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Estudos sobre óleos essenciais são importantes para o conhecimento da biodiversidade odorífera 

brasileira. Além disso, pesquisas que envolvam a investigação de propriedades farmacêuticas de 

produtos regionais ainda são muito escassas, em especial, no que concerne ao potencial 

antibacteriano de Justicia pectoralis Jacq., Acanthaceae. Neste contexto, considerando o uso 

etnofarmacológico desta espécie vegetal para o tratamento de doenças do trato respiratório, o 

objetivo do trabalho foi realizar a análise quali-quantitativa, por Cromatografia Gasosa acoplada 

a Espectrometria de Massas (CG/EM), do óleo essencial desta espécie medicinal bem como 

investigar sua atividade antibacteriana. Para realização dos estudos, as mudas de J. pectoralis 

foram cultivadas, sob condições ambientais não controladas, no Horto Medicinal da 

UniEvangélica (16°34'50''S e 48°92'88''W), cidade de Anápolis, Goiás. As partes aéreas da 

planta foram coletadas, entre 10 e 13 hs, abaixo do terceiro nó. O material coletado foi limpo em 

água destilada, e submetido à secagem em estufa com circulação forçada de ar à 40 ºC (± 5 ºC). 

Após a secagem, para extração do óleo, o material foi pulverizado em moinho de facas e 

submetido à hidrodestilação pelo método de Clevenger. O óleo essencial obtido foi submetido à 

análise por (CG/EM). A atividade antibacteriana do óleo foi testada por meio de testes de 

microdiluição em caldo, utilizando resazurina como revelador colorimétrico de crescimento 

bacteriano, realizados conforme recomendações do CLSI,1 frente a cepas de microrganismos 

gram-positivos (Staphylococcus aureus e S. epidermidis) e gram-negativos (Pseudomonas 

aeroginosa e Escherichia coli) da American Type Culture Collection. A (CG/EM) permitiu 

detectar 22 componentes no óleo e dentre estes, quatro (beta-bourboneno, E-cariofileno, 

isopulegol e iso-isopulegol) configuraram entre os majoritários. Ainda, os resultados deste 

estudo demonstraram que o óleo essencial obtido da J. pectoralis apresenta potencial ação 

antibacteriana, uma vez que, apesar da cepa de E. coli ter demonstrado resistência, a 

concentração mínima inibitória verificada para P. aeroginosa foi de 1.000 g.ml-1 e de 125 

g.ml-1 para S. aureus e S. epidermidis. A identificação dos compostos extraídos está em 

conformidade com outros estudos envolvendo a mesma espécie e com a composição química dos 

óleos de outras espécies de Justicia. Apesar de incipiente, este trabalho pode abrir perspectivas 

no sentido de desenvolver um fitoterápico eficaz para o tratamento de doenças infecciosas. 
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