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METODOLOGIA 

Infecções ocasionadas por micro-organismos constituem uma 

problemática reincidente. O uso indiscriminado de agentes 

antimicrobianos contribuiu para o surgimento da resistência a 

esses agentes, que, segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), representa um problema de saúde pública global. A 

expansão do número de casos de resistência a antimicrobianos 

e a escassez de opções terapêuticas efetivas a curto e médio 

prazo para tratamento das infecções reforçam a necessidade de 

se encontrar novas alternativas terapêuticas eficientes. As 

actinobactérias, bactérias filamentosas que estão presentes nos 

mais diversos ambientes, são capazes de produzir uma grande 

variedade de metabólitos secundários bioativos, incluindo 

antibióticos. Este trabalho teve como objetivos investigar o 

potencial antimicrobiano da cepa Amycolatopsis sp. UFPEDA 

3422 frente a micro-organismos de interesse clínico e 

determinar as melhores condições de extração do metabólito 

ativo.   

 

INTRODUÇÃO 

Os resultados indicam o potencial de Amycolatopsis sp. UFPEDA 3422 como 

promissor para produção de metabólitos contra micro-organismos de interesse 

clínico. Sugere-se que novos experimentos sejam realizados, com o intuito de 

isolar os possíveis compostos responsáveis por este potencial antimicrobiano, 

a fim de aplicá-los em fins industriais.  

CONCLUSÕES 

Concentrações Inibitórias Mínimas (CMI) e Concentrações Bactericidas Mínimas 

das frações hexano e acetato de etila, obtidas a partir da extração realizada no 

líquido metabólico de Amycolatopsis sp. UFPEDA 3422, frente aos micro-

organismos testes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Amycolatopsis sp. UFPEDA 3422 foi cultivado em ágar ISP-2, a 

37 °C, por 96 horas. Cultivos submersos foram realizados 

inoculando-se 4 blocos medindo 8x8 mm em meio M1, a 37 °C, 

150 rpm, por 48 horas. 10% desta cultura foram transferidos 

para outros frascos contendo meio M1, os quais foram 

cultivados sob as mesmas condições. O caldo fermentado, 

previamente obtido por filtração, foi empregado na extração por 

partição, utilizando solventes orgânicos: hexano e acetato de 

etila, na proporção 1:1 (v/v) (FIGURA 1). 

FIGURA  1. Esquema da extração do metabólito secundário 
ativo a partir do caldo fermentado pela cepa Amycolatopsis 
sp. UFPEDA 3422  

O método de microdiluição em placas de múltiplos poços foi 

utilizado para determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

(FIGURA 2) e Concentração Bactericida Mínima (CBM) frente a 

Staphylococcus aureus UFPEDA 02 e Enterococcus faecalis 

UFPEDA 138.  

FIGURA  2. Representação esquemática para determinação da 
CMI pelo método de microdiluição  


