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P15: Efeito Sinergisco do mel e da amplicilina 
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Pseudomonas aeroginosa e urn patog~nico hurnano oportunista respopsavel por inU.meras doenyas, 

· incluindo infecc;oes nosocomiais, particularmente em doentes imunodeprimidos. A ampicilina 6 

frequentemente utilizada no tratamento de infecc;oes provocadas por P. aeroginosa. Contudo, nesta 

especie tern-se verificado urn aumento de estirpes resistentes a este e a outros antibi6ticos, tornando-se 

imperiosa a procura de novos agentes antimicrobianos. 

0 me! tern sido utilizado no controlo dos microrganismos, no tratamento de feridas desde os tempos mais 

remotos. Nos nossos dias e visto corno alternativa a utilizayao de antibioticos. 

Nos estudos efectuados em laborat6rio e "in vitro", o mel evidenciou urn espectro de acyao bastante 

alargado, sendo capaz de inibir e/ou destruir bacterias Grarn-positivo: Staphilococcus aureus, Listeria 

monocytogenes, Bacillus Staerothermophillus; Gram-negative: Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella thyphi; fungos e protozoanos. Todos os microrganismos foram incubados corn 

concentrayoe::s que seriam possfveis de aplicar num contexto clinico. Cerea de 90% das especies testadas 

evidenciaram sensibilidade para concentras;oes de mel de 6,25% (p/v). 

Este trabalho teve como objective avaliar o efeito sinergistico de dois tipos de mel e da ampicilina em P. 

aeruginosa rnulti-resistente a drogas. 

Da analise dos nossos resultados veri:ficou-se que quer o me! de Lavandula spp, quer o mel de Echium 

induziram efeitos negatives no crescimento de P. aeroginosa, no entanto, o efeito inibidor foi variavel 

corn o tipo de me!. 

Para o me! de Lavandula verificou-se urn decrescirno exponencial do crescimento a medida que 

aurnentou a concentrayao extracelular deste produto, para concentrac;:oes superiores a 5% (p/v). 

Relativamente ao rnel de Echium, observou-se tambem uma diminuiyao exponencial da taxa especifica de 

crescimento corn o aurnento da concentra9ao de mel no meio de cultura, no entanto, o decrescimo foi 

mais acentuado, sugerindo que o primeiro mel foi menos e:ficaz no controlo de P. ~eroginosa do que o 

me! de Echium. 

Adicionalmente, constatou-se que ambos os meis testados exerceram urn efeito sinergitisco corn a 

Arnpicilina na multiplicas:ao de P. aernginosa, sendo o efeito mais acentuado quando se utilizou 

simultaneamente o mel de Lavandula e a ampicilina. 

Os nossos resultados sugerem que o me! pode ser utilizado no tratamento de infecy5es provocadas por P. 

aeruginosa, e/ou substituir parcialmente antibi6ticos aos quais este microrganismo adquiriu resistencia. 
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