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OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão de 

literatura sobre a atividade antimicrobiana do óleo 

essencial de Syzygium aromaticum.  

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Foram selecionados 28 artigos que versavam acerca do tema 

proposto. 

RESULTADOS 

Nos idiomas:  

 Português;  

 Inglês.  
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ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE ÓLEO ESSENCIAL DE Syzygium aromaticum EM BACTÉRIAS 

PATOGÊNICAS ORIUNDAS DE ALIMENTOS  

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo observacional do 

tipo revisão de literatura. Para a realização desse 

estudo foram utilizados artigos originais publicados 

no período de 2007 a 2017. 

Microrganismos patogênicos de origem alimentar 

estão presentes na natureza de forma vasta e 

representam a maior causa de problemas de saúde 

pública. 

Enfermidades e prejuízos econômicos 

causados por patógenos alimentares, avanços 

têm ocorrido quanto ao uso de antimicrobianos 

de origem vegetal em alimentos.  

O óleo essencial de 

Syzygium aromaticum 

(Cravo-da-Índia) 

Propriedades: antisséptica, antifúngica e em 

especial antibacteriana (haja em vista, a presença 

do eugenol em sua composição). 

Bases de dados: 

Descritores: 

 

 
 Syzygium aromaticum;  

 Eugenol; 

 Antimicrobiana. 

Principais pontos elencados: 

 Amplo espectro de ação do eugenol frente a diferentes 

microrganismos patogénicos; 

 

 Inibição de diversas bactérias de origem alimentar tais como: 

Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Staphylococcus 

aureus e Salmonella entérica  

 

 Mecanismo de ação antimicrobiana do óleo de S. aromaticum 

ainda é pouco elucidado na literatura; 

 

 Alguns estudos indicam que sua capacidade no combate as 

bactérias está relacionada ao ataque sobre a membrana 

celular destes microrganismos e isso deve-se a suas 

características físicas intrínsecas e essa ação em conjunto 

com os constituintes do óleo é o que o torna eficaz como 

antimicrobiano.  

CONCLUSÃO 

Logo, o óleo essencial de S. aromaticum poder ser considerado 

uma alternativa natural e acessível na conservação de 

alimentos.  
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