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Antirnicrobianos: Uso y Abuso
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Crotan cajllCJr<1 Benth (EupllOrlJiacoae). vulgarmente conhecido por "sacaca.
representa um recurso me!licinal de grande importância no tratamento e cura de
vanas doenças, taís como: diabetes, diarréia, mataria. tenre, problemas estomacais
inflamações do fígado. rins, vesicula e no controle de mdíces elevados de colesternt
Dois moríoupos ue sacaca são conbec.oos: â sacaca branca e a sacaca vermelha ou
roxa. identifica das príncipaímeme pela COloração das fol/las iovens.
O objetivo deste trabalno foi avaliar a atividade antHúngica de óleos essenciais ooudos
de 5 acessos diferentes de sacaca comra fungos filamentosos. A atividade antí-túnqica
dos oteos fOI avauaoa inicialmente através da tecníca de cnusao em agar dos oieos
comra Aspergílllls (Iavus (IM/140) AspergH!us [umlgaws (ATCC 16913) Aspergilius
mger lHUCFF'UFR"). Aspergi/Jus octueceos (ATCC 22947) Clatlopflía!ophora c8molli
flMTSP699). FOlisecaea peaoso! (5VPL) Fusarium monMoíme. Fussnuu: solam
e MicrosporulTl QypseuITI (HIJCFF/UFRj). Mucor polyl/JorpliOsporus (URM10441,
PllialopllOra vettucass (FMC2214). Pseudoetecreti: bo!(li; (HLPBJ. FlJulIocladrelia
aquaspersa (R511, Rhízopus otviee (UCP150Gj e Tricllopilylo{l (ulJrum (T544i ,mde
venücou-se inlbiçao do crescimerno de M. polymolf)/lOsporus e FI (xyzao. O óleo
essencial de sacaca vermeltl~ nco em 1-llldroxi-culamcneno possui ativj(jalJe ann-
!ungica contra M. potymorpho5porus e R. oryzae menor que 100pg!rnl. Sugere-se que
o efeito seja (Ievido a presença de 7-bidroxr-cataruaneno.
O 7 -mdroxí-caíarneneno se mostrou como a suhstancia com maior al"vldade
anümicrobiana dos óleos essenciais de sacaca verrneína o que sugere Ul'1 possíve:
potencial teraneonco da substância ainda em investigação
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!1m METABÓllTOS BIOATIVOS EXTRAíoos DE FUNGOS
ENDOFíTICOS ASSOCIADOS A SETE ESPÉCIES DE
Paepalal1fhus (KUNT)
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Pesqinsa Rene Hactlou/fIOCRUZ: ., UnivtlrSldaO€Feoeral de Ml!ws Gerais
A crescente resistência a diferentes microrganismos patO\lênicos frente aos
antíbióncos motiva cada vez mais a busca por novos produtos naturais boatívos O
gênero Paepalaflilws apresenta elevada diversidade e enoennsmo. o qual abriga cerca
de 600 espécies das quais 400 ocorrem no Brasil O objetivo do trabalho é contribuir
para o conhecimento co potencial bíotecnotoaco de fungos enoonncos associados a
sete espécies de Paepalantt'1Us em relação a produção de metauoütos com atividades
biologlcas Neste trabalho toram coietaoos 450 lonas (: 120 pedun~u;os de três
especíes de PaepatalJlhus no estado de Iocartns e Quatro esp~c,es em Minas Gerais
Para o Isolamento dos fungos enooüucos 1uraiT' unhzacos fragmentos das íomas e
pecuncuios. os quas foram suomeuoos d desinfecção superficial e ptanueacos ern
<lQÜI batata oextrosaco (BOA) suptementado com cloraíemcut Apás purificação, os
fungos Iorarn cultivados para obtenção dos extratos brutos. Para avaliação da atividade
amimícrobtana tOlutílizado método de disco difusão contra as bactérias Escherícílía cofi
e SfapilyfococClIs sareus; e as teveouras Candida ,1IDICilllS e Candj(ja tause: O efeito
dos extratos SObre a proliferação celular foi avaliado utilizando as linhagens turnoraís
humanas MCF-7 (glândula marnaria) e TK-l0 (renai)_ Foram obtidos 331 isolados de
fungos tilam8ntosos (214 obtidos no Iocantírs e 117 em Minas Gerais). TOdOS estes
Isolados foram cevidarnente preservados e depositados na Coleçao de Microrgamsmos
e Células da UFMG, Do total de extratos testados. 79 (24%) apresentaram atividade
annmcromana contra pelo menos um dos microrganismos alvos ViPte e quatro (7.4%)
exíratos foram ativos contra E. coli. 48 (14.5%) contra S. sureu: oors (O.6~.• ) leram
ativos contra C. albicans e três (' .5%) contra C. krusel. 1\0 ensaio caotoxíco CinCO
fungo' apreseruararr atividade entre 70-99% contra as nnnaqens MCF-7 e TK-l0. Os
resultados oouuos demonstram dnereoca no numero de isolados dos dois estados.
esta diferença pode estar sendo Influe'nciada por fatores arnblentats regionais As
anvmaoes apresentadas neste estudo encontram-se na media descrita na literatura e
demonstra que especíes de Paepafanlhus representam um importante reservatcrlo ele
fungos endofíticos, os quais podem ser uma fonte atrativa para a busca de orooutos
naturais tlioalivos.
