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RESUMO 
 
O assunto do estudo tem como foco de pesquisa o tema “Azeitonas na dieta alimentar: desafios e 
perspectivas na saúde humana”. Os conceitos a serem fundamentados apresentam uma análise da 
revisão bibliográfica, informando ao leitor a importância do consumo de azeitona e seus derivados na 
alimentação e para doenças crônicas. O objetivo foi apresentar uma revisão de literatura abordando 
assunto sobre o uso de azeitonas com agentes terapêuticos na saúde humana. Pois, têm seu 
histórico, desde as civilizações de origem do mar Mediterrâneo; e a oliveira, primitiva teve sua origem 
na Era Terciária e situa-se na Ásia Menor, expandindo-se na Síria ou Palestina, região onde foram 
descobertos vestígios de instalações de produção de azeite, tendo o início na Idade do Bronze. O 
potencial medicinal foi identificado por meio de estudos científicos no uso das folhas da oliveira para 
chás, que podem auxiliar na dilatação das artérias, baixam a pressão arterial e ajudam a melhorar a 
circulação sanguínea. 
 
Palavras-chave: Potencial medicinal. Benefícios à saúde humana. Estudos  
                             científicos. Agentes terapêuticos. 
 

ABSTRACT  

 
The subject of the study has as its research focus the theme “Olives in the diet: challenges and 
perspectives on human health”. The concepts to be substantiated present an analysis of the literature 
review, informing the reader about the importance of consuming olives and their derivatives in food 
and for chronic diseases. The objective was to present a literature review addressing the issue of the 
use of olives as therapeutic agents in human health. Well, they have their history, from the civilizations 
of origin of the Mediterranean Sea; and the olive tree, primitive, had its origins in the Tertiary Era and 
is located in Asia Minor, expanding into Syria or Palestine, a region where traces of oil production 
facilities were discovered, beginning in the Bronze Age. The medicinal potential has been identified 
through scientific studies in the use of olive leaves for teas, which can help to dilate the arteries, lower 
blood pressure and help improve blood circulation. 
 
Key-words: Medicinal potential. Benefits to human health. Studies scientific.  
                    Therapeutic agents. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

O cultivo de oliveiras e a expansão da produção de seus derivados, 

principalmente o óleo de oliva, tornou-se uma atividade agrícola de fundamental 

importância para diferentes países. A origem e o desenvolvimento da cultura da 

oliveira (Olea europaea L.) tiveram avanço no espaço geográfico; sendo que a 

oliveira proveniente da Síria, do Líbano e Israel, se originou na Ásia Menor, em que 

o plantio desta espécie iniciou-se no período Paleolítico e Neolítico, entre 10.000 a 

3.000 a.C., na Mesopotâmia, e depois se difundiu para o Egito (2.000 a.C.), ilhas da 

Ásia Menor e Grécia Continental (1.800 a.C.). Com a evolução a oliveira se 

disseminou pela Bacia do Mediterrâneo, expandindo-se para diferentes países da 

Europa e do Oriente Médio (FERNANDES, 2014). 

Atualmente, os principais países produtores de oliveira encontram-se na 

Europa, com destaque para Espanha, Itália e Grécia. Na América do Sul, destacam-

se o Chile e a Argentina como principais produtores e exportadores de azeitona e de 

azeite. No Brasil, a oliveira foi introduzida no início do século 19, nas Regiões Sul e 

Sudeste (NETO et al., 2008). 

A produção de azeites a partir de oliveiras centenárias em Portugal é uma 

prática que se iniciou na região de Trás-os-Montes. Oliveira é uma das árvores mais 

antigas cultivadas no mundo; sendo frutífera e pertence à família Oleaceae, ao 

gênero Olea e à espécie Olea europaea L. Sua marca recebeu a certificação 

Denominação de Origem Protegida (DOP). Segundo o Regulamento (CE) nº 

510/2006, o nome da região que serve para representar um produto agrícola ou 

gênero alimentício deve ser originário da localização geográfica; a qualidade ou 

características do produto, transformação e elaboração devem ocorrer na mesma 

área geográfica (GIMÉNEZ et al., 2010).  

