
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA LEGAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MICROBIOLOGIA MÉDICA 

 

 

 

 

 

ESTUDO DE SENSIBILIDADE DO BIOFILME DE Burkholderia pseudomallei A 

ANTIBIÓTICOS DE USO CLÍNICO E FARNESOL 

 

 

 

 

CAMILA ALENCAR MOREIRA 

 

 

FORTALEZA - CE 

2013 



1 
 

 

 

CAMILA ALENCAR MOREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DE SENSIBILIDADE DO BIOFILME DE Burkholderia pseudomallei A 

ANTIBIÓTICOS DE USO CLÍNICO E FARNESOL  

 

 

 

 

Tese submetida à Coordenação do Curso de 

Pós-Graduação em Microbiologia Médica, 

da Universidade Federal do Ceará, como 

requisito parcial para obtenção do grau de 

Doutora em Microbiologia Médica. 

 

Orientador: Prof. Dr. José Júlio Costa Sidrim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2013



 

 



2 
 

CAMILA ALENCAR MOREIRA 

 

ESTUDO DE SENSIBILIDADE DO BIOFILME DE Burkholderia pseudomallei A 

ANTIBIÓTICOS DE USO CLÍNICO E FARNESOL 

 

Tese submetida à Coordenação do Curso de 

Pós-Graduação em Microbiologia Médica, 

da Universidade Federal do Ceará, como 

requisito parcial para obtenção do grau de 

Doutora em Microbiologia Médica. 

 

 

Aprovada em: 27/09/2013. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. José Júlio Costa Sidrim (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

_________________________________________ 

 

Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

 

_________________________________________ 

Profa. Dra. Raimunda Sâmia Nogueira Brilhante 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Nilberto Robson Falcão do Nascimento 

Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

 

_________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Auxiliadora Bezerra Fechine 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) 

 

FORTALEZA 

2013  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos aqueles que me ensinam,       

me apoiam e me guiam. 

 

  



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, que nos ama infinitamente. 

 

À minha família, meus pais e irmãos, que me sempre me guiaram e ampararam. 

Amo todos vocês. 

 

Ao meu companheiro Mauricio, fonte de inesgotável apoio, incentivo, otimismo, 

fé, carinho e amor. 

 

Ao Prof. Dr. José Júlio Costa Sidrim, por ter aceitado o desafio de me orientar. 

 

À Prof
a
. Dr

a
. Cibele Barreto Mano de Carvalho, que me recebeu inicialmente. 

Obrigada pela amizade e o exemplo profissional.  

 

À Prof
a
. Dr

a
. Raimunda Sâmia Nogueira Brilhante, que teve a difícil tarefa de 

tentar me manter na linha.  

 

À Prof
a
. Dr

a
. Tereza de Jesus Pinheiro Gomes Bandeira, que antes de tudo é “tia 

Tereza”. Obrigada pelo carinho, cuidado e orientação.  

 

Ao Prof. Dr. Marcos Fábio Gadelha Rocha, pelos muitos ensinamentos e pelos 

conselhos na qualificação.  

 

À Prof
a
. Dr

a
. Rossana de Aguiar Cordeiro, pelas muitas ideias e por aguentar 

todos os “odores” da minha bancada.  

 

À Dr
a
. Débora Castelo Branco de Souza Collares Maia, por sempre ter um 

sorriso a oferecer e disposição para ajudar.  

 



5 
 

Aos professores doutores Nilberto Robson Falcão do Nascimento e Maria 

Auxiliadora Bezerra Fechine por sua importante participação na banca examinadora. 

 

Aos demais professores do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia 

Médica – UFC. 

 

A todos os colegas e amigos do Laboratório de Bacteriologia, do LAPERE e do 

CEMM, em especial ao José Olavo de Moraes e Terezinha de Jesus Rodrigues, sem os 

quais esta conquista não teria sido possível. Obrigada pela ajuda e incentivo durante os 

experimentos, pela troca de experiências e conhecimento, e por toda a força e apoio que 

recebi nestes anos juntos. 

 

Aos funcionários do setor de microbiologia do LabPasteur – Medicina 

Diagnóstica pela disposição em ajudar e pelo suporte técnico. 

 

À Universidade Federal do Ceará e a todos seus funcionários, com menção 

especial à Carolinda Vilma Soares de Oliveira, pela sua disponibilidade, simpatia e 

amizade em momentos fundamentais. 

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, 

pelo apoio financeiro para a realização desta pesquisa. 

 

Obrigada a todas as pessoas que contribuíram para esta conquista e para meu 

crescimento como pessoa. Sou o resultado da força e da confiança de cada um de vocês. 

  



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Falhar é uma consequência natural de toda tentativa. Para obter 

sucesso leva-se tempo e esforço prolongado em face de probabilidades 

hostis. Pensar que vai ser de outra maneira, não importa o que você faça, é 

convidar a si mesmo a ser ferido e limitar o seu entusiasmo para tentar 

novamente.” 

 Dr. David Viscott 

 

 

"Tudo parece impossível, até que seja feito." 

Nelson Mandela 

  



7 
 

RESUMO 

 

 

A melioidose é uma doença infeciosa emergente, notadamente no nordeste do Brasil, 

com sérias implicações internacionais, assim como um problema de saúde pública. 

Causada pelo bacilo Burkholderia pseudomallei, esta infecção se apresenta desde 

quadros assintomáticos a quadros graves e frequentemente fatais. As altas taxas de 

mortalidade da doença (20 a 50%) a tornam uma prioridade para orgãos globais de 

saúde. No Brasil, casos de melioidose foram relatados pela primeira vez em 2003, no 

município de Tejuçuoca no Ceará. Desde então, novos casos de melioidose foram 

diagnosticados em outros seis municípios cearenses. B. pseudomallei é intrinsecamente 

resistente a muitos antibióticos e estudos recentes já descrevem casos resistência aos 

antimicrobianos utilizados no tratamento da melioidose. A investigação da capacidade 

de formação de biofilme por B. pseudomallei parece ser fundamental, já que o biofilme 

permite o desenvolvimento de microcolônias dentro de um ambiente protegido, o qual 

se relaciona com a proteção ambiental, adesão, colonização, evasão do sistema imune e 

ligação a células ambientais. Portanto, o desenvolvimento de alternativas terapêuticas 

antibiofilme, incluindo novas drogas, é necessário. Com efeito, este estudo teve como 

objetivo caracterizar as cepas de B. pseudomallei da coleção do LAPERE quanto à 

capacidade de produção de biofilme e sensibilidade em crescimento planctônico e em 

biofilme. As drogas selecionadas foram: ceftazidima (CAZ), doxiciclina (DOX), 

imipenem (IPM), amoxicilina/clavulanato (AMC) e sulfametoxazol/trimetoprim (SXT); 

e farnesol (FNS). Todas as cepas foram classificadas como produtoras de biofilme, 

sendo divididas em: forte (5 cepas), moderada (3 cepas), e fraca (1 cepa). Valores 

médios de concentração inibitória mínima (MIC), concentração inibitória mínima em 

biofilme (MBIC) e concentração de erradicação mínima em biofilme (MBEC) para 

estas cepas foram determinados para AMC (MIC 10,2/5,1 mg/L, MBIC 21,3/10,6 mg/L 

e MBEC 27,6/13,8 mg/L), para CAZ (MIC 5,6 mg/L, MBIC 120,4 mg/L e MBEC 

419,6 mg/L), para DOX (MIC 0,28 mg/L, MBIC 1,3 mg/L e MBEC 3,8 mg/L), para 

IPM (MIC 0,597 mg/L, MBIC ≥ 256 mg/L e MBEC > 256 mg/L), para SXT (MIC 

1,25/23,75 mg/L, MBIC ≤ 0,5/9,5 mg/L e MBEC < 0,72/13,72 mg/L), e para FNS (MIC 

e MBIC iguais a 150 µM/L). Os dados obtidos apontam especialmente para o potencial 

inibitório de três dos antibióticos estudados - AMC, DOX e SXT, e farnesol contra 

cepas de B. pseudomallei associadas a biofilme. Todavia, são necessários novos estudos 

para investigar os mecanismos de ação dessas drogas sobre o biofilme, bem como o 

delineamento de experimentos in vivo para confirmar a significância desses achados 

clinicamente. Ademais, o crescimento dessas cepas em condições de formação de 

melanina e biofilme evidenciou que esta associação torna as cepas mais resistentes à 

ação de imipenem e farnesol. 