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A~ leveduras, principalmente 00 gênero Canr);da, tem Sido re!aclonadas entre os
principaiS agentes de infecção fiospir.aiat. Podem causar infecçóes sistêmicas e têm
apresentado per fil de susceptibíhdane "os antifungicos diverSificado, com crescese
aumemo ele resistência a alguns deles. Vale ressaua. que através de contaminação
cruzada. leveduras isoladas do ambíeme, pnncipalmente se resistentes aos antifungicos,
constituem um problema sério a pacientes hospitalizados. prinCipalmente aqueles
cem alguma irmmodeficlência. Apesar deste quadro. poucas instituições realizam
o antlunglgrama. ficando a prescrição das drogas antilúngicas realizada ce torma
ernpínca. O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil de susceptíbüidace de teveduras
isoladas de ambiente hospitalar (3 hesp.tais}. a partir de pontos crmcos como Ulls e
Centros Cirurgicos. As 23 arnosras utilizadas foram rsoladas do pISO ai atrnosténce e
algumas super'ícíes nestes amnentes Foram serneadas em Agar Sabourauc oexrose
eldtnNicadas segundo a lITeratura Para a realização do antifungigramô por áiíusao
em diSCO fOI utilizada d metodologia descrita pelo CLS! (M44-A). utilizando discos de
(dotericina B, Flucnnazo], vcnconazoi 5-FluCltOSi03. O paorao da medida do diárnetro
dos naíos dos antifúngicos utilizado seguiu os determinados pell) crsl e pelo fabricante
dos discos nos casos das drogas ainda não padronizadas oficialmente As leveduras
Isoladas foram Trlchosporon sp RiJodoloru/a sp, C<1l7tíidaalbicans e Call(li(fil não-
alblcans. Iodas as amostras isoladas apresentaram reslstêncía a 5-flucltosina. 1
isoíaoo de C aibict7IlS e 2 de nao albicans apresentaram restsiencía a antotercma B e
2 isolados de Candida ao flucor2101 As drogas as quaís as teveouras apresentaram
maior sensenícace foram a aníotencína B e voríconazot A amostra de TflctlOs[!oron
sp apresentou resstência à antotencína B e a amestra de RnodolOrtI!a 5P foi sens:vel
as droga~ testadas (exceiuando 5-f!ucitosioa; Nossos resultados ate o mOTi'n10 sao
cornpauveis com os oescntos na literatura. Apesar do numero de amostras ser tlmido.
~Ie oemonsíra a necessrcaee da reaszaçào do antifungigrama para melhOl condUZI:
a terapêutica. A simplicidade desta técnica pode ser um incentivo a sua realização
como um coadjuvante essencial ao (lIagnóstico rnicotóqico. Entretanto. outros estudos
deverão ser reanzados para melhor vancar esta melodo!ogm c possibilitar outras droças
de serem testadas com o protocolo vaiid;J(jo pelo CLSI.

!1m PRODUÇÃO PRE-lIMINAR DE BACTERlOCINAS
PRODUZIDAS POR Pselldomonas aerugil10sa
PRODUTORAS DE METALO BETA-lACTAMASE CONTRA
CEPA DE Escherichia coii.
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A resisténcta bacteriana é um dos maiores oroblernas de saúde pública exstemes
atualmente no mundo causando elevadas taxas de mortalidacl& e problemas
eccnomícos em diversos Ilospílais publicas e privados. As Bacteríocmas silo proteínas
ou pepndeos anurmcrobanos prOdUZIdOS por bacténas com imponant papel na
ecologia mcroníana. pois se caracterizam pOI apresentarem unportame espectro de
ação frente a nucrorqanísmos Nos uitimos anos. (It~vldo a grande. if11POltáncia nos
esíucos de reststencía bactenana as pesquis;ls sobre a fislOiogia, blocwmica. gerétltõ
e biok'gia molecuiar das oact nocmas. tiveram U·l1 avanço Significativo pern;!lÍ'ldu
o esctarecunento soore as estruturas e uns mecarusmos (Ie açao oe menos oestes
compostos Neste lrabalho encontramos 81°;; de posinvmaoe para produção do rnetalo
beta-íactarnases em amostras ctnícas de P.seullomonas aerugmosa. dernonstraneo
alto grau de rnutagel1Jeidade desta bactéria, pois implica elevado nlvei ue resístênce
bacteriana. Selecionamos a amostra com menores resunado de inibiçao que sugen;,
manifestado de algum tipo de bacíenocoa A amostra 10' pré-purificádO com sunato
de amônia, e reanzaco ensaos frente a Indicador E. calí AlCC 25923. onde obteve
melno: ação inibitória na faixil de saturação 40-60%. A. partir desta pre-purfleaçâc se
cara inicio a outros testes para melhor caracterizar as bacteríocmas. Esta propriedade
antaaonista adiciona. tanto a produtos alímenucios Quanto a orooucao ue novos
tarmacos. um tatol de seourança para o nosso fU1U'O. senda Que as bactenocnas têr,
atraco grande interesse na ndnstna de alimentos e medicamentos em aeGorrerva
ao seu uso potencial Estudos para aper"lliç031 a produr,ão deste composto assn
corno para se ooter o mesmo em Sua forma punflcada. se encontrsm em rase de
uesenvo'virnento
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