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Staphylococcus sao responsaveis por um grande nfunero de problemas medicos, 
incluindo da pele e dos tecidos moles, por infec~oes cirllrgicas loc\ris, endocardites e infe~oes 
nosocomiais. Tem-se verificado um aumento da sua susceptil>ilidade a 13-lactamicos e a 
glicopeptideos o que dificulta o tratamento destas infec9oes. 

A V ancomicina e um antibi6tico glicopeptidico usado no tratamento das infecgoes 
bacterianas. Nao e absorvido no intestine sendo administrado por via intravenosa, a excep9ao do 
tratamento de infecyoes intestinais. Actua por inibi9ao da biosintese da parede celular, 
bloqueando a incorpon19ao das subunidades N-acido acetilmurfunico e N-acetilglucosamina do 
peptidoglicano, ligando-se reversivelmente a estas moleculas. Afecta tambem a permeabilidade 
da membrana celular inibindo a sintese de RNA Ate recentemente, a V ancomicina era dos 
poucos antibi6ticos sem casos descritos de resistencia No entanto, em 2002 ocorreu o primeiro 
caso de resistencia. 

0 aparecim.ento de resistencia a V ancomicina, um dos ultimos recursos para tratar 
Staphylococcus significa que, e urgente testar a susceptibilidade destes microrganismos multi
resistentes a drogas pioduzidas por diferentes laboratories. 

Este trabalho teve como objective avaliar o efeito comparative da e:ficacia da 
vancomicina sintetizada em diferentes laborat6rios, Vancomicina Labesfal e Vancomicina APS 
em Staphy/o(;occus aureus. 

Como material biol6gico utilizou-se S. aureus ESA 60, isolado no Centro Hospitalar de 
Bragan9a a partir de um paciente com pneumonia Como referencia, S. aureus proveniente da 
Colec9ao Espanhola de Microrganismos Tipo. 

Da amilise dos nossos resultados verificou-se que o tipo de antibi6tico nao teve um 
efeito estatisticamente significativo (F(l, 108) = 0,016; p=0,899) no crescimento de ambas as 
estirpes em estudo. Apesar do antibi6tico Labesfal (M=2,64; SD=0,59; N=60) evidenciar uma 
inibi9ao ligeiramente superior (M=2,65; SD=0,72; N=60). 

Relativamente as estirpes microbianas testadas o efeito da vancomicina no crescimento 
foi estatisticamente significativo (F(l, 108) = 5,277; p=0,024) . 0 Isolado clinico (M=2,52; 
SD=0,75; N=60) foi mais resistente aos antrl>i6ticos que o microrganismo da Cultura Espanhola 
(M=2,77; SD=0,52; N=60). Este facto podera ser explicado pela aquisic;ao de resistencia aos 
antibi6ticos por parte do m.icrorganismo isolado de mn paciente com pneumonia 

Adicionalmente constatou-se um.a inibi9ao progressiva no cresc:imento de ambas as 
estirpes em estudo a medida que aum.entou a concentraQao de antibiotico no p·eio extracelular. 