 

Palavras-chave: B. pseudomallei, biofilme, farnesol, melanina, sensibilidade, 

virulência 
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ABSTRACT 

 

 

Melioidosis is an emerging infectious disease, especially in the Northeast of Brazil, with 

serious internacional repercussions, as is a public health problem. Caused by the 

bacillus Burkholderia pseudomallei, this infection can evolve with presentations 

ranging from asymptomatic to severe and frequently fatal cases. The high mortality 

rates for the disease (20 to 50%) make it a priority for global health organizations. In 

Brazil, cases of Melioidosis were reported for the first time in 2003, at the municipality 

of Tejuçuoca in the state of Ceará. Since then, new cases of melioidosis have been 

reported in other six municipalities in the same state. B. pseudomallei is intrinsically 

resistant to many antibiotics and some studies have already described the event of 

resistance to antimicrobials used in the clinical treatment of melioidosis. The 

investigation into the capacity to form biofilm by B. pseudomallei seems fundamental, 

since biofilm allows for the development of micro-colonies within a protected 

environment, which is associated with environmental protection, adhesion, colonization, 

evasion from host’s immune system and attachment of environmental cells. Thus, this 

study aimed to characterize the B. pseudomallei from the LAPERE collection as to their 

capability to produce biofilm and their susceptibility in planktonic growth and in 

biofilm. The selected drugs are: amoxicillin–clavulanate (AMC), ceftazidime (CAZ), 

doxycycline (DOX), imipenem (IPM), and trimethoprim-sulfamethoxazole (SXT); and 

farnesol (FNS). All strains were classified as biofilm producers, being divided into: 

strong (5 strains), moderate (3 strains) e weak (1 strain). Mean values for minimum 

inhibitory concentration (MIC), minimum biofilm elimination concentration (MBEC) 

and minimum biofilm inhibitory concentration (MBIC) were determined for AMC 

(MIC 10,2/5,1 mg/L, MBIC 21,3/10,6 mg/L and MBEC 27,6/13,8 mg/L), for CAZ 

(MIC 5,6 mg/L, MBIC 120,4 mg/L and MBEC 419,6 mg/L), for DOX (MIC 0,28 mg/L, 

MBIC 1,3 mg/L and MBEC 3,8 mg/L), for IPM (MIC 0,597 mg/L, MBIC ≥ 256 mg/L 

and MBEC > 256 mg/L), for SXT – MIC 1,25/23,75 mg/L, MBIC ≤ 0,5/9,5 mg/L and 

MBEC < 0,72/13,72 mg/L) and for FNS (MIC and MBIC equal 150 µM/L). The 

presented data indicates the inhibitory potential of three of the studied antibiotics - 

AMC, DOX and SXT, and farnesol against B. pseudomallei strains associated with 

biofilm. All this warrants further studies to investigate the mechanisms of action of 

these drugs on biofilms and the design of in vivo experiments to confirm the clinical 

significance of these findings. Furthermore, the growth of these strains in melanin and 

biofilm forming conditions showed that this association makes the strains more resistant 

to imipenem and farnesol.  

 

Key words: B. pseudomallei, biofilm, farnesol, melanin, susceptibility, virulence 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1 Burkholderia pseudomallei 

 

 

A bactéria Burkholderia pseudomallei é um bacilo pertencente à família 

Burkholderiaceae (QUADRO 1). O gênero Burkholderia possui mais de 40 espécies e 

foi criado em 1992, por Yabuuchi, et al. para acomodar o antigo grupo II de RNAr das 

Pseudomonadas, excluindo Pseudomonas pickettii e Pseudomonas solanacearum, que 

foram transferidos para o gênero Ralstonia. Tradicionalmente, as espécies de 

Burkholderia são conhecidas como patógenos de plantas ou bactérias de solo, com 

poucas, mas importantes exceções: B. cepacia, B. gladioli, B. mallei, B. pseudomallei e 

B. thailandensis, que são patógenos primários de humanos e animais 

(LIMMATHUROTSAKUL, et al., 2012; BALDER, et al., 2010; YABUUCHI, et al., 

1992). 

 

QUADRO 1 – Nomenclatura taxonômica da Burkholderia pseudomallei 

Reino  Bacteria 

Filo     Proteobacteria 

Classe         Beta-Proteobacteria 

Ordem             Burkholderiales 

Família                 Burkholderiaceae 

Gênero                     Burkholderia 

Espécie     Burkholderia pseudomallei 

   Fonte: YABUUCHI, et al., 1992 

 

A espécie foi primeiro descrita com o nome de Bacillus pseudomallei em 1912 

por Whitmore após isolamento em Burma. Outros relatos posteriores descreveram o 

mesmo agente infeccioso com uma variedade de nomes, incluindo Bacillus whitmori, 

Pfeifferella whitmori, Pfeifferella pseudomallei, Actinobacillus pseudomallei, 

Loefferella whitmori, Malleomyces pseudomallei e Pseudomonas pseudomallei 

(CHENG, CURRIE, 2005; YABUUCHI, et al., 1992). 
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A espécie Burkholderia pseudomallei possui cerca de 10 variantes já descritas. 

Dentre as primeiras variantes descritas estavam duas muito importantes: os biotipos  

Ara (+) e Ara (-). Estes dois biotipos se definem por sua habilidade em assimilar          

L-arabinose, sua virulência em modelos animais e por variações de nucleotídeos no 

gene 16s do RNAr. O biótipo Ara (+) é arabinose positivo, com baixa virulência e tem 

sido quase que exclusivamente encontrados em amostras ambientais. Em contraste, os 

isolados de doença clínica, biotipo Ara (-), falham em utilizar a arabinose, são altamente 

virulentos, mas podem também ser encontrados no ambiente (CHENG, CURRIE, 2005; 

BRETT; DESHAZER; WOOD, 1998). Com a continuação do estudo dessas variantes, 

em 1998, foi proposto que os isolados Ara (+) deviam ser agrupados juntos para formar 

uma nova espécie, Burkholderia thailandensis, com base nas diferenças na sequência do 

16s no RNAr (LOWE, et al., 2013; BRETT; DESHAZER; WOODS, 1998). Portanto, 

todos os isolados de espécie B. pseudomallei são Ara (-). 

No nordeste da Tailândia, onde a melioidose é comum, 75% dos isolados de do 

solo são Ara (-) (B. pseudomallei), enquanto que na região central do mesmo país, onde 

a melioidose é pouco comum, quase todos os isolados de solo são de fenótipo Ara (+), 

(B. thailandensis). Contudo, é importante notar que ambas as espécies possuem 

similaridades antigênicas; ambas apresentam resposta positiva no teste de aglutinação 

de látex, no qual um anticorpo policlonal contra uma cepa Ara (-) é utilizado; e ambas 

apresentam resultados similares para o teste de hemoaglutinação indireta para o 

diagnóstico de melioidose (LOWE, et al., 2013; CHENG, CURRIE, 2005; BRETT; 

DESHAZER; WOODS, 1998). 

 

 

1.1.1 Ecologia e Diversidade 

 

B. pseudomallei é um microorganismo saprófita natural que é rotineiramente 

isolado de nichos ambientais como água estagnada e solo úmido. Há muitas variáveis 

que podem influenciar a distribuição do microrganismo no solo, incluindo fatores 

climáticos (temperatura, chuvas, luminosidade) e a composição do solo (física, química 

e biológica). Encontrado principalmente na rizosfera, região onde o solo e as raízes das 

plantas entram em contato, pode também ser encontrado em camadas mais superficiais e 

camadas mais profundas de até 120 cm abaixo da superfície. Uma forte aerotaxia da 

espécie pode explicar o movimento ativo dessas bactérias de camadas mais profundas 
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para as superficiais quando o solo é umedecido, a exemplo de períodos de chuva ou em 

áreas de irrigação. Cresce preferencialmente em solo com valores de pH variando entre 

5 e 8, com umidade em 40% e tem sua variação temperatura ótima situada entre 24 e 

36°C. Apesar de crescer bem em áreas alagadas, não se multiplica em água salgada ou 

regiões de mangues e estuários. Entretanto, sendo um organismo bastante resiliente, 

B. pseudomallei é capaz de sobreviver em diversas outras condições ambientais hostis, 

podendo esta ser considerada uma grande vantagem seletiva em relação a outras 

espécies em diferentes ambientes (PUMPUANG, et al., 2011; DRAPER, et al., 2010; 

ROBERTSON, et al., 2010; WIERSINGA; VAN DER POLL, 2009). 

 

 

1.1.2 Caracterização Microbiológica, Bioquímica e Fenotípica 

 

B. pseudomallei é um bacilo que mede 5 µm de comprimento e de 0,5 a 1,0 µm 

de largura com extremidades arredondadas. É um bacilo móvel, levemente curvo e não 

formador de esporos. Ao Gram é negativo e possui uma coloração bipolar, devido à 

vacuolização central característica, que é descrita como “aparência de alfinete de 

segurança” (FIGURA 1) (WUTHIEKANUM, et al., 2005; ASHDOWN, 1979).  

 

 

FIGURA 1 – Esfregaço de material purulento aspirado de gânglio mediastinal, corado pelo Gram, 

apresentando bacilos Gram-negativos bipolares com aspecto semelhante a um “alfinete de segurança”. 

Fonte: LAPERE 2010. 

 

Este bacilo cresce facilmente em meios de cultura de rotina e pode ser isolado de 

diversos tipos de amostras clínicas e/ou ambientais. A forma e a coloração das colônias 

em meio sólido são altamente variáveis, desde estruturas fungóides e escuras a 

mucóides e claras dependendo do meio e do tempo de crescimento (FIGURA 2). O 
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isolamento e cultura são realizados em meios de cultura ricos de nutrientes, tais como 

ágar cystine lactose eletrolyte deficient (CLED), ágar sangue, ágar chocolate e ágar 

MacConkey, embora os meios mais seletivos para B. pseudomallei sejam os meios 

Ashdown e o Burkholderia pseudomallei selective agar (BPSA). O meio Ashdown é 

constituído por soja caseína, glicerol, cristal violeta e gentamicina, sendo os dois 

últimos agentes seletivos e inibidores de microrganismos Gram-positivos, além da 

presença do vermelho neutro que é incorporado às colônias conferindo a cor púrpura-

rosada característica das colônias de Burkholderia spp. neste meio. O meio seletivo 

específico para B. pseudomallei, o BPSA, foi desenvolvido por Howard e Inglis, em 

2003, e inibi o crescimento de muitos microrganismos Gram-positivos e Gram-

negativos. Nos meios ágar sangue e chocolate as colônias apresentam coloração leitosa, 

já em ágar Ashdown, BPSA e MacConkey as colônias apresentam coloração púrpura-

rosada, como ilustrado na FIGURA 2. As colônias de B. pseudomallei apresentam um 

odor característico de “terra mofada”, independente do meio onde crescem 

(LIMMATHUROTSAKUL, et al., 2010b; GLASS, et al., 2009; CHANTRATITA, et 

al., 2007; HOWARD; INGLIS, 2003; ASHDOWN, 1979).  

