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RESUMO
A utilização de produtos tópicos, tanto na forma de medicamentos, como de cosméticos, representa uma realidade no
mundo atual. Uma das preocupações emergentes são a incidência de indivíduos alérgicos a estes produtos. No entanto,
estudos de produtos de metabolismo destes ativos em contato  com a microflora  não está  ainda fundamentada na
literatura. Desta forma, a utilização da biocatálise como ferramenta de estudo para investigar a produção de substâncias
possivelmente alergênicas, empregando fungos filamentosos de pele humana, representa grande relevância para na
promoção  à  saúde.  Para  isso  será  utilizado  os  fungos  filamentosos  Phoma sp.  e  Cladosporium sp.  como
biocatalisadores, para a avaliação de reações biocatalíticas de ativos farmacológicos e cosméticos.
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1 INTRODUÇÃO

Pesquisas recentes mostram um grande aumento no grau de incidência de alergia de
contato em indivíduos de diferentes  fenótipos,  tipos de pele,  localidades e hábitos de consumo
(COGEN  e  GALLO,  2008;  FRIEDMANN  e  PICKARD,  2010),  sendo  que  as  fragrâncias  são  a
segunda  causa  mais  comum  de  alergia  de  contato,  depois  do  níquel,  e  ocorrendo  com  mais
frequência na região das axilas, rosto e pescoço, embora possam ocorrer manchas ocasionais em
áreas de aplicação de perfumes (pulsos, atrás das orelhas) (DAVIES e JOHNSTON, 2011).

Vários componentes de cosméticos podem ser alergênicos, mas as fragrâncias são as
principais causadoras de alergias relacionadas a estes. Contudo, poucos são os relatos divulgados
sobre a degradação química de componentes de fragrâncias em contato com a pele e nenhum deles
leva  em  conta  os  micro-organismos  presentes  na  mesma.  Neste  contexto,  pesquisas  que
considerem possíveis reações de degradação (por exemplo, oxidação, redução e hidrólise) destes
componentes  por  fungos filamentosos da pele  humana,  podem trazer  informações relevantes  e
valiosas para a avaliação da toxicidade, estabilidade e aceitabilidade de produtos cosméticos em
geral (SILVA, 2012). 

Por  conseguinte,  o  entendimento  do  potencial  enzimático  de  fungos  filamentosos,
provenientes da microbiota da pele humana, tem grande importância, uma vez que são poucos os
estudos que avaliam a  biotransformação de xenobióticos  na pele,  sendo estes  relacionados ao
metabolismo  das  células  que  constituem  a  pele  humana  (HIKIMA;  TOJOB;  MAIBACH,  2005;
BERGSTRÖM et al., 2007; SVENSSON, 2009). Desta forma, o objetivo será avaliar a capacidade de
fungos filamentosos da pele humana em realizarem biocatálise de componentes de princípios ativos
de uso tópico, bem como identificar seus respectivos produtos metabólicos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Os reagentes,  solventes  e  substratos  serão  adquiridos  por  meio  mercantil,  e  os  padrões
racêmicos serão obtidos com base na metodologia descrita por Costa, et al. (2003), onde 0,1 g do
substrato e 10,0 mL de álcool etílico 95° será colocado em um balão de 50,0 mL e resfriado a 0°C e
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posteriormente  adicionado  lentamente  0,1  g  de  boro-hidreto  de  sódio  (NaBH4),  que  deverá  ser
mantido em agitação por 60 minutos. Ao término dessa fase 20,0 mL de solução saturada de cloreto
de amônio (NH4Cl) será adicionado, e com a utilização de um funil de separação será estimulada a
extração e colocada duas porções de 20,0 mL de diclorometano (CH2Cl2) seguida de sulfato de
sódio anidro (Na2SO4), na sequência será realizada a filtração da fase orgânica, onde por meio do
vácuo o solvente será evaporado. Os produtos obtidos na biocatálise serão analisados por meio de
Cromatografia Gasosa acoplado a Espectrômetro de Massas (GC-EM). 

Ao  micro-organismos  serão  cultivados  em  placa  de  Petri  com  Agar  nutriente,  onde
posteriormente serão inoculados em Erlenmeyers de 500 mL com aproximadamente 50 mL do de
extrato de levedura e malte e incubado por 48 horas sob agitação (200 rpm) a 28 ºC, após esse
procedimento os micro-organismos serão filtrados. Aproximadamente 2 g de massa celular do micro-
organismo e 10 mg do substrato serão disposto em Erlenmeyers de 125 mL que apresenta 40 mL de
tampão Sφrensen (NaH2PO4 -KH2PO4) pH 7,0. Os frascos reacionais obtidos serão acondicionados a
uma temperatura de 28 ºC mantidos em agitação de 200 rpm, onde serão retirados alíquotas de 2
mL nos períodos de 24, 48, 72 horas para monitoramento, sendo sujeitadas a extração líquido-
líquido  com  1  mL  de  acetato  de  etila.  Ao  término  do  procedimento  as  fases  orgânicas  serão
coletadas  e  secas  com Na2SO4 anidro  e  por  fim analisada  por  cromatografia  gasosa  acoplada
espectrometria de massas (CG-EM).

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se  avaliar  a  capacidade  de  biocatálise  de  micro-organismos  para  obtenção  de
compostos de interesse, avaliando taxa de conversão e pureza ótica.
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