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RESUMO 

 

A ampla resistência bacteriana aos antimicrobianos difículta o tratamento farmacológico, 

necessário para o controle e erradicação da doença. No decorrer do tempo linhagens de S. 

aureus, passaram a apresentar variados mecanismos de resistência à maioria dos 

antimicrobianos clinicamente utilizados. Uma alternativa que vem sendo explorada é o 

reposicionamento de fármacos, por apresentar a vantagem do fármaco já estar aprovado em 

uma agência regulatória e, em geral, suas características farmacocinéticas e farmacodinâmicas 

já estão bem esclarecidas. Objetivo desse trabalho foi testar a atividade antibacteriana do 

anlodipino e nifedipino em isolados clínicos do S. aureus. A metodologia utilizada foi de 

microdiluição em caldo, com placa de 96 poços. Os resultados encontrados foram uma 

concentração inibitória mínima (CIM), de 125µg/ml para o anlodipino, e 250 µg/ml para o 

nifedipino. Já a concentração bactericida minima (CBM), foi de 500 µg/ml para o anlodipino, 

e 1000 µg/ml para o nifedipino. Os resultados do presente estudo demonstraram a atividade 

do nifedipino e anlodipino como antimicrobianos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A descoberta dos antimicrobianos é uma das maiores contribuições para a 

terapêutica dos últimos tempos. Porém, os mecanismos de resistência desenvolvidos pelas 

bactérias são muito eficientes, isso adicionado ao uso inadequado de antimicrobianos tem 

selecionado micro-organismos com graus variáveis de resistência, chegando à 

multirresistência, quando a maioria dos antimicrobianos disponíveis exercem pouca ou 

nenhuma efetividade sobre elas (CLARK, 2013). A resistência aos antimicrobianos pode 

ser considerada como um dos maiores riscos à saúde pública mundial. Estudos demonstram 
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que, até 2050, o número de mortes causadas por bactérias multirresistentes crescerá a ponto 

de ultrapassar o número de mortes pelo câncer (LEONARDI, 2019). 

Staphylococcus aureus é uma bactéria do grupo dos cocos gram-positivos. O gênero 

Staphylococcus pertence à família Micrococcae, e atualmente, possui 37 espécies (PAULA e 

NOBREGA, 2012). Linhagens comensais desse gênero fazem parte da microbiota da pele 

humana e fossas nasais (BOSCARIOL, OUCHI e PEREIRA, 2018). 

Linhagens patogênicas de S aureus estão envolvidas em doenças como meningite, 

endocardite, septicemia, osteomielite, mastite e furunculose, situação comum em pessoas em 

condições de imunodeficiência (PAULA e NOBREGA, 2012; NASCIMENTO e SENA, 

2017). Expressam variados fatores de virulência, destacando-se a capacidade de formação de 

biofilme e a produção de proteínas capazes de interagir com o sistema de coagulação e a 

matriz extracelular do hospedeiro (BOSCARIOL, OUCHI e PEREIRA, 2018; OLIVEIRA et 

al., 2018). 

  

Desenvolver novos antimicrobianos tem se tornado uma tarefa  cada vez mais 

difícil, híbrida, demorada e de alto custo (GOVINDARAJ et al., 2018). Igualmente, as 

indústrias farmacêuticas pouco têm interesse em pesquisar e lançar novos antimicrobianos, 

já que os mecanismos de resistência bacteriana os tornam inefetivos rapidamente, sendo 

necessário buscar novas alternativas (LEONARDI, 2019). Entre as estratégias de busca por 

novos tratamentos, o reposicionamento de fármacos tem apresentado resultados 

promissores, visto que os perfis farmacocinéticos, farmacodinâmicos e de toxicidade são 

conhecidos, o que possibilita um caminho mais rápido e de menor custo para o lançamento 

do fármaco no mercado com uma função terapêutica para a qual não foi originalmente 

planejado (VILLALBA, 2015). 

