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Palavras Chave: cravo da jamaica, S. mansoni, patógenos bucais 

Introdução 

A cárie e a esquistossomíase são dois grandes 

problemas de saúde pública em vários países em 

desenvolvimento, inclusive no Brasil. A cárie, por 

exemplo, afeta 97% da população brasileira e, se 

não tratada, pode desencadear problemas 

inflamatórios e ocasionar várias outras doenças, 

como o câncer bucal.
3
 Já a esquistossomíase é a 

segunda maior parasitose no mundo. O 

desenvolvimento de cepas resistentes ao 

praziquantel (PZQ), fármaco atualmente utilizado no 

combate a esta doença, tem impulsionado a 

pesquisa por novos fármacos para o tratamento 

desta doença.
4
 Neste sentido, vários óleos 

essenciais têm sido investigados quanto a suas 

atividades antibacteriana e esquistossomicida 

O objetivo do presente trabalho é avaliar o óleo 

essencial das folhas de Syzygium aromaticum (L.) 

Merr & L.M.Perry (Myrtaceae) (OE-SA) quanto às 

suas atividades esquistossomicida e antibacteriana. 

Esta espécie, popularmente conhecida como “cravo 

da Jamaica”, é utilizada na medicina popular como 

diurético, para alívio de dor de dente, como 

cardiotônico, condimento aromático e estimulante
1
.  

Resultados e Discussão 

O óleo essencial das folhas de S. aromaticum 

(OE-SA) foi obtido por hidrodestilação em aparato 

do tipo Clevenger durante 4h. A determinação de 

sua constituição química foi determinada por CG-EM 

em equipamento Shimadzu QP2010 Plus, a partir 

dos índices de retenção de cada pico e da 

similaridade dos espectros de cada pico individual 

com o de bibliotecas espectrais. 

A atividade esquistossomicida in vitro foi avaliada 

na concentração de 200 µg/mL usando a 

metodologia descrita por Melo e colaboradores
7
. A 

atividade bacteriana foi realizada em termos de CIM 

(concentração inibitória mínima) frente algumas 

bactérias cariogênicas (E. faecalis, S. salivarius, S. 

sobrinus, S. mutans, S. mitis, S. sanguinis e L. 

casei), variando as concentrações entre 1,9 µg/mL e 

2000 µg/mL, conforme descrito por Porto e 

colaboradores
8
. Diidrocloridrato de clorexidina foi 

utilizado como controle positivo. 

OE-SA foi obtido com rendimento de 0,25% 

(m/m). As análises por CG-EM permitiram identificar 

btendo sendo os compostos majoritários foram 

octan-3-ona (1, 16,4%), limoneno (2, 24,5%) e linalol 

(3, 13,3%) como constituintes majoritários.  
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Figura 1. Constituintes majoritários do OE-AS. 

Quanto à atividade esquistossomicida in vitro, o 

OE-AS não promoveu separação de casais, mortes 

de vermes ou alteração na motilidade na 

concentração avaliada. Em relação à atividade 

antimicrobiana, os resultados obtidos mostraram 

que OE-AS é inativo contra as bactérias 

selecionadas, nas concentrações testadas, sendo 

que estes valores foram bem diferentes do controle 

positivo diidrocloridrato de clorexidina (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Resultados de CIM para o OE-AS 

 OE-AS CHD
* 

E. faecalis 4000 3,68 
S. salivarius 2000 0,92 
S. sobrinus 1000 0,92 
S. mutans 2000 0,92 
S. mitis 2000 3,68 
S. sanguinis 2000 7,37 
L. casei 1000 0,92 

* CHD (diidrocloridrato de clorexidina) 

Conclusões 

Os dados deste estudo mostraram que OE-AS não 

exibe atividade esquistossomicida in vitro, sendo 

também inativo frente às bactérias cariogênicas 

selecionadas.  
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