A indústria fez inúmeros investimentos com o intuito de aumentar a produção 

dos derivados, sendo que com o uso de tecnologias a extração do azeite, ganhou 

maior qualidade. Diante disso, a produção de oliveiras se expandiu em diferentes 

regiões, sendo que recebeu o aprimoramento de cultivares de oliveiras destinadas a 

produção de frutos para o preparo de conservas; bem como foi utilizada inovação 

para cultivares destinadas a extração do óleo de oliva extra virgem ou virgem. Estes 

investimentos para o setor econômico receberam enorme potencial, que significa 
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agregação de valor e industrialização em diferentes regiões do Brasil (PESTANA-

BAUER et al., 2011). 

A família da azeitona deriva do fruto da oliveira (Oleaeuropaea) espécie 

pertencente à família das Oleáceas, e o fruto é considerado impróprio para consumo 

in natura, pois possui um componente com sabor amargo, e a oleuropeína é um 

glicosídeo. (CAPPATO et al., 2015). 

De acordo com Martins e Pinto em seus estudos a oleuropeína é um  

glicosídeo  amargo (Figura 1), sendo especificada como um éster heterosídico do 

ácido elenóico e dihidroxietanol; além de ser o  composto  fenólico  mais  abundante  

presente  nas  azeitonas. Entretanto encontra-se ausente no azeite de oliva, por 

causa da elevada solubilidade em água; bem como apresenta baixa solubilidade no 

óleo, pela degradação enzimática durante o processo de produção do azeite 

(MARTINS; PINTO, 2008). 

 

Figura - 1 Estrutura química da oleuropeína 

 

Fonte: MARTINS; PINTO, 2008. 

 

A classificação das azeitonas é efetivada no período de maturação; são 

diferenciadas por sabor e cores, sendo que existe azeitona verde, de cor transitória 
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e preta. Entretanto, as azeitonas de mesa se diferenciam pelo seu grau de 

maturação e coloração, após seu processo industrializado (CAPPATO et al., 2015). 

Diante disso, sua a produção mundialmente é destinada para diferentes 

cardápios, sendo que os frutos são utilizados para preparo de diferentes pratos 

típicos, em que as azeitonas pretas oxidadas podem ser colhidas em diferentes 

estágios de maturação (ROMERO et al., 2004). Além disso, o fruto apresenta 

variações em sua composição físico-química; fitoquímicos, por causa das diferentes 

espécies, e em consequência do tipo de solo, clima, práticas culturais e estado de 

maturação do fruto.  

Os estudos científicos dependem das pesquisas para conhecer a composição 

dos frutos de oliveira; sendo fator essencial para a produção com qualidade e 

competitividade no mercado brasileiro (AUED-PIMENTEL et al., 2002). Após a 

colheita dos frutos, estes são comercializados como conservas na salmoura de 

acondicionamento (água, sal e conservantes) ou mediante tratamento térmico de 

pasteurização ou esterilização. 

A qualidade de azeitona verde, pode ter seus frutos colhidos quando 

apresenta a coloração verde palha ou amarelada; na azeitona preta natural, os 

frutos são colhidas quando apresentam cor pretas, ou seja, maduras, também se 

identifica com a coloração avermelhado-violácea. Cada estágio de maturação do 

fruto apresenta o processo de colheita diferente, e posteriormente, o transporte e a 

lavagem são essências para efetuar a conserva ou industrialização das azeitonas 

(GONÇALVES, 2011). 

No mercado farmacêutico e demais indústrias que realizam manipulação de 

produtos para a saúde, os estudos com a azeitona mostraram resultados eficientes 

por causa dos inúmeros compostos bioativos, sendo que o consumo é indicado para 

a prevenção e tratamento de diferentes problemas de saúde. Esses compostos são 

oriundos do metabolismo secundário dos frutos, apresentando capacidade de reagir 

com radicais livres; contribuindo na prevenção de doenças cardiovasculares, 

circulatórias, neurológicas e cancerígenas (PESTANA-BAUER, et al., 2011).  