 

 

FIGURA 2 – Crescimento de B. pseudomallei em quatro meios de cultura: (A) Ágar sangue, 

apresentando colônias claras, com aspecto seco e “aparência de ovo frito”; (B) Ágar MacConkey, 

apresentando colônias com aspecto mucóide, mas já ligeiramente rugoso e coloração púrpura-

rosada; (C) Ágar Ashdown, onde há uma maior variedade de morfologia das colônias 

simultaneamente; e (D) Ágar BPSA mostrando colônias rugosas de coloração púrpura-rosada. 

Fonte: MOREIRA, 2012. 

 

B. pseudomallei possui grande potencial metabólico, sendo capaz de utilizar uma 

variedade de substratos, incluindo açucares como, lactose, glicose, maltose e manitol. 

Mesmo sendo considerado um microrganismo aeróbico, possui a capacidade de 

sobreviver em ambientes com baixas concentrações de oxigênio, e de utilizar nitratos 
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fosforilação oxidativa na falta do mesmo (INGLIS; ROLIM; RODRIGUEZ, 2006; 

WINN JR, et al., 2006). 

A quantidade de componentes orgânicos que podem ser usados por 

B. pseudomallei como fonte de energia e de carbono é excepcionalmente ampla, 

fazendo da espécie um dos membros mais versáteis do gênero, nutricionalmente. Esta 

bactéria é também capaz de resistir a uma grande variedade de extremos ambientais, 

incluindo longos períodos de deficiência de nutrientes, com relatos de sobrevivência de 

até 16 anos em água destilada, resistência à ação de soluções antissépticas e detergentes, 

sobrevivência em grandes variações de pH (de 4 a 8) e temperatura (de 4 a 42°C) e 

resistindo ambientes de baixíssima umidade, suportando até um mínimo de 10%. Porém 

não resiste à exposição a raios UV e nem à cloração da água (PUMPUANG, et al., 

2011; ROBERTSON,  et al., 2010; O’CONNELL, et al., 2009; ROLIM,  et al., 2009). 

A maioria das espécies de Burkholderia são aeróbias estritas, onde o oxigênio 

molecular é um elemento essencial. Estas bactérias, assim como outros bacilos      

Gram-negativos não fermentadores, utilizam costumeiramente a via aeróbica para a 

degradação da glicose, na qual o oxigênio (O2) é necessário. Os processos metabólicos 

não só contribuem para definir a posição taxonomia das bactérias, como também 

determinam as provas e procedimentos utilizados para a correta identificação destes 

microorganismos. Porém, a B. pseudomallei possui a capacidade de utilizar nitrato ou 

nitrito no lugar do O2 como aceptor final de elétrons, podendo assim, sobreviver 

também em ambientes anaeróbicos (WINN JR, et al., 2006). 

B. pseudomallei é também bem adaptada aos seus muitos hospedeiros. A 

bactéria produz e secreta uma variedade de elementos e enzimas que contribuem para a 

sua sobrevivência e manutenção, como, proteases, catalases, peroxidases, superóxido 

dismutase, lectinases, lipases, fosfolipase C, hemolisinas e sideróforos. Adicionalmente, 

o microrganismo é um patógeno intracelular facultativo, sendo capaz de invadir, 

sobreviver e multiplicar-se no interior de várias linhagens de células eucarióticas, 

incluindo "fagócitos profissionais" como neutrófilos e macrófagos. Resistente às 

defensinas lisossomais e peptídeos catiônicos do complemento, é capaz de escapar dos 

vacúolos endocíticos, penetrar nas células do hospedeiro e gerar infecção (HORTON, et 

al., 2013; CHIENG; CARRETO; NATHAN, 2012; ALLWOOD, et al., 2011; 

FRENCH, et al., 2011). 
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1.1.3 Fatores de Virulência Bacteriana 

 

A fração capsular da bactéria tem pronunciado efeito supressor, assegurando a 

proteção de bactérias encapsuladas contra os hospedeiros, se mostrando um importante 

fator de virulência. A cápsula de polissacarídeos, que envolve a bactéria, pode atuar na 

prevenção da dissecação da célula, na aderência a células do hospedeiro, na resistência à 

fagocitose (digestão), ao complemento e à imunidade específica, além de agir como 

barreira para a ação de agentes hidrofóbicos. Já os flagelos têm se mostrado importantes 

determinantes da virulência em infecções de mucosas (ALLWOOD, et al., 2011; 

FRENCH, et al., 2011; LEE, et al., 2010). 

Um patógeno intracelular facultativo, B. pseudomallei pode persistir em estado 

dormente mesmo dentro de células eucarióticas até ser reativado. As recidivas ou 

recorrências da infecção normalmente se dão pela mesma cepa de B. pseudomallei, e 

estão associadas com um curso de antibióticos curto demais e resistência in vivo, apesar 

de sensibilidade in vitro. Isso sugere que a sobrevivência intracelular é parte importante 

da patogênese do microorganismo (HAYDEN, et al., 2012; LEE,  et al., 2010). 

 Em 1999, Winstanley, et al. iniciaram a pesquisa dos genes responsáveis pelo 

sistema de secreção do tipo III (T3SS). Genes de provável transferência horizontal entre 

diferentes microrganismos, eles estão associados a uma ilha de patogenicidade em 

B. pseudomallei. Em um outro trabalho publicado em 2000, estes mesmo pesquisadores 

apresentaram um estudo baseado na detecção de um único lócus, utilizando a técnica de 

PCR, e relataram uma ligação entre a presença de genes do T3SS e o fenótipo Ara(-), 

associando este alvo à virulência de B. pseudomallei. Em 2002, quando foi então 

reconhecida que a variante Ara(+), que assimila arabinose, era na verdade a espécie 

B. thailandensis, ficou confirmado que os genes do T3SS estão presentes apenas nas 

espécies B. pseudomallei e B. mallei. Além do T3SS, autores citam o sistema de 

secreção tipo VI (T6SS) como outro fator determinante da virulência de 

B. pseudomallei e sua capacidade de causar infecção (CHEN, et al., 2011; GONG, et al., 

2011; RAINBOW, et al, 2002; WINSTANLEY,  et al., 2000; WINSTANLEY, et al., 

1999).  
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1.1.3.1 Biofilmes 

Outro fator de virulência importante para B. pseudomallei é a produção de um 

revestimento polissacarídeo relacionado com a proteção ambiental, a adesão, a 

colonização, a evasão do sistema imune de hospedeiros e a ligação a células ambientais, 

do hospedeiro ou de outras espécies. Hoje mais conhecido como biofilme, este 

revestimento permite a formação de microcolônias em um ambiente protegido, no qual 

grupos de microorganismos são fenotipicamente alterados (YANG, et al., 2011; LEE,  

et al., 2010; SAWASDIDOLN,  et al., 2010). 

Bactérias exibem uma habilidade impressionante de adaptar-se a condições 

díspares que de outra forma limitariam seu crescimento. Um exemplo simples, mas 

convincente, de adaptação bacteriana pode ser observado durante as diferentes fases de 

crescimento em culturas líquidas. As fases: colonização (lag), crescimento logarítmico 

(log) e estacionária já foram bem descritas na literatura. Sabe-se que seguindo a entrada 

na fase estacionária, uma fase de morte celular ocorre, durante a qual uma queda de 

mais de 90% da viabilidade da massa bacteriana é observada. A partir desse momento a 

quantidade de bactérias viáveis atinge um patamar e permanece relativamente constante, 

chegando a um equilíbrio entre a formação de novas células e a morte de bactérias mais 

antigas. Esta fase do crescimento bacteriano é também conhecida como fase 

estacionária de longo prazo Com grande frequência em condições de escassez 

nutricional ou outras formas de estresse, organismos unicelulares reduzem o seu 

metabolismo, mas não completamente, mantendo uma atividade basal limitada. 

Aproximadamente 80% da biomassa bacteriana planetária reside em estados de 

atividade reduzida e bactérias mutantes, deficientes de tais respostas, morrem 

rapidamente quando expostas a estes estresses ambientais (KWAN, et al., 2013; 

ROLFE, et al., 2012; BRUNO; FREITAG, 2011; GEISEL; VILAR; RUBI, 2011).   

A percepção de bactérias como organismos unicelulares baseia-se 

essencialmente no conceito de culturas puras, nas quais as células podem ser diluídas e 

estudadas em culturas líquidas. Historicamente as bactérias têm sido vistas e estudadas 

como microorganismos de vida isolada. No entanto, estudos das últimas décadas 

deixam claro que a grande maioria das bactérias existe em comunidades complexas, 

conhecidas como biofilmes. Praticamente todas as bactérias podem crescer como  

biofilme; e biofilmes podem ser encontrados em todos os ecossistemas conhecidos, 

incluindo ambientes naturais, experimentais (FIGURA 3) e patológicos (PETERS, et 

al., 2012; CHEN; WEN, 2011; CERI; OLSON; TURNER, 2010).   
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FIGURA 3 – Biofilme de S. aureus formado sobre membrana filtrante capturado por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). Fonte: Moreira, 2010. 