Neste contexto, uma classe de interesse são os bloqueadores do influxo 

transmembranar de cálcio (KUMAR et al., 2003; VANDEVELDE, TULKENS e BAMBEKE, 

2016). Esses moduladores de cálcio têm sido capazes de interferir no metabolismo de 

diferentes micro-organismos (CLARK e EISENSTEIN, 2013; CLARK, EISENSTEIN e 

KRAHL, 2013), mas, na literatura, ainda há uma lacuna referente à eficácia destes fármacos 

contra patógenos como S. aureus. Neste estudo, foi investigada a atividade antibacteriana de 

antagonistas de canais de cálcio contra isolados clínicos de S. aureus, no intento de 

futuramente desenvolver uma formulação para tratamento de doenças tópicas causadas por 

este patógeno. 
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METODOLOGIA 

 

Preparação dos micro-organismos 

Para os ensaios de atividade antimicrobiana foi utilizada a metodologia de 

microdiluição em caldo, com placa de 96 poços, não-tratadas, de fundo chato. O inóculo 

microbiano foi preparado em caldo Mueller-Hinton, na concentração celular de 1 na escala de 

turbidez de Mac Farland (~3x108 UFC/mL). A densidade ótica foi conferida por acerto em 

espectrofotômetro (1 de absorbância a 600 nm). Os micro-organismos utilizados no estudo 

são 10 isolados clínicos de ponta de cateteres de hemodiálise pertencentes a coleção de micro-

organismos localizada no Laboratório de Microbiologia da UNIVALE, e foram previamente 

identificados através do sistema VITEK® , utilizando cartões de identificação de micro-

organismos Gram-positivos, conforme instruções do fabricante (RODRIGUES et al., 2017). 

 

Preparo da solução dos fármacos 

 Soluções estoque de anlodipino e nifedipino (Fagron, Brasil) a 4 mg/mL foram 

preparadas utilizando água destilada estéril (anlodipino) e sistema etanol 96°GL/água 

destilada estéril (6:4 - nifedipino) em quantidade suficiente para o uso em cada experimento. 

As soluções foram preparadas em temperatura ambiente imediatamente antes do uso 

(RODRIGUES et al., 2017). 

 

Concentração inibitória mínima 

 Para o ensaio de concentração inibitória mínima (CIM), os micro-organismos 

foram preparados como descrito acima. A seguir, a solução dos fármacos foi diluída 

serialmente (1:2 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, e assim sucessivamente) em meio de cultura na placa de 

96 poços, com volume de 100 µL. Cada poço contendo o fármaco diluído recebeu 100 µL da 

suspensão bacteriana padronizada, e dessa forma, a suspensão bacteriana teve sua 

concentração reduzida para 0,5 na escala de Mac Farland, e a concentração do anlodipino e 

nifedipino reduzida pela metade, iniciando em 1000 µg/mL. As placas foram incubadas a 

35±2ºC overnight (RODRIGUES et al., 2017). 

 No dia seguinte, foram pipetados um total de 20 µL de uma solução de 

resazurina a 0,1 g/L em cada poço. A placa permaneceu no escuro por 10 min a 35±2 °C. O 

resultado foi interpretado da seguinte forma: nos poços o corante, de cor azul, se tornar rosa, 

há micro-organismos vivos, de modo que o primeiro poço em ordem decrescente em que o 

corante permaneceu azul foi observada a CIM (RODRIGUES et al., 2017). 
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Concentração bactericida mínima 

 Para a determinação da concentração bactericida mínima (CBM), os poços em 

que não houveram mudança de cor deve ter seu conteúdo suspendido por injeção de oxigênio 

com micropipeta. Spots foram feitos com 10 µL do conteúdo de cada poço em placas de ágar 

Mueller-Hinton. Um controle negativo consistindo do fármaco em caldo Mueller-Hinton foi 

usado. Após a formação dos spots, as placas foram incubadas a 35±2ºC overnight. Após a 

incubação, as placas foram visualizadas para constatar de crescimento de colônias. A 

concentração do extrato na qual não houver qualquer crescimento bacteriano foi considerada 

como a CBM (RODRIGUES et al., 2017). 

 

RESULTADOS 

 

O nifedipino e o anlodipino apresentaram atividade antibacteriana contra os 10 

isolados clínicos de S. aureus, porém com eficiência diferente (tabela 1). A CBM, que reflete 

a condição de tratamento do paciente imunossuprimido, foi menor para o nifedipino do que 

para o anlodipino, enquanto a CIM, que reflete a condição do paciente imunocompetente, foi 

maior para o anlodipino. Devido aos resultados elevados de CIM, provavelmente a atividade 

antibiofilme não seria detectada na faixa de concentração testada.  

