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RESUMO

Atualmente muitos trabalhos vêm sendo realizados em busca de novas plantas com atividade antimicrobiana. Graças a sua atividade metabólica secundária, os vegetais

superiores são capazes de produzir substâncias antibióticas, utilizadas como mecanismo de defesa contra predação por microrganismos, insetos e herbívoros. O objetivo deste

trabalho foi o de analisar o potencial bactericida de Alium sativum L. (alho), frente a atividade de bactérias gram-positivas e gram-negativas. Para o preparo dos extratos aquosos

seguiu-se a orientação da farmacopeia brasileira onde a secagem do material vegetal foi inicialmente realizada à temperatura ambiente e completada em estufa a 45° C até

obter-se um teor-padrão de umidade de 20%. O material foi moído em moinho de grãos e misturou-se o pó resultante com agua na proporção de 10% (m.v-1) e deixados em

repouso em frascos vedados por 72 horas. Foram utilizadas cepas padrões de Escherichia coli (ATCC 25922) e Staphylococcus aureus (ATCC29213) para a análise

microbiológica, culturas bacterianas foram desenvolvidas em BHI por 24 horas e foram diluídas convenientemente (cerca de 108UFC/mL) e semeadas na superfície de ágar

Mueller-Hinton. A seguir, foi utilizada a técnica de perfuração de 3 poços no agar e a colocação de 20µl dos extratos vegetais a serem testados foram colocados sobre a

superfície do ágar inoculado. Após incubação por 24 e 48 horas a 37ºC. Os resultados mostram que A. sativum apresenta atividade antibacteriana com a formação de halos de

inibição com tamanhos variando entre 1,25 a 1,86cm em média, sendo observado que nos bioensaios para E. coli o halo apresentou 1,25cm e, 186cm para S. aureus. Percebe-se

assim que em S. aureus há maior inibição. Serão realizados estudos para certificar e validar a atividade antibacteriana da planta medicinal utilizada. Testes adicionais com outras

plantas serão feitos para verificação do potencial bactericida.
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