 

A formação dessas “comunidades” no interior de biofilmes bacterianos é uma 

grande ameaça à saúde do hospedeiro devido aos altos níveis de tolerância dessa 

população bacteriana a múltiplos antibióticos. Esta invulnerabilidade dos biofilmes está 

amplamente relacionada com a capacidade de redução do metabolismo de 

crescimento/multiplicação reduzidos e com a heterogeneidade fenotípica de seus 

“habitantes” (DICICCO, et al., 2012; YANG, et al., 2011; REITER, et al., 2011; 

LEWIS, 2010; TAMAYO; PATIMALLA; CAMILLI, 2010).  

Biofilmes bacterianos, e geral, compartilham várias características comuns: (i) as 

células no seu interior são mantidas unidas por  uma matriz extracelular composta 

principalmente de exopolissacarídeos (EPS), proteínas  e ácidos nucléicos, (ii) o 

desenvolvimento de biofilme ocorre em  resposta a sinais extracelulares, tanto 

ambientais quanto de origem bacteriana (auto-sinalizadores), (iii) os biofilmes protegem 

as bactérias de uma ampla e diversificada  variedade de estresses ambientais tais como à 

exposição a antibióticos, à presença de predadores naturais e à resposta do sistema 

imunológico de hospedeiros (WOOD; HONG; MA, 2011; BRACKMAN, et al., 2009; 

LEMON, et al.,  2008; ROVETA, et al., 2007; FUX; COSTERTON; STOODLEY, 

2005).   

Estas comunidades podem surgir desde uma única célula, mas as diferentes 

condições dos microambientes no interior do biofilme podem propiciar o 

desenvolvimento de diferentes subpopulações fenotípicas. Contudo, é importante 

enfatizar que células bacterianas não se diferenciam, mas em vez disso, elas podem 



27 
 

responder aos estímulos ambientais adaptando sua expressão genética para atender 

necessidades ocasionais. Dentro do biofilme isso cria nichos especializados onde as 

bactérias respondem a deixas locais, acarretando em subpopulações geneticamente 

iguais, mas fenotipicamente e metabolicamente distintas, exibindo uma alta tolerância a 

estresses extracelulares específicos, como resistência a certos antibióticos ou a 

deficiência de alguns nutrientes. Portanto, é correto referir aos biofilmes como 

comunidades interativas com múltiplas subpopulações, mas não compará-los a 

organismos multicelulares com células diferenciadas e especializadas. Não obstante, 

viver em uma comunidade interativa traz aos seus membros inúmeros benefícios, como 

a sobrevivência a mudanças ambientais de pelo menos parte da população, a 

distribuição do fardo metabólico, a transferência de genes e exemplos de 

“comportamento altruísta” (BERNIER, et al., 2013; FEY, 2010; TAMAYO; 

PATIMALLA; CAMILLI, 2010; FUX; COSTERTON; STOODLEY, 2005). 

Até o momento, a vasta maioria das doenças infecciosas vem sendo tratada 

eficientemente com antibióticos, entretanto, de acordo com as pesquisas mais recentes, 

sabemos que tal estratégia pode ser ineficaz em duas situações: 1) microorganismos 

exibindo resistência inata à droga usada, e 2) bactérias em biofilmes (CHEN; WEN, 

2011; HØIBY, et al., 2011; CERI; OLSON; TURNER, 2010).  

O arsenal atual de antibióticos foi desenvolvido especificamente visando matar 

ou impedir o crescimento de bactérias livres. Porém, estima-se que até 75% de todas as 

infecções estão associadas a formação e persistência de biofilmes. De tal forma, esta é a 

razão pela qual o tratamento com antibióticos normalmente é capaz de tratar os 

sintomas causados por células bacterianas livres, que podem ou não vir do interior do 

biofilme (como após o desprendimento de fase final), e mesmo assim, falhar em tratar a 

mesma infecção completamente devido à inatividade dessas drogas contra massa 

bacteriana que está segura no interior da matriz do biofilme. Apesar de que nem todos 

os mecanismos de resistência dos biofilmes sejam completamente entendidos, alguns 

são bem aceitos pela comunidade científica: (i) a barreira física da trama de 

componentes da matriz impede a penetração de moléculas grandes no seu interior e a 

possibilidade de contato com os microorganismos ali, ou repele certos compostos 

dependendo de suas cargas elétricas; (ii) a presença de células persistentes (células de 

metabolismo reduzido ao mínimo) dentro do biofilme  evita ação dos antibióticos que 

dependem da presença de células metabolicamente ativas para ter efeito; e (iii) a 

presença de enzimas ou polímeros dentro do ambiente extracelular do biofilme (matriz) 
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capazes de neutralizar o efeito antimicrobiano destas drogas (YANG, et al., 2011; 

SAWASDIDOLN, et al., 2010; TOTÉ, et al., 2009; APARNA; YADAV, 2008; 

DONGARI-BAGTZOGLOU, 2008; TOTÉ, et al., 2008; ROVETA, et al., 2007; FUX; 

COSTERTON; STOODLEY, 2005). 

A eficácia reduzida dos antibióticos contra bactérias dentro do biofilme traz à 

tona a necessidade de novas estratégias de diagnóstico da formação de biofilme, de uma 

terapêutica específica e eficiente contra o biofilme, ou mesmo de métodos de prevenção 

da formação de biofilme (YANG, et al., 2011; CERI; OLSON; TURNER, 2010; JAIN; 

AGARWAL, 2009).  

 

Formação do Biofilme. Os biofilmes são formados por populações sésseis em várias 

camadas, desenvolvidas com origem em uma única ou em múltiplas espécies, 

incorporadas a uma matriz polimérica extracelular, que se encontram irreversivelmente 

aderidas a uma variedade de superfícies bióticas e/ou abióticas. Três elementos básicos 

se destacam: microrganismos, matriz e superfície. Se um desses elementos não está 

presente, um biofilme maduro não pode se desenvolver (LÓPEZ; VLAMAKIS; 

KOLTER, 2010; APARNA; YADAV, 2008; TOTÉ, et al., 2008). 

Biofilmes, como outras comunidades, surgem de forma gradual ao longo do 

tempo. O desenvolvimento de biofilme em superfícies é um processo dinâmico que 

envolve etapas de adesão, produção do EPS, crescimento e desprendimento (WOOD; 

HONG; MA, 2011; APARNA; YADAV, 2008).  

Biofilmes, como outras comunidades, surgem de forma gradual ao longo do 

tempo.  Há um ciclo universal, de cinco etapas, para a formação e o crescimento de um 

biofilme, independentemente do fenótipo dos microrganismos envolvidos. Fase 1 é a 

fase de fixação que pode levar apenas alguns segundos para ser ativada e é 

provavelmente induzida por sinais ambientais. Estes sinais variam de acordo com os 

diferentes organismos, mas eles incluem mudanças de nutrientes e concentrações de 

nutrientes, do pH, da temperatura, da concentração de oxigênio, da pressão osmótica e 

da oferta de ferro. Inicialmente, há microrganismos denominados colonizadores 

primários, que aderem a uma superfície, geralmente contendo proteínas ou outros 

compostos orgânicos. A ligação inicial desta fase é  reversível. As células aderidas 

passam a se multiplicar numa taxa de crescimento logarítmica, originando 

microcolônias que sintetizam uma matriz rica em EPS, que passa a atuar como substrato 

para a aderência de novos microrganismos chamados de colonizadores secundários.     
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A Fase 2 é caracterizada pela ligação irreversível com a superfície e começa apenas 

minutos após o início da Fase 1. Após esta adesão, as bactérias continuam a multiplicar-

se, enquanto emitem sinais químicos  que fazem a "comunicação" entre as células do 

biofilme. Assim que o sinal  atinge uma intensidade superior a um certo limiar, 

mecanismos genéticos subjacentes à produção de EPS são ativados, permitindo a 

interceptação de nutrientes e mais células planctônicas. Durante a Fase 2, grandes 

agregados são formados e a motilidade diminui em decorrência do empilhamento 

progressivo das camadas de células. O ciclo passa então para a Fase 3, uma etapa de 

crescimento, também conhecida como fase de maturação 1. Após atingir uma espessura 

final, específica para cada biofilme, mas geralmente maior do que 100µm, chega-se à 

Fase 4 ou fase de maturação 2, quando o biofilme atinge sua estrutura tridimensional 

mais complexa. A Fase 5 final é o momento de desprendimento e dispersão de bactérias 

do biofilme. Esta fase se inicia vários dias após o começo da Fase 4. As bactérias 

liberadas podem colonizar outras regiões/superfícies, formando novos biofilmes. Tal 

como acontece com as etapas anteriores, a dispersão é muito influenciada por estímulos 

ambientais (BOLES; HORSWILL, 2011; WOOD; HONG; MA, 2011; LÓPEZ; 

VLAMAKIS; KOLTER, 2010; BRACKMAN, et al., 2009; KARATAN; WATNICK, 

2009; APARNA; YADAV, 2008; FUX; COSTERTON; STOODLEY, 2005).  