Dessa forma, o objetivo desse estudo foi relatar o uso de azeitonas com 

agentes terapêuticos na saúde humana - revisão de literatura. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Características gerais da azeitona 

 

A oliveira (Olea europaea L.) da família Oleaceae, é uma árvore de tamanho 

médio e formato arredondado, cujo porte, densidade da copa e cor da madeira 

variam em função do cultivar e das condições geográficas (Figura 2). Apresenta 

duas fases diferenciadas: na juvenil apresenta folhas mais curtas e grossas e ramos 

com comprimento de entrenós menores. A fase adulta alcança a sua capacidade 

reprodutiva com folhas maiores e mais delgadas, sendo que os ramos possuem 

comprimento maior (NETO et al., 2008). 

 

Figura 2 – Oliveira 
 

Fonte: Fernandes, 2014. 
 

A caracterização do sistema radicular é com raiz pivotante central, no entanto, 

quando a planta origina-se da semente, a planta para sua propagação vegetativa, 

estaquia, apresenta um sistema radicular fasciculado. A inflorescência é constituída 

por quatro sépalas verdes e soldadas, que formam um cálice com quatro pétalas 

brancas, que também são soldadas pela base para formar a corola (NETO et al., 

2008). 

O clima propício para oliveira é o temperado, sendo que depende de baixas 

temperaturas no período que antecede a floração para ocorrência de produções 

satisfatórias. Olea europaea L. é uma espécie diplóide com 46 cromossomas; sendo 
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alógama, com altos níveis de heterozigotia e polimorfismo de ADN entre cultivares 

(GOMES et al., 2012). 

Ainda segundo os aspectos técnicos da cultura da Oliveira que o fruto se 

chama azeitona, pode-se dizer que seu tamanho é pequeno e de forma elipsoidal, 

cujas dimensões variam em função da variedade, podendo apresentar entre 1 e 4 

cm de comprimento e diâmetro de 0,6 a 2 cm. A semente é composta de três tecidos 

fundamentais: endocarpo, ou seja, o caroço, o mesocarpo, à polpa, e o pericarpo, à 

pele. A sua coloração pode ser verde ou preta (NETO et al., 2008).  

A oleuropeína  possui  uma  estrutura  química  com  um  tamanho  maior, 

sendo mais abundante (JAPÓN-LUJÁN; CASTRO, 2007), apresentando sabor 

amargo, além de ser um fenol muito complexo (Figura 3)  (RANALLI et al., 2006). 

 

Figura 3 - Estrutura química dos polifenóis da folha de oliveira (hidroxitirosol,  
                oleuropeína, ácido elenólico, quercetina, verbascosídeo) 

 

Fonte: Benavente-García et al., 1999. 
 

 



16 

 

Para efetuar a análise das características morfológicas o método adotado 

para verificar as diferentes cultivares foi por meio de marcadores moleculares para 

analisar a diversidade genética, e determinar as relações genéticas (GOMES et al., 

2012). Outro método adotado para identificar a caracterização de cultivares, foi o de 

caracteres biométricos sendo desenvolvido pelo Conselho Oleícola Internacional 

(COI), considerando as características da árvore, folha, inflorescência, o fruto, e o 

endocarpo (SARAMAGO, 2009).  

 

2.2 Azeitona na dieta alimentar x saúde humana 

 

Na alimentação humana o fruto da oliveira ou o azeite de oliva é de 

fundamental importância para reduzir problemas de doenças crônicas, sendo que 

por meio de estudos científicos foram comprovados os efeitos benéficos do azeite de 

oliva. As avaliações que envolvem aspectos de saúde da população em diferentes 

regiões como na Grécia, evidenciam o aumento do consumo de gorduras, cuja 

procedência era de azeite de oliva, que contribuem para redução dos níveis de 

colesterol plasmático; bem como reduz a incidência de enfermidades coronárias 

(SANTOS e RAMOS, 2013). 

