concentração de 5mg/ml em meio de cultivo. As células permaneceram 

incubadas no MTT durante 4 horas. Ao final deste período, os cristais de formazam foram 

solubilizados com DMSO. A quantificação fotométrica da absorbância foi realizada no leitor 

ELISA utilizando o software Microplate Manager e adotando um filtro de medição de 595 

nm. Os experimentos foram realizados em triplicata. Para análise dos resultados, os dados 

obtidos no leitor de absorbância foram tabulados e foi verificada a porcentagem da viabilidade 

celular utilizando o método da norma 10993-5:2009 para avaliação in vitro de citotoxicidade. 

O referido estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do 

Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará sob parecer 3.898.975. 

Resultados e Discussão: A medida que houve o aumento da concentração do óleo essencial 

observou-se um decréscimo da viabilidade celular. Nas concentrações 600 μg/mL (89%), 610 

μg/mL (80%) e 620 μg/mL (75%) não foi observado potencial efeito citotóxico aos 

fibroblastos gengivais, pois apresentaram viabilidade celular maior que 70% (valor para um 

composto não ser considerado citotóxico segundo a norma ISO 10993-5:2009). Já as 

concentrações 630 μg/mL, 640 μg/mL e 650 μg/mL apresentaram viabilidade de 60%, 41% e 

37%, respectivamente, indicando toxicidade celular nas soluções de maior concentração. O 

óleo essencial de Salva-de-Marajó possui importante atividade antifúngica contra cepas de 

Candida albicans, com ação na inibição da formação do tubo germinativo desta espécie (5). 

Além disso, a mínima concentração inibitória (MIC) para o óleo ter efeito em cepas de 

Candida é consideravelmente menor do que as concentrações testadas que foram consideradas 

tóxicas, portanto o óleo pode ser utilizado com efeito antifúngico sem causar danos celulares 

ao principal componente do tecido conjuntivo da mucosa oral. Dessa forma, considera-se a 

sua utilização muito promissora como uma alternativa terapêutica no controle da candidíase 

oral. Ademais, o óleo de Lippia origanoides tem ação contra as espécies Streptococcus 

mutans, Escherichia coli, Candida parapsilosis, Candida krusei e Staphylococcus aureus, que 

podem causar infecções em caso de desequilíbrio no meio bucal. Os recursos terapêuticos 

existentes na fitoterapia são muito importantes para beneficiar a população, além da origem 

natural, tais compostos são consideravelmente mais acessíveis, de baixo custo e bem aceitos. 

Além disso, o mecanismo de ação destes compostos são uma alternativa em situações que os 

medicamentos sintéticos não estão sendo eficazes ou em casos de recorrência de infecções 

oportunistas como no caso de pacientes imunodeprimidos. A avaliação dos efeitos de óleos 

essenciais em componentes biológicos é um passo muito importante para a incorporação de 

novas práticas terapêuticas que possam ser utilizadas de maneira segura e eficaz. Conclusão/ 

Considerações Finais: A citotoxicidade do óleo essencial de Salva-de-Marajó sobre 

fibroblastos gengivais no tempo de exposição testado, foi dependente das concentrações. 

Considerando a boa biocompatibilidade do óleo e sua eficácia terapêutica contra diversos 

microorganismos, considera-se que este composto de origem natural é muito favorável para 

uso complementar e alternativo no tratamento de diversas doenças, inclusive as que afetam a 

cavidade oral. 
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