 

Quorum Sensing. Para que o biofilme de uma ou várias espécies seja formado, é 

necessário o estabelecimento de um comportamento de comunidade, que se reflete em 

atividades coordenadas de interação e na comunicação dos vários microorganismos. 

Assim, os biofilmes não são simples camadas viscosas contendo organismos, mas 

sistemas biológicos altamente organizados, onde as bactérias estabelecem comunidades 

funcionais estruturadas e coordenadas (LI; TIAN, 2012; KARATAN; WATNICK, 

2009; FUX; COSTERTON; STOODLEY, 2005; HARDMAN; STEWART; 

WILLIAMS, 1998). 

Um dos mecanismos de comunicação interbacteriana que se mostra muito 

importante na formação e desenvolvimento de biofilmes corresponde ao quorum 

sensing (QS), ou percepção de quorum ou densidade celular. Muito do desenvolvimento 

e integridade estrutural do biofilme é dependente de QS, que é sobretudo uma maneira 

pela qual moléculas extracelulares autoindutoras melhoram a comunicação entre as 

bactérias a partir de uma certa densidade populacional. Estas moléculas de comunicação  

intercelular, produzidas por bactérias e fungos, são análogas às citocinas produzidas 
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pelas células de mamíferos. A viabilidade do biofilme é dependente do equilíbrio entre a 

expressão de genes de resposta e da sinalização intercelular por meio de QS (LI; TIAN, 

2012; MITCHELL, et al., 2011; KARATAN; WATNICK, 2009). 

O princípio do QS é simples: quando uma única bactéria libera um autoindutor 

no ambiente, sua concentração é muito baixa para ser detectada; no entanto, quando um 

número suficiente de bactérias está presente e liberando o mesmo autoindutor, a 

concentração dessa substância autoindutora alcança um nível suficientemente alto e 

determinado para ser percebido e provocar uma resposta bacteriana a este estímulo, 

ativando ou reprimindo os genes alvo desta “mensagem” (FIGURA 4). Desta forma, 

este sistema permite que as bactérias coordenem seu comportamento de acordo com as 

condições do ambiente. Isto inclui adaptação à disponibilidade de nutrientes, defesa 

contra outros microrganismos, que podem competir pelo mesmo nutriente ou ambiente, 

proteção contra componentes tóxicos, expressão de fatores de virulência, produção de 

antibióticos, formação de biofilmes e outros (LI; TIAN, 2012; BRACKMAN, et al., 

2009; KARATAN; WATNICK, 2009; HARDMAN; STEWART; WILLIAMS, 1998). 

 

 

FIGURA 4 – Princípio de funcionamento do quorum sensing: se há poucas bactérias (A), a concentração 

de autoindutores é baixa e não detectável; mas se a densidade populacional aumenta (B), essa 

concentração atinge um limiar a partir do qual tais moléculas passam e ser detectáveis. Fonte: Adaptada 

de HARDMAN; STEWART; WILLIAMS, 1998 

 

A Matriz e a Arquitetura do Biofilme. As bactérias em biofilme coordenam o seu 

comportamento, resultando na formação de complexas estruturas tridimensionais. As 
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características visuais do biofilme crescendo em diversos ambientes são muito 

semelhantes, indicando que existem importantes estratégias de sobrevivência alcaçadas, 

em parte, pela especialização estrutural. A estrutura tridimensional do biofilme pode ser 

plana ou em forma de cogumelo. O formato do biofilme é influenciado por fontes de 

nutrientes e estímulos mecânicos. Está bem estabelecido o fato de que as bactérias 

podem se adaptar a alterações do ambiente (KAPLAN, 2010; LÓPEZ; VLAMAKIS; 

KOLTER, 2010; KARATAN; WATNICK, 2009; LEMON, et al., 2008).  

A arquitetura tridimensional clássica do biofilme maduro é em forma de 

cogumelo e tem três componentes básicos: (i) microcolônias aderidas ao (ii) 

substrato/superfície e envoltos por (iii) EPS, que responde por 50% a 90% do carbono 

orgânico da matriz. Muitos "cogumelos" juntos resultam em uma arquitetura complexa, 

com canais de fluxo entre o aglomerados de bactérias. Os canais de fluxo dos biofilmes 

podem ser comparados a um sistema circulatório primitivo, permitindo a troca de 

nutrientes e metabólitos, assim como a remoção de substâncias potencialmente tóxicas 

(FEY; OLSON, 2010; LÓPEZ; VLAMAKIS; KOLTER, 2010; FUX; COSTERTON; 

STOODLEY, 2005).  

Apesar de certos componentes serem comuns aos biofilmes, porém, estas 

estruturas dinâmicas sofrem a influência do local onde o biofilme é formado, da relação 

dos microrganismos envolvidos e o possível hospedeiro e seu sistema imunológico, das 

condições físicas em que se encontra (temperatura, umidade, tensão mecânica, etc) 

(WOOD; HONG; MA, 2011; FEY; OLSON, 2010; LÓPEZ; VLAMAKIS; KOLTER, 

2010; LEMON, et al., 2008).  

 

Biofilmes de Mucosas. O significado clínico dos biofilme foi observado pela primeira 

vez em infecções relacionadas com dispositivos implantados. Exemplos típicos de 

doenças associadas a biofilmes incluem as infecções de implantes tais como válvulas 

cardíacas, cateteres, lentes de contato, etc. Os biofilmes, no entanto, podem ainda 

promover doenças se formados em tecidos vivos. A expressão "biofilme de mucosas" 

foi primeiro cunhada por Garth Ehrlich e descreve biofilmes que crescem sobre 

superfícies mucosas. Biofilmes de mucosas estão envolvidos em uma ampla variedade 

de infecções humanas. Propostas de critérios clínicos de infecções por biofilme de 

mucosas incluem: sinais e sintomas de infecção com culturas negativas, cronicidade ou 

recorrência periódica com exacerbações clínicas e remissões, e pouca ou nenhuma 

resposta aos antimicrobianos. A infecção pulmonar crônica por Pseudomonas 
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aeruginosa, que comumente atinge pessoas com fibrose cística, é o protótipo de um 

biofilme de mucosa. As otites e rinossinusites crônicas (FIGURA 5), uretrite, cistite, 

vaginite, endocardites de válvulas nativas, placa dental, osteomielite, amigdalite, 

estomatite e dermatite são outros exemplos de doenças provocadas por biofilmes 

(BEZERRA, et al., 2009; DAVIES; BILTON, 2009; DONGARI-BAGTZOGLOU, 

2008; ROVETA, et al., 2007).  

 

 

FIGURA 5 – Biofilme bacteriano (seta vermelha) colonizando o tecido ciliado (setas azuis) da mucosa 

nasal de um paciente com rinossinusite crônica. Fonte: Adaptada de Bezerra, et al., 2009. 

 

1.1.3.2 Melanina 

Um fator de virulência interessante relatado para o gênero Burkholderia é a 

capacidade de produzir melanina. A melanização é considerada importante na 

patogênese bacteriana, pois tem sido associada com a virulência em muitos 

microrganismos, tais como, fungos, bactérias e helmintos. Embora a melanina não seja 

essencial para sobrevivência do microrganismo, ela aumenta sua sobrevivência através 

da inibição da degradação do biofilme, age contra enzimas hidrolíticas, protege o DNA 

e outras moléculas da luz ultravioleta. (FRASES, et. al., 2007; NOSANCHUK; 

CASADEVAL, 2006). 

A melanina é uma molécula hidrofóbica, carregada negativamente de alto peso 

molecular, de coloração escura e resistente ao branqueamento por soluções oxidantes e 

soluções ácidas. Uma definição mais rigorosa da melanina ainda não é possível, devido 

às técnicas bioquímicas e biofísicas serem incapazes de prever a estrutura química desse 

complexo polímero. Algumas técnicas como ressonância de spin eletrônico e 
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degradação química parcial da melanina em microanálise em HPLC estão sendo 

utilizadas para estudar a molécula (NOSANCHUK; CASADEVAL, 2006; 

NOSANCHUK; CASADEVAL, 2003).  

A produção de melanina em bactérias está relacionada com enzimas tirosinases, 

embora exista a presença da enzima lacase em algumas espécies como Escherichia coli, 

Pseudomonas spp., Yersinia pestis, Campylobacter jejuni, Bordetella pertussis e 

Mycobacterium  spp. O metabolismo da tirosina que leva a formação de melanina 

envolve duas vias: formação de melanina através do intermediário hidroxifenilalanina 

que requer a atividade da enzima tirosinase e o catabolismo da tirosina em ácido 

homogentísico (HGA) como mostrado na FIGURA 6. O HGA é o principal 

intermediário difenólico do catabolismo da tirosina em animais e bactérias, esse 

composto se auto-oxida formando pigmento marrom avermelhado chamado 

piomelanina (SCHMALER-RIPCKE, et al., 2009; VALERU, et. al., 2009; 

NOSANCHUK; CASADEVAL, 2003; CARREIRA; FERREIRA; LOUREIRO, 2001; 

ALEXANDRE; ZHULIN, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 – As duas vias de formação de melanina em bactérias. Fonte: Adaptada de CARREIRA; 

FERREIRA; LOUREIRO, 2001. 

