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As infecções nosocomiais hospitalares consomem consideravelmente os recursos 
destinados à assistência à saúde, devido a preocupação com o aparecimento e 
tratamento das infecções hospitalares. O trabalho teve como objetivo detectar a 
atividade antimicrobiana de folhas e cascas de caule da espécie vegetal Prosopis 
juliflora SW (DC) (Fabaceae – Leguminosae) frente às bactérias associadas a 
infecções nosocomiais. A espécie vegetal foi obtida na cidade de Maceió e 
identificada no Instituto do Meio Ambiente de Alagoas e as cepas bacterianas 
adquiridas no Laboratório Tecpar®. As cepas foram repicadas em meio PCA e 
mantidas em sistema de bacterioteca até o final do experimento. Os extratos 
vegetais brutos, das folhas e cascas de caule, foram submetidos à secagem com 
teor-padrão de umidade de 20%. Em seguida foram triturados e misturados com 
solução hidroalcoólica. Os testes de susceptibilidade antimicrobiana foram 
realizados através do método disco-difusão em ágar, utilizando discos de papel 
de filtro estéreis saturados com 10 µg de cada extrato. As bactérias também 
foram expostas ao controle positivo (imipenem) e negativo (álcool). Após 24 horas 
os resultados foram avaliados de acordo com a formação de halos de inibição ao 
redor dos discos. Os dois extratos de P. Julifora a 10% desenvolveram halo de 
inibição nas amostras biológicas de Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), 
com 12,33 e 8,66 mm, respectivamente, porém os halos de inibição dos extratos 
caracterizaram resistência bacteriana. Os extratos de folhas e cascas de caule 
também foram testados contra as amostras biológicas de Enterobacter aerogenes 
(ATCC 13048) e desenvolveram halos de inibição, no entanto o tamanho dos dois 
halos caracterizou resistência bacteriana. Não ocorreu atividade antimicrobiana.  
Porém os resultados trouxeram conhecimentos inéditos na literatura mundial, 
sobre a ação antimicrobiana da Prosopis Juliflora. 
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Apoio: Programa Semente de Iniciação Científica (PSIC/CESMAC). 


