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Facilmente encontrada em ambiente nosocomial, 

Pseudomonas aeruginosa oferece risco por ser causadora 

de pneumonia e por ser oportunista, infectando pacientes 

previamente enfermos e imunossuprimidos. É 

reconhecidamente dotada de mecanismos avançados de 

resistência a antibióticos e eficiente formadora de biofilme, 

em consequência de sua alta capacidade de aderência às 

superfícies, fato que contribui para a ocorrência de 

infecções crônicas e dificulta sua eliminação. Portanto, se 

faz necessária a busca por novos compostos capazes de 

suprimirem efetivamente sua formação de biofilme. O 

objetivo deste estudo é avaliar a supressão da formação 

de biofilme de Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 

pelo peptídeo Filoseptina-P1 (UniProt nº P86710) de 

Pithecopus palliatus. 
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A formação de biofilme foi obtida mediante culturas 

bacterianas crescidas durante 18 h em meio Muller Hinton, 

diluídas em meio BM2 e alocadas em placa 96 poços, 

seguido pelo descarte do meio e lavagem dos poços por 

três vezes com água deionizada. As células aderidas à 
superfície da placa foram coradas com cristal violeta 

(0,01%) por 20 minutos, seguido de sua remoção e 

lavagem dos poços por duas vezes com água deionizada. 

O cristal violeta aderido às células foi solubilizado com 110 

μL de etanol (60%) e levado para leitura em leitor de 
microplacas no comprimento de onda de 595 nm. As 

concentrações testadas variaram entre 31,25 µM e 0,48 

µM em diluição seriada. 

A concentração inibitória de 50% da formação de biofilme 

(CIMB50) esteve entre 3,9 e 7,8 µM, entretanto não foi 

possível determinar o índice em 90% (CIMB90), estando 

este acima da maior concentração testada. Um dos 

antibióticos comumente administrados, a gentamicina, 
apresenta uma concentração ideal de 4,18 µM ao combate 

de P. aeruginosa, valor este que está englobado na 

abrangência de ação do peptídeo Filoseptina-P1. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

MÉTODOS 

CONCLUSÃO 

A similaridade das concentrações ativas de Filoseptina-P1 

e gentamicina motiva a investigação de como ocorre a 

relação entre a capacidade de aderência bacteriana e o 

peptídeo a nível molecular. 