Outro aspecto importante do potencial medicinal do azeite de oliva é para 

hipertensão que se caracteriza pela elevação dos níveis pressóricos; sendo indicado 

“utilizar limão, azeite de oliva extra-virgem, coentro, juntamente com cheiro verde, 

salsa, hortelã, folha de louro, alho, cebola, pimentão, noz moscada, orégano, 

manjericão, alecrim, urucum, que podem contribuir para a melhora dos hipertensos” 

(VILLELA; ROCHA, 2008, p.64). 

Segundo Neto et al. (2008), demonstraram  que a ingestão de uma dieta que 

contenha uma elevada proporção de ácidos graxos monoinsaturados, como os 

encontrados no azeite de oliva, era compatível com os níveis adequados de 

colesterol plasmático e apresentava uma baixa incidência de infarto do miocárdio.  

Para uso do azeite de oliva na dieta alimentar o consumidor deve prestar 

atenção nas marcas dos produtos, pois, um rótulo pode ser atrativo, mas as 

propriedades e composição deste podem ter problemas. Para que o produto seja 

considerado “azeite de oliva virgem” ou “extravirgem”, não é permitida a presença de 
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óleos vegetais refinados, ou outros ingredientes e aromas ou sabores de qualquer 

natureza (MAPA, 2018). 

O aumento do consumo do azeite de oliva se deve aos estudos científicos 

que evidenciam a qualidade de vida, o fácil acesso a informações e a entrada de 

produtos de outros países com um preço atrativo ao consumidor. Em seus estudos 

sobre a dieta do mediterrâneo, foi verificado o interesse por parte dos brasileiros no 

consumo do azeite de oliva que tornou-se uma nova perspectiva de qualidade de 

vida e alimentação, sendo que se expandiu no ano de 2006, aumentando assim o 

consumo (REZENDE, 2006). 

Segundo dados divulgados pela UNESCO, no ano de 2010, foi oficializada a 

adoção de dieta mediterrânica como "Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade", 

tendo como ingredientes principais o azeite de oliva, cereais, frutos frescas ou 

secas, vegetais, pequenas quantidades de peixe, carne e lácteos, temperos e 

especiarias, vinho como acompanhamento (ROUTE, 2017). 

 

2.3 Agentes terapêuticos  

 

De acordo com estudos científicos o azeite de oliva tem grande potencial para 

a redução do LDL – Colesterol ruim, sendo que sua ingestão pode reduzir até 40% 

do risco de doenças do coração. A manteiga ou margarina sendo substituída por 

azeite de oliva, de preferência o extra-virgem, apresenta grande potencial medicinal 

(INMETRO, 2010). 

Ao adotar o hábito alimentar com uso de azeite de oliva nas preparações de 

cardápios, é possível reduzir os problemas de cardiopatias, que são patologias 

congênitas ou adquiridas que afetam o músculo cardíaco. Ainda o azeite de oliva 

extra-virgem, tem grande potencial terapêutico para doença hepática gordurosa que 

se caracteriza pelo acúmulo de gordura nas células hepáticas, podendo evoluir para 

hepatite, cirrose, carcinoma hepatocelular e ocorre em pacientes sem história de 

consumo significativo de álcool (VILLELA e ROCHA, 2008). 

Segundo Basu (2010), os óleos de oliva (azeite), são comercializados em 

frascos do tipo âmbar, mesmo não sendo fontes especiais de ácidos graxos poli-

insaturados. Para Kalua et al. (2006), os azeites extra-virgem, quando deixados na 

exposição da luz podem ser danificados, perdendo sua consistência, pois, os 
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compostos fenólicos presentes no óleo apresentam importantes características 

funcionais especialmente relacionadas às atividades antioxidantes. 