 

Tabela 1- Concentração Inibitória Mínima e Concentração Bactericida Mínima 

 Concentração 

Inicial 

CIM CBM 

Anlodipino 1000 µg/mL 125 

µg/mL 

1000 

µg/mL 

Nifedipino 1000 µg/mL 250 

µg/mL 

500 

µg/mL 

 

DISCUSSÃO 

Neste estudo, fármacos utilizados no tratamento da hipertensão arterial se mostraram 

eficientes in vitro contra S. aureus um patógeno Gram-positivos de relevância clínica, 

confirmando a observação de outros trabalhos sobre a melhor resposta do anlodipino em 

relação a outros fármacos do grupo das di-hidropiridinas (KUMAR et al., 2003; 

VANDEVELDE, TULKENS e BAMBEKE, 2016). Acredita-se que ação do anlodipino 
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envolva a presença do anel benzênico ligado a outro, muito semelhante estrutura básica do 

anel tricíclico das fenotiazinas, sendo considerado um fenotiazínico incompleto (KUMAR et 

al., 2003). Além disso, a presença de uma fração de halogênio (cloro) pode estar 

desempenhando um papel fundamental ao conferir atividade antibacteriana a este composto 

(KUMAR et al., 2003; ANNADURAI et al., 1998). 

Dados que endossam as observações deste trabalho foram descritos na literatura. Um 

total de 10 fármacos cardiovasculares, entre eles nifedipino e anlodipino, foram testados 

contra 504 isolados clínicos de 13 espécies incluindo o S. aureus, além de linhagens ATCC. A 

CIM do anlodipino variou entre os isolados clínicos de 25 e 400 µg/ml, sendo a maioria 

inibida entre 25 e 100 µg/ml. O nifedipino inibiu os isolados nas concentrações de 25 a 200 

µg/mL, e o S. aureus foi o que teve sensibilidade maior aos fármacos (KUMAR et al., 2003). 

Outro estudo demonstrou um possível novo mecanismo pelo qual o nifedipino 

aumenta a resistência do hospedeiro a patógenos intracelulares via limitação da 

disponibilidade de ferro (NAIRZ et al., 2007; NAIRZ et al., 2009; ZHANG et al., 2009). 

Testes in vitro e in vivo realizados com células de macrófagos murinos RAW264.7 e 

camundongos C57BL/6 mostraram redução importante na sobrevida bacteriana intracelular de 

Salmonella enterica serovar Typhimurium através da regulação positiva da proteína de 

exportação de ferro Fpn1, promovendo  a saída de ferro intracelular (MAIR et al., 2011). O 

quelante extracelular de cálcio ácido bis-(2-aminoetil)etilenoglicol-NNN’N’-tetracético 

(EGTA) não teve efeito no crescimento bacteriano intracelular na presença ou ausência de 

nifedipino, o que sugere que o bloqueador dos canais de cálcio não está agindo como inibidor 

do influxo de cálcio extracelular, mas pode impedir a mobilização de estoques de cálcio 

associados à membrana (LUDWICZEK et al., 2007; MAIR et al., 2011). 

Em outro estudo, compostos derivados de 1,4-di-hidropiridina foram sintetizados 

através da condensação de éster acetoacético, aril aldeído e hidróxido de amônio em etanol, 

para gerar novas moléculas com atividade antibacteriana (MEHTA e VERMA, 2013). Nos 

testes in vitro contra Escherichia coli, Klebsiella aerogenes e S. aureus, utilizando o método 

de difusão em disco. Encontrou-se uma CIM de 400 µg/ml. O composto 3,5-Di (1,1-

dimetiletil) -2,6-dimetil-4- (3-clorofenil) -1,4-di-hidropiridina-3,5-dicarboxilato mostrou uma 

atividade forte contra Klebsiella aerogenes e S. aureus (MEHTA e VERMA, 2013). 

Em um estudo de revisão realizado com fármacos não antimicrobianos que incluiu o 

anlodipino e nifedipino, foi constatada a capacidade destes em inibir mecanismos de 

resistência bacteriana como bombas de efluxo e afetar o micro-organismo por inibição direta 

da atividade ou expressão de proteínas do metabolismo bacteriano (VANDEVELDE, 
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TULKENS e BAMBEKE, 2016). Um exemplo é o mecanismo, pelo qual o nifedipino 

diminui do teor de ferro in vitro e in vivo através da regulação positiva da proteína 

Fpn1(MAIR et al., 2011). Isso causa uma desaceleração da proliferação bacteriana em 

macrófagos in vitro, bem como no baço ou fígado de animais infectados (MAIR et al., 2011).  

