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O inhame (Dioscorea cayennensis Lam., Dioscoreaceae) é um tubérculo muito popular e 

consumido na região do nordeste brasileiro. Este alimento é rico em carboidratos, proteínas e 

outros compostos nutritivos, faz parte do hábito alimentar da população, sendo uma importante 

fonte de nutrientes que podem estar associados à diversas atividades biológicas de proteção do 

organismo contra patógenos. O presente estudo teve como objetivo extrair, quantificar proteínas 

solúveis e avaliar o potencial inibitório frente ao crescimento de cepas bacterianas de interesse 

do trato gastrointestinal como Escherichia col., Salmonella enterica e Listeria monocytogenes. A 

atividade antibacteriana foi determinada com extratos proteicos de inhame. A amostra foi 

devidamente higienizada, em seguida passou por trituração e filtração, seguida de secagem e 

pulverização para obtenção da farinha fina. A extração proteica foi realizada em solução tampão 

Tris HCl 0,05M em pH 8,3; em seguida foi realizado um fracionamento com a precipitação de 

proteínas utilizando sulfato de amônio na fração 45-75%. Foi realizada a quantificação de 

proteínas solúveis1 e a atividade antibacteriana.2 Os resultados apontaram para a solução Tris 

HCl 0,05M pH 8,3 um total de proteínas solúveis de 0,694 mgP/ml, e para o isolado proteico 

0,413mgP/ml. Quando avaliado o potencial de inibição bacteriana, constatou-se que o extrato em 

Tris HCl apresentou efeito inibitório na concentração de 1024 µg/ml para as cepas testadas. 

Logo o teste de inibição das bactérias com o isolado proteico apresentou o mesmo resultado de 

inibição para S. enterica e E. coli (1024 µg/ml) uma atividade que é considerada como 

moderada, no entanto o resultado obtido frente a cepa de L. monocytogenes foi de 512 µg/ml 

apresentando uma forte inibição do composto testado frente ao patógeno. Tais resultados 

ressaltam o potencial biológico das proteínas presentes no alimento inhame (Dioscorea 

cayennensis) frente às bactérias, podendo ser utilizada para futuros testes que evidencie com 

maior clareza esta ação biológica.  
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