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A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa que, junto com a AIDS/HIV, é 
a principal causa de morte em todo o mundo. Soma-se, ainda, o alarmante 
aumento na incidência de TB multidroga resistente (MDR) que a intensifica como 
um grave problema de saúde pública mundial. Apesar de haver drogas de 
segunda linha disponíveis para o tratamento da TB-MDR, estas são onerosas, 
com baixa taxa de cura e diversos efeitos adversos. Diante desse cenário, o 
objetivo do presente trabalho foi avaliar in vitro compostos análogos à 
diidroesfingosina e ao Etambutol frente ao Mycobacterium tuberculosis. Três 
derivados 2-aminoalcanol e um derivado 1,2-alcanodiamina foram testados frente 
a oito cepas MDR de M. tuberculosis isolados de pacientes do estado de 
Pernambuco (LACEN-PE) e uma cepa padrão, H37Rv (ATCC 27294), sensível às 
quatros drogas utilizadas no regime terapêutico. Para avaliar a atividade 
antimicobacteriana dos compostos foi determinado a Concentração Inibitória 
Mínima (CIM) através do ensaio de microdiluição em placa. Etambutol e 
Rifampicina foram incluídas no estudo como drogas controle. Todos os 
compostos apresentaram elevada atividade antimicobacteriana, com CIM 
variando entre 0,39 a 6,25 µg/mL. O composto 1b derivado 2-amino alcanol 
exerceu a melhor atividade e a CIM variou em 0,39 a 1,57 µg/mL. Esta substância 
mostrou potência relativa maior que o Etambutol, uma das drogas utilizada no 
regime terapêutico contra a tuberculose. Os compostos avaliados neste estudo 
apresentaram alta atividade contra cepas M. tuberculosis MDR e suportam a 
continuidade do estudo dos derivados 2-aminoalcanol como potencial droga para 
o tratamento da tuberculose multidroga resistente. 
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