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Desde os tempos mais longinquos, o mel tern 

vindo a ser utilizado de variadissimas formas, 
tendo sido comprovada a sua acyao benefica 

para o consumidor. Assim, toma-se evidente a 

excelencia do mel e de todos os seus 

constituintes. 0 mel possui compostos 

antioxidantes, anticancerigenos, anti-

in:flamat6rios, anti-tromboticos e anti-
alergicos. Apresenta tambem urn efeito 

preventivo em doen9as coromirias, 
degenera9ao neurol6gica e nos factores de 
envelhecimento. 

0 mel tern nao s6 urn pH acido, uma elevada 

concentrayao de ayucares e uma baixa 

actividade de agua, mas tambem substancias 

quimicas como flavonoides, acidos org§.nicos, 
enzimas, acidos fenolicos, aminoacidos e 

proteinas, entre outros componentes que 
contribuem para a sua actividade 
antimicrobiana. 

A Pseudomonas aeruginosa e uma bacteria 

altamente patogenica multi!esistente a 

diversos antibioticos habitualmente utilizados. 

Sendo ubiquitaria, esta disseminada pelo 

ambiente, crescendo no solo, na agua, em 

ambientes hospitalares, onde se torna 
potencialmente letal. 

Assim, foram utilizados tres meis corn o 
objective de avaliar a resistencia/sensibilidade 
de P. aeruginosa relativamente ao mel. 

Efectuaram-se analises :fisico-quimicas e 

polfnicas aos tres meis. Analisaram-se tambem 

os efeitos dos acidos f6rmico e acetico, nas 

concentrac;oes presentes no mel, no 

crescimento de P. aeruginosa. 
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segundo as Normas Europeias, sendo as 

I 
!as Jomadas de ACSP em Braganc;a a Janeiro de 2007 ~ 

polinicas efectuadas pelo metodo Acetolitico 

de Erdtman. 0 efeito na actividade bio16gica, 

nomeadamente, determinacao , da 

Concentracao :Minima Inibit6ria (MIC) foi 

determinado em meio liquido. 
( "fi Da analise dos nossos resultados ven cou-se 

que os tres meis estudados (rosmaninho, urze e 

eucalipto) inibiram o crescimento de P. 

aeruginosa, sendo a inibiyao induzida pelo 

mel de rosmaninho a mais acentuada. 

Adicionalmente veri:ficou-se que, todos os 

meis utilizados foram bacteriostaticos para 

concentravoes inferiores a 30 mg/mL, e que os 

meis de rosmaninho e urze, para 
concentras;oes superiores a 30 mg/mL foram 

bactericidas. 
Observou-se tambem que o mel teve urn efeito 
inibidor mas acentuado, na bacteria em 

estudo, que os antibi6ticos ampicilina e 

vancomicina. Outra ilacao retirada e que a pH 

4 5· 0 acido f6rmiCO induziu uma inibiyaO 
' ' 

superior a do acido acetico, contrariamente ao 
observado a pH 6,0. Adicionalmente, 

veri:ficou-se que os acidos nao foram 
responsaveis pelos efeitos negativos do mel no 

crescimento da bacteria em estudo. A analise 

global dos nossos resultados sugere que o mel 

pode ser utilizado no tratamento de infec<;5es 

provocadas por P. aerur;inosa, incluindo 

isolados clfnicos, multiresistentes a drogas. 

9 