A anatise global dos nossos resultados sugere que o efeito antimicrobiano do principio 
activo de uma substancia, nomeadamente a vancomicina, nao depende da sua marca comercial. 
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Corn o niimero crescente de bacterias resistentes a antibi6ticos comerciais, nomeadamente 
MSRA (Staphylococcus aureus e Pseudomonas resistentes a meticilina), os extractos e 
derivados de cogumelos sao bastante promissores nos tempos actuais no campo das 
medicinas alternativas. Os compostos antimicrobianos podem, inclusivamente, ser isolados 
dos carp6foros para ser utilizados como farmacos. Neste trabalho, avaliou-se a produyae de 
compostos bieactivos e a actividade antimicrobiana dos Basidiomicetas, L. piperatus e L. 
deliciosus, em tres fases de matura9ao do carp6foro (imaturo, maturo corn esporos imaturos 
e mature corn esperos matures). A actividade antimicrebiana foi avaliada atraves do 
metedo de difusao radial em agar, tendo sido utilizados micrerganismos de colecyao e 
iselados clinicos de pus, urina e fluidos vaginais: Bacterias Gram-positivo (Bacillus cereus, 
B. subtilis, Staphyloeocus aureus); Bacterias Gram-negative (Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae); Leveduras (Candida albicans, 
Cryptococcus neoformans). Os antibi6ticos ampicilina (antibacteriane) e cicloheximida 
(antiffingico) foram adoptados como padr5es. Os resultados foram correlacionados corn os 
compostos bioactivos presentes nos extractos nomeadamente fen6is, flavonoides, acido 
asc6rbico, !3-caroteno e licopene. 0 elevado teor de compostos bioactives encontrados na · · 
primeira fase de maturayae, pode justificar os melhores resultados obtidos na actividade 
antimicrobiana desses extrados. A fase I do L. deliciosus (imaturo) apresentou uma maior 
actividade antimicrobiana, enquanto que para L. piperatus a · fase II (maturo corn esporos 
imatures) foi a mais efectiva. Ate ao aparecimento de esporos maturvs, os resultados 
parecem ser independentes da evoluyao do estado de maturayao, dependendo unicamente 
dos cempostos bioactivos presentes em cada fase de maturac;ao. Actualmente, no mercado, 
existem apenas compostos iselades de fungos microsc6picos; assim, e impertante analisar a 
actividade antimicrobiana de cogumelos e tirar conclus5es acerca da melhor fase de 
matura<;ao a utilizar. Neste estudo conclufmos que a ultima fase de matura<;ao nao e 
recomendada para esse :fun. 

Agradecimento: Projecte PPCDT/AGR/56661/2004 (FCT- Portugal). 

Para mais informac;ao ver: Barros L., Baptista P., Estevinho L., Ferreira I.C.F.R. J. Agric. 
Food Chem. 2007,55, 8766-8771. 
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PH: Analise microbiol6gica de alimentos crus prontos a corner provenientes de 
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Urna das principais causas das doenc;as de origern alimentar relaciona-se corn a ingestao 
de alimentos contaminados corn microrganismos patogenicos. Nos vegetais e frutas, 
estes microrganismos podem ser provenientes do solo, da agua utilizada na rega, de 
animais, etc. 
Dada a elevada carga microbiana destes alimentos, e fundamental a lavagem e 
desinfecc;ao cuidadosa dos mesmos, pelo que se torna cada vez mais relevante a 
implementac;ao e manutenc;ao de urn processo de auto-controlo permanente baseado nos 
principios do sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). 
0 objective deste trabalbo e a apreciac;ao microbiol6gica de resultados de ensaios feitos 
em alimentos crus prontos a corner e analise do conjunto dos mesmos. 
Foram estudadas 113 amostras de alimentos crus prontos a corner, servidas em unidades 
de restaurac;ao colectiva no ana de 2006 e analisadas a pedido das mesmas, pelo INSA, 
inseridas em programas de vigilancia microbiol6gica. Estes alimentos crus analisados, 
cornpreendem todo o tipo de vegetais, nomeadamente alface, cenoura, tomate, couve 
roxa, que nao tenham sofrido qualquer tipo de tratamento termico, assim como todo o 
tipo de :fruta natural Iaminada ou em forma de salada. 
A colheita das amostras foi realizada sempre no momento de servir as reteic;oes, durante 
a hora de almoyo, por urn tecnico do INSA. 0 transporte ate ao laborat6rio foi feito em 
mala isotermica, tendo a amostra ficado refrigerada (0 - 4°C), ate ao inicio da analise, 
que decorreu sempre dentro de urn intervalo de 24horas. 
Os resultados obtidos permitiram classificar os alimentos como "satisfat6rio", 
"aceitavel", "nao satisfat6rio" ou como " inaceitaveJ/potencialmente perigoso", de 
acordo corn os valores guia previamente estabelecidos pelos Laboratories de 
Microbiologia dos Alimentos do INSA. 
Das ll3 amostras analisadas, 2 (1,8%) foram classificadas como "satisfat6rias", 52 
(46,0%) como "aceitaveis", 58 (51,3%) corno "nao satisfat6rias" e 1 (0,9%) como 
"inaceitaveis/potencialmente perigosas". Das 58 amostras classificadas como "nao 
satisfat6rias", apresentavam carga superior aos valores guia, 20 amostras para 
coliformes, 16 para germes aer6bios mes6filos e coliformes, 10 para germes aer6bios 
mes6filos , 7 para bolores, 1 para germes aer6bios mesofilos, coliformes e Escherichia 
coli, 1 para leveduras e coliformes, 1 para Escherichia coli, 1 para Bacillus cereus e 1 
para Staphylococcus coagulase positiva. 
A classi:ficayao da amostra como "inaceitaveJ/potencialmente perigoso" foi devida a 
presenc;a de Listeria monocytogenes, em 25g de produto, dado se tratar de uma amostra 
proveniente de uma unidade hospitalar. 
Uma vez que os alimentos crus apresentam normalmente uma carga microbiana elevada 
e dado que a interven9ao na Unidade de Alimentayao Colectiva se limita a lavagem e 
desinfecyao, torna-se preponderante que o intervalo de tempo entre a preparac;ao dos 
alimentos e o seu consumo seja diminuido tanto quanta possivel. 
Em conclusao, sugere-se que seja feito urn esforc;o . de sensibilizayao e de formavao de 
todo o pessoal que manipula estes alimentos relativamente aos processes de lavagern, 
desinfec<;ao, manipula9ao e distribui9ao, etapas fundamentais na preparac;ao de 
re t:e i\fOcs .. 
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Pseudomonas aeroginosa e urn patog~nico hurnano oportunista respopsavel por inU.meras doenyas, 