Conforme relatos do INMETRO (2010), foram realizadas análises da 

composição de lipídeos e a influência do aquecimento em três tipos de azeite de 

oliva (extra-virgem, mistura de virgem com refinado e mistura de extra-virgem com 

refinado) com diferentes percentuais de acidez e de diversas procedências. Os 

resultados evidenciam que não houve variação significativa no perfil de ácidos 

graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados Ômega-3 e Ômega-6 do 

azeite de oliva extra-virgem e nas misturas de azeite de oliva quando submetidos à 

temperatura de 170ºC por 10 e 30 minutos. Ainda não foi constatado diferença no 

perfil lipídico entre as amostras de azeite de oliva extra-virgem orgânicos e não 

orgânicos. (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Análise de azeite de oliva extra-virgem aquecido 

Alimento AGS (g) AGM (g) AGP (g) Colesterol 
(mg) 

Palmítico 
16.0(g) 

Esteárico 
18.0(g) 

Oléico 
18-1(g) 

Azeite de 
oliva extra-

virgem 

14,9 75,5 9,5 NA 11.30 2,96 74,01 

Legenda:  
AGS: Ácido graxo saturado; AGM: Ácido graxo monoinsaturado; AGP:Ácido graxo poli-insaturado 
Fonte: INMETRO, 2010. 
 

Conforme os resultados da análise de azeite de oliva quando aquecido, o 

INMETRO confirma que apenas o óleo isoladamente e não a combinação de 

alimento com azeite aquecido, é um dos fatores que podem potencializar a reação 

de oxidação quando se submete o óleo ao aquecimento. 

A respeito dos fatores que devem ser analisados na escolha de um bom 

azeite; conforme Rossini (2015), o consumidor deve ficar atento às informações 

sobre: data de envase ou da colheita, que deve ser sempre recente; o recipiente de 

armazenamento, garrafas escuras e protegidas da luz solar e artificial nas gôndolas; 

verificar o local geográfico da origem da produção. 

O potencial medicinal também foi identificado por meio de estudos científicos 

no uso das folhas da oliveira, que podem auxiliar na dilatação das artérias, baixam a 

pressão arterial e ajudam a melhorar a circulação sanguínea (BONTEMPO, 2008). O 

autor complementa referente à confirmação da ciência sobre os benefícios do azeite 

de oliva e da azeitona de mesa, além da produção do sabonete sem conservantes, 
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tendo como ingredientes, óleo de oliva extra virgem saponificado, água deionizada, 

cera de abelha e blend de óleos essenciais. 

De acordo com Givegier (2015), ficou comprovado a liberação da 

comercialização chás da folha de oliveira, sendo que as propriedades são 

importantes por ser antifúngica, antiflamatória e antibacteriana, tendo como 

nutrientes na folha: potássio, magnésio, manganês, fósforo, selênio, cobre e zinco. 

As folhas de oliveira já foram utilizadas como medicamento popular para combater 

algumas doenças, como a malária e desde a antiguidade. 

A oleuropeína é o composto fenólico abundante encontrado nas folhas da 

oliveira (Olea Europaea L.). A oleuropeína contém propriedades antimicrobiana 

(TRIPOLI et al., 2005), antioxidante (VISIOLI; POLI; GALLI, 2002), antiviral (MICOL 

et al., 2005), anti-inflamatória, e outras que foram identificadas em estudos onde 

foram utilizados métodos para sua extração, e também sua aplicação em produtos 

na área alimentícia, cosmética e farmacêutica. 

As folhas de oliva possuem mais de quarenta (40) estruturas de compostos 

ativos fenólicos, com elevada atividade antioxidante e potencial redox, que lhes 

permitem atuar como agentes redutores, supressores de oxigênio singlet e doadores 

de hidrogênio (KAJDZANOSKA, PETRESKA, STEFOVA, 2011). 

A azeitona de mesa teve avaliação das características probióticas de 

leveduras, sendo que nos estudos foram identificadas cepas de Torulaspora 

delbrueckii e Debaryomyces hansenii apresentando altas concentrações de sais 

biliares e baixos valores de pH. Foi verificado que os filtrados de cultura dessas 

cepas inibiram patógenos de origem alimentar, como Listeria monocytogenes, 

Bacillus cereus e Salmonella typhimurium (SILVA et al., 2011). 