Acredita-se que o anlodipino tenha uma ação similar a dois antipsicóticos (tioridazina 

e clorpromazina), que aumentam os efeitos bactericidas dos macrófagos inibindo o efluxo de 

cálcio de fagolisossomos, que ativam V-ATPases dependentes de Ca2+ e levam à morte 

bacteriana através da acidificação e ativação de enzimas hidrolíticas em fagolisossomos 

(VANDEVELDE, TULKENS e BAMBEKE, 2016). 

O sinergismo como via para aumentar a atividade antimicrobiana também tem sido 

explorado com bloqueadores de canais de cálcio. Um estudo demonstrou as atividades 

antimicrobianas do anlodipino contra isolados clínicos de A. baumannii (LI et al., 2013). Os 

CIMs variaram de 40 a 320 μg/ml. Em combinação com o imipenem, metade dos isolados 

demonstraram sinergia ou sinergia parcial, mas não inibiram os produtores de metalo-β-

lactamase (LI et al., 2013). Outro trabalho testaram sessenta e quatro isolados clínicos de 

Acinetobacter baumannii, para identificar a presença dos genes da bomba de efluxo adeB, 

adeE, adeH, adeJ, abeM e abeS, foi usado amplificação e sequenciamento de PCR (Hu et 

al.,2018). O estudo demostrou que a combinação de anlodipino com imipenem tem efeito 

sinérgico quando comparada à atividade do imipenem isoladamente, o que pode estar 

relacionado à inibição da bomba de efluxo AdeABC (Hu et al., 2018). 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente estudo demonstraram a atividade do anlodipino e nifedipino 

como antimicrobianos. A ação destes fármacos pode ser aprimorada através de modificações 

químicas em sua estrutura, desenvolvendo novas moléculas com ação mais seletiva e mais 

potente. Este estudo, apesar das limitações relacionadas ao número de micro-organismos 

testados, abre portas para o desenvolvimento de formulações tópicas com estes fármacos para 

o tratamento de doenças dermatológicas causadas por S. aureus. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANNADURAI, S. Antimicrobial activity of the antiinflammatory agent diclofenac sodium. 

Indian J.Exp. Biol. 36: 86.90.1998. 



7 
 

 

 

BOSCARIOL, R.; OUCHI, J. D.; PEREIRA, G. C. Produção de biofilme por Staphylococcus 

aureus. Revista Saúde em Foco – Ed. 10, p. 11-16. 2018. Disponível em: 

<http://portal.unisepe.com.br/unifia/wpcontent/uploads/sites/10001/2018/11/096_AUDITORI

A-EM-ENFERMAGEM-A-IMPORT%C3%82NCIA-DO-TRABALHO-IN-LOCO.pdf>. 

Acesso em: 20 mai. 2019. 

 

CLARK, K. B. “The mating judgments of microbes,”Social Learning Theory: Phylogenetic 

Considerations for Animal, Plant and Microbial Fee , p. 173-200. 

 

CLARK, K. B.; EISENSTEIN, E. M. Segmentação de liberação de Ca2 + operada pelo 

hospedeiro para atenuar infecções virais. Curr. Topo. Med. Chem. 13, 1916-1932. doi: 

10.2174 / 15680266113139990128. 2013. 

  

CLARK, K. B., EISENSTEIN, E. M.; KRAHL, S. E.. Antagonistas do cálcio: uma receita 

pronta para o tratamento de doenças infecciosas? Curr. Topo. Med. Chem. 13, 2291-

2305. doi: 10.2174 / 15680266113136660161. 2013. 

 

GOVINDARAJ, R. G. et al. Large-scale computational drug repositioning to find treatments 

for rare diseases. Npj Systems Biology And Applications, [s.l.], v. 4, n. 1, p.1-19, 13 mar. 

2018. Springer Nature. http://dx.doi.org/10.1038/s41540-018-0050-7. Disponível em: 

<https://www.nature.com/articles/s41540-018-0050-7#article-info>. Acesso em: 22 mar. 

2019.  

 

HU, C. et al. In vitro synergistic effect of amlodipine and imipenem on the expression of the 

AdeABC efflux pump in multidrug-resistant Acinetobacter baumannii. Plos One, [s.l.], v. 13, 

n. 6, p.1-11. Semanal. Public Library of Science (PLoS). 1 jun. 2018. 

 

KUMAR, K. A. et al. Anlodipina: uma droga cardiovascular com poderosa propriedade 

antimicrobiana. Acta Microbiologica Polonica: Department of Medical Microbiology and 

Parasitology,, Calcutta University, Calcutta 700 020, India., v. 52, p.285-292, 15 maio 2003. 

3. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14743981>. Acesso em: 13 nov. 

2019. 



8 
 

 

LEONARDI, E. Superbactérias versus novos antibióticos: quem vai vencer essa guerra? 

Indústria Farmacêutica, ICTQ, 2019. Disponível em: <https://www.ictq.com.br/industria-

farmaceutica/812-superbacterias-versus-novos-antibioticos-quem-vai-vencer-essa-guerra>. 

Acesso em: 13 mar. 2019. 

 

LI et al. Efeitos de uma combinação de amlodipina e imipenem em 42 isolados clínicos de 

Acinetobacter baumannii obtidos de um hospital de ensino em Guangzhou, China. BMC 

Infect Dis. doi: 10.1186 / 1471-2334-13-548. 13, 548 (2013). 

 

Ludwiczek S, Theurl I, Muckenthaler MU, et al. Ca21 channel blockers reverse iron overload 

by a new mechanism via divalent metal transporter-1.13:448–54. Nat Med 2007. 

 

MAIR, S. M. et al. Nifedipine Affects the Course of Salmonella enterica Serovar 

Typhimurium Infection by Modulating Macrophage Iron Homeostasis. The Journal Of 

Infectious Diseases, [s.l.], v. 204, n. 5, p.685-694. Oxford University Press (OUP). 

http://dx.doi.org/10.1093/infdis/jir395.1 set. 2011. 

 

MANGANELLI, D. P.; ELY, L. S.; CONTRI, R. V. Determinação de Teor e Uniformidade 

de doses de cápsulas de besilato de anlodipino manipulado em farmácia de Venâncio Aires. 

Revista Destaques Acadêmicos, Lajeado, v. 8, n. 3, 2016. Disponível em: 

<http://univates.br/revistas/index.php/destaques/article/view/1057/1038>. Acesso em: 23 mai. 

2019. 

 

MEHTA, Prabha; VERMA, Prabha. Antimicrobial Activity of Some Derivatives of 1,4-

Dihydropyridines. Journal Of Chemistry, [s.l.], p.1-4, v. 2013. 

 

Nairz M, Theurl I, Ludwiczek S, et al. The co-ordinated regulation of iron homeostasis in 

murine macrophages limits the availability of iron for intracellular Salmonella Typhimurium. 

Cell Microbiol 2007. 

 

Nairz M, Theurl I, Schroll A, et al. Absence of functional Hfe protects mice from invasive 

Salmonella enterica serovar Typhimurium infection via induction of lipocalin-2. Blood 2009. 

 



9 
 

NASCIMENTO, D. R. I.; SENA, D. L. T. Biofilmes bacterianos: colonização e identificação 

de micro-organismo causadores de infecções em cateter venoso central. Brasília-DF: Centro 

Universitário de Brasília – UNICEUB, 2017. 

 

PAULA, P. E. R. R.; NOBREGA, J. O. T. Uso racional de antimicrobianos: uma abordagem 

da resistência dos Staphylococcus aureus oxacilina-resistentes. 2012. Disponível em <http: // 

www. cpgls.pucgoias.edu.br/8m ostra/Artigos>. Acesso em: 20 mai. 2019 

 

RODRIGUES, A. et al. Dexamethasone abrogates the antimicrobial and antibiofilm activities 

of different drugs against clinical isolates of Staphylococcus aureus and Pseudomonas 

aeruginosa. J Adv Res.;8(1):55-61. 2017. 

 

VANDEVELDE, N. M.; TULKENS, P. M.; BAMBEKE, F. V. Modulating antibiotic activity 

towards respiratory bacterial pathogens by co-medications: a multi-target approach. Drug 

Discovery Today. Elsevier BV. [s.l.], v. 21, n. 7, p.1114-1129, jul. 2016. 

 

VILLALBA, M. A. Reposicionamento de fármacos para tratamento de doenças infecciosas 

bacterianas: Reposicionamentos de fármacos. 2015. Monografia (Especialização) - Curso de 

Especialização em Farmacologia, Programa de Pós-graduação do Instituto de Ciências 

Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais. 

Belo Horizonte, 2015. 

 

 

 


	LEONARDI, E. Superbactérias versus novos antibióticos: quem vai vencer essa guerra? Indústria Farmacêutica, ICTQ, 2019. Disponível em: <https://www.ictq.com.br/industria-farmaceutica/812-superbacterias-versus-novos-antibioticos-quem-vai-vencer-essa-gu...