 

Foi demonstrado que cepas de B. cenocepacia são capazes de produzir um 

pigmento marrom semelhante à melanina capaz de atenuar o estresse oxidativo em 

linhagens de monócitos humanos. Outros estudos demonstraram que a B. cenocepacia é 

capaz de produzir um precursor essencial para formação da melanina a partir de um 

intermediário (HGA). A mutação no gene hppD que codifica a produção desse 

pigmento, resulta em uma cepa não pigmentada. Além disso, foi observado que a 
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ausência deste pigmento levou o aumento da sensibilidade ao estresse oxidativo in vitro 

e reduziu a sobrevivência intracelular da bactéria em uma linhagem celular de murinos. 

Porém, ainda não é conhecido o mecanismo de biossíntese desse pigmento (KEITH, et. 

al., 2007; ZUGHAIER; RYLEY; JACKSON, 1999).  

 

 

 

1.2 Melioidose 

 

 

A melioidose é uma doença infeciosa potencialmente fatal, ainda incomum, mas 

emergente. Outrossim, é uma doença de difícil diagnóstico, especialmente em regiões 

não endêmicas (CHENG, et al., 2013; HASSAN, et al., 2010).  

 

 

1.2.1 A Melioidose no Brasil e no Mundo 

 

A melioidose foi primeiramente descrita, em 1912, na Birmânia pelo Capitão 

Alfred Whitmore, um patologista do exército britânico, e seu assistente,                        

C. S. Krishnaswami (CHENG; CURRIE, 2005). Atualmente apresenta sérias 

implicações no ambiente internacional e é um problema de sáude pública em diversos 

paízes onde a doença é endêmica (CHENG, et al., 2013; INGLIS; SOUSA, 2009). 

A doença foi primeiro conhecida como doença de Whitmore, em nome do seu 

“descobridor”. Posteriormente, em 1925, Ambrose T. Stanton and William Fletcher, os 

pesquisadores que identificaram a Burkholderia pseudomallei como agente etiológico 

da infecção, renomearam a enfermidade de melioidose, devido às semelhanças de 

apresentação clínica ao mormo. Foi assim nomeada do grego “melis”, que significa 

cinomose de asnos (mormo), oeidēs, que significa semelhança, e osis, um sufixo que 

indica uma condição anormal ou doença (MÄNNIKKÖ, 2011).  

A verdadeira incidência desta doença no mundo ainda é desconhecida. Esta 

incerteza é certamente devido a dificuldades de isolamento e cultura inerentes ao agente 

causador e ao despreparo dos profissionais de saúde para realizar o diagnóstico da 

doença que ainda é desconhecida por muitos, como também, à carência de laboratórios 

equipados para identificação específica desse microrganismo em regiões não endêmicas 
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(LIMMATHUROTSAKUL; PEACOCK, 2011; DRAPER, et al., 2010; CHENG; 

CURRIE, 2005).  

O diagnóstico precoce de melioidose é fundamental para sobrevivência do 

paciente, portanto, os atrasos no diagnóstico ou no início da terapêutica adequada são 

também responsáveis pelas altas taxas de letalidade, principalmente em regiões não 

endêmicas (CHENG, et al., 2013; LIMMATHUROTSAKUL; PEACOCK, 2011). 

O bacilo B. pseudomallei é normalmente encontrado em regiões tropicais e 

subtropicais numa latitude de 20° N e 20° S da linha do Equador. Embora o 

microrganismo não esteja estritamente confinado à região equatorial, a probabilidade de 

adquirir melioidose fora dessa delimitação geográfica é extremamente baixa (CHENG; 

CURRIE, 2005). As duas regiões onde a melioidose é, sem dúvida, um patógeno 

bacteriano extremamente importante para população estão no nordeste da Tailândia e no 

norte da Austrália. Nessas regiões, a melioidose é considerada como a terceira causa de 

morte por doença infecciosa, atrás apenas de AIDS\HIV e tuberculose. É também 

responsável por cerca de 20% dos casos de septicemia adquirida na comunidade.        

Na região Norte da Austrália, a melioidose foi a causa mais comum de pneumonia 

adquirida na comunidade com desfecho fatal (MEUMANN, et al., 2012; 

LIMMATHUROTSAKUL, et al., 2010a; CHENG; CURRIE, 2005).  

De modo geral, a melioidose pode ser encontrada em toda esta região do globo, 

envolvendo, além da Tailândia e da Austrália, Laos, Vietnam, Malásia, Singapura e 

Camboja. Também casos esporádicos têm sido relatados fora dessas regiões endêmicas 

em países como China, Coreia, Filipinas, Indonésia, Índia, EEUUA e oeste da África.   

A maioria desses casos está relacionada com viagens prévias para as regiões endêmicas. 

Entretanto, casos autóctones já foram relatados em alguns outros países pelo mundo, 

como Brasil, Madagascar e Panamá. A distribuição da melioidose no mundo está 

resumida no QUADRO 2 (BARMAN; KAUR; KUMAR, 2013; KANOKSIL, et al., 

2013; KATANGWE, et al., 2013;  BRILHANTE, et al., 2012a; MAUDE, et al., 2012; 

DERIS; HASAN; SURAIYA, 2010; HASSAN, et al., 2010; MA, et al., 2010; INGLIS; 

ROLIM; SOUSA, 2006; CHENG; CURRIE, 2005).  
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QUADRO 2 – Distribuição da melioidose no mundo 

 

SITUAÇÃO DA REGIÃO PAÍSES 

Endêmica 
Norte da Austrália; Burma; Malásia; Singapura; 

Tailândia; Vietnam; 

Endêmica – Não confirmada 
Brunei; Camboja; Sul da China; Hong Kong; Laos; 

Taiwan; 

Epidêmica Aruba; França; Vale do Rio Brisbane (Austrália); 

Relato de casos esporádicos 

Bangladesh; Brasil; Coreia; El Salvador; Equador; 

EEUUA; Fiji; Filipinas; Guadalupe; Guam; Haiti; 

Índia; Indonésia; Iran; Japão; Madagascar; 

Martinica; Panamá; Papua Nova Guiné; Paquistão; 

Porto Rico; Quênia; Serra Leoa; Sri Lanka; Uganda. 

           Fonte: Adaptado de CHENG; CURRIE, 2005 

 

No Brasil, os primeiros casos de melioidose foram relatados em 2003. Nesta 

ocasião um surto da doença acometeu uma família de quatro irmãos no município de 

Tejuçuoca, estado do Ceará (MIRALLES, et al., 2004). No ano seguinte, foi descrito 

um novo caso na região rural do mesmo estado, no município de Banabuiú (ROLIM,   

et al., 2005). Em 2005, foram descritos dois casos de isolamento de B. pseudomallei: 

um caso no interior do Ceará em Aracoiaba (ROLIM, et al., 2009), e o primeiro caso 

fora do estado cearense, oriundo do estado de Mato Grosso do Sul. Neste ultimo, foi 

relatado o isolamento da bactéria em um paciente com fibrose cística (BARTH, et al., 

2007). Posteriormente, Sidrim e colaboradores, (2010) descreveram um caso de 

aneurisma micótico com cultura de sangue positiva para B. pseudomallei em um 

paciente fazendeiro do município de Granja, também cearense. Desde então, novos 

casos de melioidose foram diagnosticados ainda em Itapajé, Pacoti e Ocara, todos em 

regiões do interior do Ceará (BRILHANTE, et al., 2012a). 
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1.3 Aspectos Epidemiológicos e Clínicos da Melioidose 

 

 

A doença causada pela bactéria Burkholderia pseudomallei pode acometer seres 

humanos expostos ao solo e/ou água contaminados, durante atividades ocupacionais, 

principalmente agricultura, pecuária e mineração, ou atividades de lazer. Várias 

espécies de animais domésticos, mamíferos selvagens e de aves também podem ser 

acometidas pela doença. Porém, até o presente momento, não foi comprovada a atuação 

de nenhuma dessas espécies como reservatório para B. pseudomallei relacionado com 

infecções humanas (LIMMATHUROTSAKUL, et al., 2013; 2012; BAKER, et al., 

2011; ESTES, et al., 2010).  

A melioidose tem sido observada em todas as faixas etárias, podendo ocorrer 

tanto em indivíduos previamente hígidos, como em pacientes já enfermos. Entretanto,   

é muito comum a associação da melioidose com outras comorbidades com potencial de 

debilitar a defesa do indivíduo, como o diabetes e o câncer. Então, apesar de acometer 

indivíduos saudáveis, é mais prudente descrever a infecção por B. pseudomallei como 

uma doença oportunista (CHENG, et al., 2013 ; PEACOCK, et al., 2008). 

 

 

1.3.1 Formas de Aquisição e Período de Incubação 

 

A ligação entre a contaminação do solo local e a melioidose foi descrita, 

primeiramente, em 1995, quando, na região da antiga Indochina francesa (atualmente o 

território de Laos, Vietnam e Camboja), o agente causador da melioidose, 

B. pseudomallei, foi isolado de amostras de solo local e água lamacenta (CHENG; 

CURRIE, 2005). 

Tanto em humanos, como em animais, a infecção ocorre por três vias principais 

de contaminação/aquisição: inalação, inoculação e ingestão. Como em outras doenças 

infecciosas, a via de contaminação e a carga do inóculo são fatores determinantes do 

perfil, apresentação e gravidade da doença. A aquisição ocorre principalmente após a 

inalação/aspiração ou ingestão (mais rara) de partículas de poeira ou gotículas de água 

contaminadas, sendo esta via especialmente importante em épocas de chuva.           