· incluindo infecc;oes nosocomiais, particularmente em doentes imunodeprimidos. A ampicilina 6 

frequentemente utilizada no tratamento de infecc;oes provocadas por P. aeroginosa. Contudo, nesta 

especie tern-se verificado urn aumento de estirpes resistentes a este e a outros antibi6ticos, tornando-se 

imperiosa a procura de novos agentes antimicrobianos. 

0 me! tern sido utilizado no controlo dos microrganismos, no tratamento de feridas desde os tempos mais 

remotos. Nos nossos dias e visto corno alternativa a utilizayao de antibioticos. 

Nos estudos efectuados em laborat6rio e "in vitro", o mel evidenciou urn espectro de acyao bastante 

alargado, sendo capaz de inibir e/ou destruir bacterias Grarn-positivo: Staphilococcus aureus, Listeria 

monocytogenes, Bacillus Staerothermophillus; Gram-negative: Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Salmonella thyphi; fungos e protozoanos. Todos os microrganismos foram incubados corn 

concentrayoe::s que seriam possfveis de aplicar num contexto clinico. Cerea de 90% das especies testadas 

evidenciaram sensibilidade para concentras;oes de mel de 6,25% (p/v). 

Este trabalho teve como objective avaliar o efeito sinergistico de dois tipos de mel e da ampicilina em P. 

aeruginosa rnulti-resistente a drogas. 

Da analise dos nossos resultados veri:ficou-se que quer o me! de Lavandula spp, quer o mel de Echium 

induziram efeitos negatives no crescimento de P. aeroginosa, no entanto, o efeito inibidor foi variavel 

corn o tipo de me!. 

Para o me! de Lavandula verificou-se urn decrescirno exponencial do crescimento a medida que 

aurnentou a concentrayao extracelular deste produto, para concentrac;:oes superiores a 5% (p/v). 

Relativamente ao rnel de Echium, observou-se tambem uma diminuiyao exponencial da taxa especifica de 

crescimento corn o aurnento da concentra9ao de mel no meio de cultura, no entanto, o decrescimo foi 

mais acentuado, sugerindo que o primeiro mel foi menos e:ficaz no controlo de P. ~eroginosa do que o 

me! de Echium. 

Adicionalmente, constatou-se que ambos os meis testados exerceram urn efeito sinergitisco corn a 

Arnpicilina na multiplicas:ao de P. aernginosa, sendo o efeito mais acentuado quando se utilizou 

simultaneamente o mel de Lavandula e a ampicilina. 

Os nossos resultados sugerem que o me! pode ser utilizado no tratamento de infecy5es provocadas por P. 

aeruginosa, e/ou substituir parcialmente antibi6ticos aos quais este microrganismo adquiriu resistencia. 
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