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Resumo 

Desde a antiguidade até os dias atuais enfrentamos dificuldades em diversas áreas para 
enfrentarmos contaminações bacterianas, entre elas hospitalar, comercial, farmacêutica, 
alimentícia, residencial, industrial, dentre outras. Observa-se que há é uma facilidade de 
várias bactérias, tanto Gram-negativas quanto Gram-positivas em evoluírem, adaptarem-se, 
reproduzirem-se e se modicarem, tornando elevada a resistência aos antibióticos disponíveis. 
Desenvolvimentos e evoluções dentro de pesquisas têm sido necessário para criação de novas 
estratégias, novos métodos e terapias para estar controlando ou mesmo combatendo o 
problema encontrado. Plantas medicinais podem possuir diversas atividades biológicas, anti-
inflamatória, antibacteriana, sendo encontrada em nossos alimentos naturais, jardins, florestas, 
porém ainda necessitam de mais aprofundamentos científicos para identificar seus efeitos de 
seus nutrientes. Como exemplo de planta, temos a árvore Cupressus Sempervirens também 
conhecida como cipreste. Literaturas relatam que o seu óleo essencial possui ação 
antimicrobiana devido alguns dos seus componentes. Através da fototerapia há o LED azul, 
que vem demonstrando uma inativação de bactérias, assim, sendo importante a realização de 
pesquisas cientificas para verificar realmente sua efetividade. Dessa forma, este estudo teve 
como objetivo verificar o efeito do extrato de Cupressus Sempervirens somente ou associado 
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a aplicação de LED azul em culturas de Staphylococcus Aureus in vitro. Para elaboração 
houve a coleta do material vegetal, após a coleta da planta, a mesma passou por uma secagem 
com uso de papel filtro para poder ser submetida à extração etanólica. Com o extrato pronto 
teve a confecção dos discos de três concentrações, sendo 500 µg/disco, 50 µg/disco; 5 
µg/disco, e de controles negativos sendo disco vazio, salina e etanol e um controle positivo 
sendo um antibiótico Cloranfenicol®. Com os discos prontos, foi preparada a bactéria S. 
aureus em placa de petri para difusão dos discos associado com a aplicação do LED azul com 
comprimento de onda mensurado em 478 nm. Após testes e o ensaio realizado, observou-se 
que as concentrações obtiveram um possível início de inibição antibacterianos, porém ineficaz 
comparado ao efeito do antibiótico e a dosagem do LED não demonstrou quaisquer efeitos 
bacteriostáticos.  Conclui-se que é de extrema necessidade, o desenvolvimento de novas 
pesquisas no futuro, novos testes e ensaios, além disso, também é primordial verificar a 
toxicidade da planta e trabalhar em novas estratégias para se obter novos métodos com ação 
antibacteriano utilizando extratos de plantas, fototerapias, e bem como, a associação de 
ambos, desenvolvendo novas informações e descobertas para literatura. 
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Abstract:  

From antiquity until the present day we face difficulties in several areas to face bacterial 

contaminations, among them hospital, commercial, pharmaceutical, food, residential, 

industrial, among others. It is observed that there is a facility for several bacteria, both Gram-

negative and Gram-positive, to evolve, adapt, reproduce and modulate, increasing the 

resistance to available antibiotics. Developments and evolutions within research have been 

necessary to create new strategies, new methods and therapies to be controlling or even 

fighting the problem encountered. Medicinal plants may have several biological, anti-

inflammatory, antibacterial activities, being found in our natural foods, gardens, forests, but 

still need more scientific depth to identify their effects of their nutrients. As an example of 

plant, we have the tree Cupressus Sempervirens also known as cypress. Literatures report that 

their essential oil has antimicrobial action due to some of its components. Through the 

phototherapy there is the blue LED, which has been showing an inactivation of bacteria, thus, 

being important to carry out scientific research to verify its effectiveness. Thus, this study 

aimed to verify the effect of Cupressus Sempervirens extract only or associated with the 

application of blue LED in cultures of Staphylococcus Aureus in vitro. For preparation, the 

plant material was collected, after the collection of the plant, it was dried using filter paper to 
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