Outra maneira bastante comum é por inoculação, que pode ser percutânea ou através de 

mucosas não íntegras, sendo mais comum nas áreas rurais e períodos de intensa 
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atividade agrícola. Dessa forma, é fortalecida a ideia de que solo e água contaminados 

constituem-se na principal fonte de infecção humana (LIMMATHUROTSAKUL, et al., 

2012; DRAPER, et al., 2010; LIMMATHUROTSAKUL, et al., 2010b; KAESTLI,       

et al., 2009; CHENG; CURRIE, 2005).  

Em concordância com esta teoria, alguns trabalhos mostram um aumento do 

número de casos de melioidose em regiões endêmicas com a ocorrência de terremotos, 

vendavais e tempestades. Do mesmo modo, aumentam os relatos de casos esporádicos 

da doença, em regiões não endêmicas, após ciclones e tempestades tropicais. Outra 

situação com risco aumentado de contaminação por B. pseudomallei é a exposição à 

poeira de solo contaminado, gerada pela presença de helicópteros em baixa altitude ou 

locais de pouso e decolagem, como no exemplo de soldados norte americanos durante a 

guerra do Vietnam (CHENG, et al., 2013; BAKER, et al., 2011; INGLIS, et al., 2011; 

KAESTLI, et al., 2009; CHENG; CURRIE, 2005). Já a inoculação percutânea é citada 

como uma forma de aquisição da melioidose mais comum em agricultores, os quais se 

contaminam pela exposição acentuada a lama e água durante os períodos de plantio e 

colheita nos arrozais (DRAPER, et al., 2010; HASSAN, et al., 2010).  

Embora a inoculação e a inalação sejam consideradas as principais rotas de 

infecção por B. pseudomallei, evidências clínicas indicam a ingestão como uma rota 

alternativa de contaminação prevalente. Entretanto, esta via parece ser mais comum 

para animais que consomem grandes quantidades de água lamacenta, que para humanos 

(LIMMATHUROTSAKUL, et al., 2012; WEST, et al., 2010; ESTES, et al., 2010).  

Em relatos infrequentes e isolados, outras formas de transmissão já foram 

descritas na literatura. Entre tais pode-se citar a transmissão pessoa a pessoa, a 

transmissão sexual e a transmissão vertical transplacentária e através de aleitamento 

materno. Existem também, casos relacionados a acidentes laboratoriais, de grande 

relevância para os estudiosos e profissionais dessa área de atuação (PEACOCK, et al., 

2008; CHENG; CURRIE, 2005). 

Em humanos, o período de incubação da doença é bastante variável.  Estudos 

mostram que o período de incubação comumente pode variar entre 01 a 21 dias, com 

uma média de 09 dias. Porém, em casos fulminantes este período costuma ser bem mais 

curto, entre 2 a 3 dias (LIMMATHUROTSAKUL, et al., 2011; CHENG; CURRIE, 

2005; NGAUY, et al., 2005). A infecção também tem grande potencial para evoluir com 

períodos grandes de latência, tanto entre a contaminação e as primeiras manifestações, 

como entre fases de inatividade e recaídas. Em alguns casos mais extremos, a infecção 
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pode permanecer latente por vários anos. Já foi descrito um caso em que as primeiras 

manifestação da doença surgiram apenas 62 anos após a provável data de contaminação. 

Na maioria dos casos a atividade da doença, seja ela primária ou por reativação de 

infecção latente, está associada com a presença de comorbidades (agudas ou crônicas) 

ou injúria tecidual traumática (NGAUY, et al., 2005). 

 

 

1.3.2 Fatores de Risco e Manifestações Clínicas 

 

Nas infecções por B. pseudomallei, tal como em infecções por outros 

microrganismos, as interações parasito-hospedeiro dependem da virulência da cepa 

contaminante, da carga do inóculo e da resposta imune do hospedeiro. Em relação ao 

hospedeiro, algumas comorbidades manifestam-se como fatores de risco determinantes 

para o desenvolvimento da melioidose. Dentre tais condições o diabetes mellitus é 

citado como o fator de risco mais importante para a evolução da melioidose. Estudos 

mostram que até 60% dos pacientes com melioidose tem um diagnóstico antigo ou 

recente de diabetes tipo II. Este e outros fatores de risco importantes são descritos no 

QUADRO 3. Ademais, pacientes com mais de 45 anos e o uso crônico de 

corticoesteróides também parecem estar associados com um risco aumentado de ter 

melioidose (HAYDEN, et al., 2012; MACEDO, et al., 2012; HASSAN, et al., 2010; 

PEACOCK, et al., 2008; CHENG; CURRIE, 2005). 

 

QUADRO 3 – Fatores de risco clínicos para melioidose 

 

 Diabetes mellitus  Esplenectomia 

 Talassemia  Doença granulomatosa crônica 

 Sexo masculino  Doença por micobatérias 

 Exposição a água e solo  Dengue 

 Doença renal crônica  Neutropenia 

 Consumo alcoólico excessivo  Lupus eritematoso sistêmico 

 Doença pulmonar crônica  Uso crônico de corticoesteróides 

         Fonte: Adaptado de CHENG; CURRIE, 2005 
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A doença apresenta um complexo e amplo espectro de manifestações clínicas, 

incluindo: infecções subclínicas, latentes, lesões cutâneas locais, pneumonia subaguda, 

abscessos viscerais ou de partes moles, infecções músculo-esqueléticas, pneumonia e 

septicemia. As principais manifestações clínicas estão representadas no QUADRO 4 

(CHENG, et al., 2013; MEUMANN, et al., 2012; LIMMATHUROTSAKUL; 

PEACOCK, 2011; HASSAN, et al., 2010; CHENG, CURRIE; 2005). 

 

QUADRO 4 – Apresentações clínicas da melioidose 

 

 Pneumonia ou derrame pleural  Abscesso hepático 

 Bacteremia  Abscesso esplênico 

 Choque séptico  Outros abscessos intra-abdominais 

 Infecções de pele e partes moles  Derrame pericárdico 

 Infecção genito-urinária  Abscesso de parótida 

 Abscesso prostático  Abscesso cerebral 

 Artrites e osteomielite  Melioidose neurológica 

             Fonte: Adaptado de LIMMATHUROTSAKUL; PEACOCK, 2011  

 

A manifestação clínica mais frequente da doença é a pneumonia, muitas vezes 

fulminante e letal, comumente evoluindo com septicemia e disseminação bacteriana 

para sítios distantes, na forma de abscessos hepáticos e/ou esplênicos. Pneumonia e 

bacteremia acontecem aproximadamente 50% dos pacientes com melioidose em todas 

as regiões. Os abscessos hepatoesplênicos são relatados em 25% dos pacientes com 

melioidose na Tailândia, enquanto que na Austrália, o relato é de apenas 6% dos 

pacientes. No caso de pacientes pediátricos a parotidite supurativa se sobressai na 

Tailândia e está presente em cerca de 40% dos casos, mas está curiosamente ausente nos 

casos pediátricos na Austrália (MEUMANN, et al., 2012; PEACOCK, et al., 2011; 

LIMMATHUROTSAKUL, et al., 2010a; CHENG, CURRIE, 2005). 

A infecção por B. pseudomallei pode ainda gerar quadros neurológicos graves, 

como a encefalomielite com paralisia flácida, ou quadros mais moderados, de 

piomiosite, osteomielite e artrite séptica, como também, quadros brandos de abscessos 

subcutâneos e/ou pústulas superficiais, que são manifestações relativamente comuns, 

ocorrendo em aproximadamente 15-25% dos casos. Infecções do trato geniturinário são 
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manifestações comuns da melioidose especialmente na Austrália, com relatos de 

abscessos prostáticos em 18% dos pacientes do sexo masculino. Casos individuais com 

apresentações mais raras foram descritos na literatura, como um caso de abscesso 

pélvico em paciente do sexo feminino e um caso de aneurisma micótico causado por 

B. pseudomallei diagnosticado no Brasil (CHENG, et al., 2013; PEACOCK, et al., 

2011; LIMMATHUROTSAKUL, et al., 2010a; SIDRIM, et al., 2010; ROLIM, et al., 

2009). 

 

 

 

1.4 Diagnóstico Laboratorial 

 

 

O isolamento, cultura e identificação de B. pseudomallei a partir de amostras 

clínicas permanecem o "ouro padrão" para o diagnóstico de melioidose e requer o uso 

de meios seletivos para espécimes não esterilizados. A coloração pelo Gram e outros 

colorações histopatológicas não são específicas para o microorganismo. Um número de 

técnicas tem sido empregado para tentar reduzir o tempo necessário para obter um 

diagnóstico, incluindo detecção de antígeno em amostras clínicas ou sobrenadantes de 

cultura, detecção de anticorpos, técnicas moleculares, e técnicas de cultura rápida 

(HARA, et al., 2013; LOWE, et al., 2013; GRISHKINA; SAMYGIN, 2010; 

PEACOCK, et al., 2008). 

 

 

1.4.1 Segurança 

 

Para manipulação de amostras clínicas e cultivos de B. pseudomallei no Brasil 

são recomendadas medidas de contenção de biossegurança nível 3 (NB3), devido o 

potencial risco de aerossolização do patógeno, e o elevado risco de infecção adquirida 

em laboratório. Esta bactéria está também incluída na categoria B de agentes críticos do 

National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) nos Estados Unidos da 

América (EEUUA), como publicado pelo Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) em 2001, definindo o seu potencial como arma biológica 
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(LIMMATHUROTSAKUL; PEACOCK, 2011; PEACOCK, et al., 2011; 2008; 

GILAD; SCHWARTZ; AMSALEM, 2007). 