As leveduras de azeitona possuem benefícios importantes para à saúde 

humana que justificam a aplicação no processamento de azeitonas de mesa. No 

caso, estudos comprobatórios evidenciam que as cepas de K. lactis, S. cerevisiae e 

Issatchenkia orientalis exibem grande capacidade de reduzir os níveis séricos de 

colesterol (KOURELIS et al., 2010). 

As propriedades farmacológicas da azeitona incluem inúmeras variedades 

(VILLA; OLIVEIRA, 2012). As principais são encontradas no azeite de oliva, que é 

obtido por meio da compressão direta da azeitona, sendo (Koroneiki, Arbequina, 
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Arbosana e Grappolo), pois conseguem obter um alto rendimento do óleo produzido 

pelos frutos (CAVALHEIRO, 2013).  

O processo da azeitona proporciona a transferência entre outros compostos 

que estão nas azeitonas para a fração do óleo, obtendo-se um produto rico em 

ácidos graxos monoinsaturados, compostos fenólicos e vitaminas, bem como o 

sabor e o odor característicos do fruto (RIACHY et al., 2011). 

Segundo Benavente-García et al., (2000) constataram que os frutos, e as 

folhas da oliveira possuem componentes essenciais para a saúde humana, e por 

meio de análises das folhas de oliveira foram encontrados resultados benéficos nos 

extratos de folhas da oliveira, sendo identificado a presença de ação antioxidante, 

hipoglicemiante, hipotensiva em outros estudos foi comprovado que as propriedades 

estão relacionadas ao teor dos compostos fenólicos que as folhas de oliva possuem 

(KIRITSAKIS  et  al., 2010). 

Diante dos resultados dos componentes existentes nas folhas de oliva, deu-se 

inicio ao processamento e comercialização do estrato em pó, o qual pode ser 

utilizado na alimentação e dieta humana na alimentação ou na preparação de chás. 

O chá desse estrato tornou-se um agente da saúde devido à presença de polifenóis 

proporciona benefícios com maior efeito do azeite de oliva (ABAZA et al., 2007; BAO 

et al., 2007). Os compostos são absorvidos no trato gastrointestinal, atingindo 

concentrações significativas na corrente sanguínea, com esse resultado o produto 

se tornou uma alternativa aos antioxidantes sintéticos (ARANTES, 2008). 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O estudo do uso de azeitonas na dieta alimentar apresenta inúmeros desafios 

para a qualidade da saúde humana, sendo que desde os primórdios da antiguidade 

o óleo de oliva e o uso das folhas eram de fundamental importância para uso 

medicinal. Entretanto, com o avanço da ciência e a evolução dos estudos científicos 

da genética e características botânicas e morfológicas da planta oliveira foram 

efetuadas inúmeras descobertas das contribuições das azeitonas para a melhora do 

sistema imunológico, sendo que o fruto possui diversos compostos antioxidantes 

como flavonoides e pequenas concentrações de carotenoides, além da vitamina E.  

A adoção do uso do azeite de oliva e também de outros derivados inseridos 

na alimentação utilizando-se a azeitona, possibilitou a redução dos problemas 

ósseos como a osteoporose, ampliando assim a prevenção de doenças crônicas 

como problemas cardiológicos e redução do colesterol ruim. Por ser rica em 

gorduras monoinsaturadas, a azeitona ajuda a reduzir os níveis de colesterol "ruim" 

(LDL) do organismo e aumenta os do "bom" (HDL), contribuindo com a prevenção de 

doenças relacionadas ao sistema cardiovascular. Prevenção do câncer de cólon, 

sendo que em estudos foi analisado o consumo de azeitonas com a redução do 

risco de câncer de cólon. A pele do fruto possui uma substância chamada ácido 

maslínico, que inibe a proliferação das células cancerosas. No entanto, não foram 

descritas mais informações sobre estes dados devido a literatura ser restrita e não 

disponibilizar artigos científicos. 
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