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Introdução

Os fungos são espécies de grande importância, como as 
que são utilizadas na fabricação de alimentos e fármacos. 
Dentre os mais empregados destacam-se os antibióticos 
como a penicilina, a griseofulvina ou a cefalosporina. 

Fungos filamentosos isolados de ambientes poluídos 
produzem metabólitos de grande importância industrial e 
biotecnológica .

Dentre os principais problemas causados por essas 
bactérias à saúde humana podemos citar endocardite, 
pneumonia, foliculite que pode evoluir para carbúnculo
(causadas pelos Estafilococs aureus); febre tifóide,
paratifoidea e gastrenterite (todas causadas pela  
salmonella spp) e Meningite, peritonite e colecistite 
(causadas pela Esqueriquia coli).

O corpo humano é um conhecido habitat de uma 
microflora muito diversificada, composta de populações 
benéficas, populações prejudiciais à saúde e populações 
que vivem comensalmente, as quais exercem pouca 
influência sobre seu hospedeiro em condições normais. A 
respeito dos microrganismos patogênicos, a maior 
preocupação é o surgimento de cepas resistentes aos 
antimicrobianos disponíveis [1]. Infecções causadas por 
microrganismos resistentes não atingem somente a saúde 
humana. Na pecuária, grandes são os problemas 
enfrentados pelos criadores de gado leiteiro susceptível à 
mastite, uma condição inflamatória da glândula mamária 
causada por bactérias, (S.aureus, E. coli P. aeruginosa, 
principalmente) que acarreta mudanças das características 
físicas do úbere e do leite, em vacas [1].

O uso continuado e indiscriminado de antibióticos 
resultou na proliferação de bactérias patogênicas com 
maior resistência a múltiplas classes de antibióticos. 
Como resultado temos maior incidência de óbitos por 
infecções bacterianas e a necessidade do surgimento de 
novos compostos que possuam eficácia no tratamento de 
microorganismos resistentes [2]. O impacto da crescente 
resistência de microrganismos a medicamentos e a 
substancias específicas tem movimentado vários grupos 
de pesquisa, assim como a indústria farmacêutica para 
desenvolvimento de novas drogas que sejam capazes de 
lidar efetivamente com as estratégias de adaptação que 
esses organismos elaboram, em face de todo o tipo de 
situação adversa.

Durante a última década, a indústria farmacêutica 
tem sido criticada por aparentemente ter ignorado esse 
aparecimento de bactérias multi-resistentes aos 

medicamentos.  Contudo, existem pesquisas na tentativa 
de descoberta de novos agentes (ou modificação das 
estruturas moleculares dos antibióticos já existentes)
antimicrobianos direcionadas a esses patógenos, prova 
disso é o sucesso que foi registrado durante a última 
década com o surgimento da estreptograminas e linezolida 
utilizadas para o tratamento de infecções graves devido a 
microrganismos Gram-positivos.

A busca principal é para encontrar drogas mais 
específicas a determinado patógeno para que a resistência 
diminua junto com os danos aos pacientes provocados 
pelos efeitos colaterais de drogas de amplo espectro.
Conforme comentado anteriormente, o uso indiscriminado 
de drogas È o principal fator de indução à resistência; 
contudo, a prevenção desse abuso não é garantia de que a 
susceptibilidade seja um fator reversível, uma vez que os 
efeitos provocados pelos antimicrobianos na fisiologia e 
ecologia dos microrganismos impossibilitam, cada vez 
mais, o retorno ao estado de susceptibilidade anterior. 
Dessa forma, o uso de novas tecnologias para o 
desenvolvimento de drogas mais eficazes constitui uma 
estratégia promissora no campo da biotecnologia, uma vez 
que possibilitar a iniciativa de desenvolvimento de novas 
classes de moléculas naturais e/ou sintéticas, capazes de 
neutralizar ou de danificar o patôgeno-alvo ao invés de 
inviabilizá-lo geneticamente, inibindo assim o 
desenvolvimento da resistência [3].

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a 
atividade antagônica de fungos isolados de ambiente 
poluído frente à bactérias patogênicas.
   

Material e Métodos

A-Microrganismos
Foram utilizados neste trabalho, 10 fungos 

filamentosos isolados de local impactado por 
petroderivados em Suape-PE (UFPEDA-870, 
UFPEDA880, UFPEDA-884, UFPEDA885, UFPEDA-
F9, UFPEDA-F10, UFPEDA-F11, UFPEDA-F16, 
UFPEDA-F24, UFPEDA-F25, UFPEDA-F29, UFPEDA-
F33). e estocados na Coleção de Culturas do 
Departamento de Antibióticos, UFPE (DAUFPE). 

As linhagens bacterianas, provenientes de 
isolados clínicos, utilizadas neste trabalho foram: 
Stafilococos aureus, Bacillus subtilis, Salmonella spp e 
Esqueriquia coli, todas estocadas na Coleção de Culturas 
do DAUFPE.



B-Ensaio de Antagonismo
Para a realização do teste de antagonismo microbiano 

utilizou-se placas de Petri com meio Agar Nutriente-AN. 
Foram preparadas suspensões bacterianas (103 UFC) e 
inoculadas em meio AN através do uso de um swab. 
Posteriormente, blocos de gelose (6mm Ø) contendo 
fungos filamentosos, crescidos por 7 dias em meio BDA, 
foram transferidos para as placas de Petri. O material foi 
incubado a 35°C por 24 horas e após esse período, foi 
observada a formação de halos de inibição do crescimento 
bacteriano, indicativa da presença de antagonismo. 

Resultados e Discussão

Após o período de incubação, observou-se que 10% 
dos fungos testados apresentaram antagonismo contra S. 
aureus.  os demais fungos filamentosos testados não 
apresentaram atividade antagônica (figura 01). 

Estes fungos já foram utilizados em testes de 

antagonismo microbiano com bactérias ambientais e 
apresentaram atividade antagônica [4].

Diante disso, é possível concluir que o fungo testado é 
considerado produtor de metabólitos com atividade 
antibacteriana, capaz de inibir o metabolismo S. auereus. 
É importante ressaltar que produtos sintetizados pelos 
fungos podem ser produtos ainda não conhecidos o que 
significaria uma alternativa terapêutica contra essas 
bactérias.  Estudos posteriores são necessários, para que 
se possa avaliar o mecanismo e o espectro de ação destes 
compostos, bem como a quantificação dos mesmos.
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Figura 01. Percentual de fungos que apresentaram 
atividade antagônica contra as bactérias.
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