 

 

1.4.2 Diagnóstico Microbiológico 

 

O esquema de identificação preliminar, manual e presuntivo de B. pseudomallei 

pode ser realizado com os seguintes testes: o teste de oxidação/fermentação (OF) de 

glicose, a reação de citocromo oxidase; a resistência a polimixina concomitante à 

sensibilidade a amoxicilina/clavulanato e finalmente pela visualização na coloração de 

Gram (INGLIS; ROLIM; RODRIGUEZ, 2006).  

B. pseudomallei é visualizado como um bacilo Gram-negativo de coloração 

bipolar e vacuolização central, delago com pontas arredondadas; muitas vezes descrito 

como tendo a aparência de "alfinete de segurança" (FIGURA 1). É uma bactéria 

oxidase positivo, que pode ser distinguida da Burkholderia thailandensis (uma espécie 

estreitamente relacionada, mas menos patogênica) por sua capacidade de assimilar 

arabinose (YABUUCHI, et al., 1992; BRETT; DESHAZER; WOODS, 1998).  

Este resultado preliminar, no entanto, permite apenas o diagnóstico presuntivo 

semelhante ao de qualquer infecção por bactérias Gram-negativas. Vários espécimes 

clínicos já foram coletados de pacientes com suspeita de melioidose para visualização 

bacteriana e cultivo do seu agente etiológico. Os espécimes mais citados nos relatos da 

literatura são: sangue, lavado broncoalveolar, aspirado traqueal, escarro, urina, swab de 

lesão de pele, líquidos orgânicos, aspirados de abscessos, swab da orofaringe e swab 

retal (MEUMANN, et al., 2012; COUTO, et al., 2009; CHENG; CURRIE, 2005).  

Meios seletivos têm sido muito utilizados para o isolamento de B. pseudomallei 

em amostras não estéries e amostras ambientais, utilizando-se da ampla resistência do 

microorganismo aos antibióticos. Em cultura, o microorganismo apresenta uma grande 

variedade na morfologia de  suas colônias, muitas vezes com colônias inicialmente 

lisas, e colônias secas ou enrugadas após mais tempo de incubação (GLASS, et al., 

2009; CHANTRATITA, et al., 2007).  

Ashdown testou seu meio homônimo, contendo ágar triptona de soja (TSA) com 

glicerol, cristal violeta, vermelho neutro, e gentamicina (4 mg/L), na Austrália, com 

sucesso, em 1979. Este é um meio seletivo para o isolamento e caracterização de 

B. pseudomallei. É um meio útil para o isolamento dessa espécie específica a partir de 
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amostras não estéries como escarro. A formação das colônias em ágar Ahsdown 

apresentam uma morfologia característica (FIGURA 2). Porém, devido a leve inibição, 

causada pela presença da gentamicina no meio, sobre o crescimento de B. pseudomallei, 

culturas neste meio são melhor visualizadas após 96 h de crescimento ao invés das 48 h 

normalmente usadas. Sobre outros meios, o meio Ashdown tem a grande vantagem de 

ter muito baixo custo. Atualmente, é mais comum o uso de uma versão modificada do 

meio Ashdown, com a adição de colistina (GLASS, et al., 2009; PEACOCK, et al., 

2005; ASHDOWN; 1979). 

 

 

1.4.3 Diagnóstico Sorológico e Imunológico 

 

De maneira geral, os testes por métodos imunológicos para identificação de 

B. pseudomallei possuem baixa especificidade e sensibilidade. Estes testes podem ser 

divididos em dois grupos: os que detectam anticorpos e os que detectam antígenos.     

Os testes imunológicos para melioidose mais utilizados têm dois principais objetivos: 

detecção de antígenos e detecção de anticorpos. Para a detecção de anticorpos, os testes 

mais usados são a imuno-hemaglutinação (IHA), enzyme linked immunosorbent assay 

(ELISA), o teste imunocromatográfico e o ensaio de imunofluorecência 

(LIMMATHUROTSAKUL, et al., 2011; PEACOCK, et al., 2011).  

Os testes sorológicos são de valor relativamente limitado para o diagnóstico de 

melioidose, principalmente em pacientes que vivem em áreas onde a doença é 

endêmica, devido à alta soropositividade na população saudável. No entanto, em áreas 

não endêmicas, os testes podem ser úteis para a detecção de infecções crônicas. Outro 

ponto negativo para os testes imunológicos é a possibilidade da ocorrência de reações 

cruzadas com outros microrganismos (CHEN, et al., 2011; NUTI, et al., 2011; 

PEACOCK, et al., 2011).  

Um inquérito sorológico, em dois municípios cearenses acometidos por 

melioidose, foi descrito por Rolim, et al., (2011). Nesse estudo, anticorpos IgM e IgG 

contra B. pseudomallei foram encontrados em 51,27% e 58.49%, respectivamente, de 

um total de 317 amostras, comprovando uma alta soropositividade em indivíduos que 

vivem nestas áreas.  

Até o momento, nenhum dos testes sorológicos para pesquisa de anticorpos 

mencionados está disponível comercialmente. A sorologia é uma técnica ainda restrita a 
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um número limitado de laboratórios especializados em todo o mundo (PEACOCK, et 

al., 2011).  

 

 

1.4.4 Diagnóstico Molecular 

 

Os métodos microbiológicos tradicionais de diagnóstico da melioidose são 

demorados demais para uma doença em que o diagnóstico precoce é fundamental para 

sobrevivência do paciente. Portanto a busca de métodos confiáveis com resultados mais 

rápidos é fundamental. Técnicas moleculares como o PCR são métodos rápidos, 

simples, sensíveis e específicos, que envolvem a amplificação de sequências específicas 

de DNA de regiões conservadas, para certa espécie, e uma grande promessa para o 

diagnóstico precoce da melioidose. Portanto, considerando que os testes sorológicos 

possuem baixa sensibilidade, que os ensaios com antígeno específico, microscopia de 

imunofluorecência direta e aglutinação em látex não são ainda disponíveis 

comercialmente, os métodos moleculares, apesar de dispendiosos, são recomendados 

em substituição aos métodos citados (BOWERS, et al., 2010; GRISHKINA; 

SAMYGIN, 2010; MERRIT, et al., 2006).  

Estas plataformas técnicas compreendem: técnicas de amplificação de DNA por 

PCR, PCR multiplex, PCR em tempo real e sequenciamento de DNA. Vários destes 

ensaios são promissores como opções rápidas de identificação, porém apenas alguns 

destes testes foram validados quanto à robustez e especificidade (BOWERS, et al., 

2010; HODGSON, et al., 2009). 

Um grande número de reações de PCR é descrito para identificação de 

B. pseudomallei, onde os principais alvos são as regiões 16S e 23S do DNA 

ribossômico nuclear (DNAr), região intergênica 16S-23S DNAr (também denominada 

de ITS - internal transcribed spacer), o gene flagelina C (flicC), o gene da subunidade 

protéica ribossomal 21S (rspU), o gene da síntese de lipopolissacarídeos tipo II (LPS), 

uma região de single nucleotide polimorfism (SNP) e os genes que codificam o sistema 

de secreção do tipo III (type three secretion system – T3SS) de B. pseudomallei.     

Couto e colaboradores (2009) conseguiram o diagnóstico de B. pseudomallei através de 

PCR diretamente de amostras clínicas, demonstrando o potencial para resultados 

rápidos para determinar infecções de melioidose (LOWE, et al., 2013; GRISHKINA; 

SAMYGIN, 2010; COUTO, et al., 2009).  
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Já, a técnica de PCR em tempo real tem demonstrado vantagens quanto à 

sensibilidade, à rapidez e à facilidade de uso em relação à técnica de PCR convencional. 

Consequentemente, essa técnica vem sendo cada vez mais utilizada por diversos autores 

para a detecção molecular da presença de B. pseudomallei. O principal alvo do teste 

citado na literatura é o T3SS (LOWE, et al., 2013; GRISHKINA; SAMYGIN, 2010).  

 

 

 

1.5 Resposta Terapêutica e Tratamento 

 

 

Para o tratamento de pacientes com suspeita de melioidose a terapia adequada com 

antimicrobianos deve ser prontamente iniciada, visto que terapias inadequadas ou não 

instituídas rapidamente estão entre os responsáveis pelas altas taxas de mortalidade da 

doença.  

 

 

1.5.1 Resposta Terapêutica 

 

A melioidose afeta praticamente todos os órgãos e sistemas do homem e se 

manifesta de maneira semelhante a outras infecções agudas e crônicas, recebendo o 

apelido de “grande mimetizadora”. Causada pelo bacilo B. pseudomallei, a melioidose 

apresenta desde quadros assintomáticos a quadros graves, que são mais comuns e 

frequentemente fatais. A manifestação clínica mais frequente da doença é a pneumonia, 

muitas vezes evoluindo com septicemia e/ou disseminação bacteriana para sítios 

distantes, a exemplo de abscessos hepáticos e esplênicos (MEUMANN, et al., 2012; 

LIMMATHUROTSAKUL, et al., 2010a; CHENG; CURRIE; PEACOCK, 2009). 

Em grande parte devido a ensaios clínicos recentes, melhorias significativas na 

definição da antibioticoterapia ideal para melioidose foram alcançadas. No entanto, a 

escolha do regime antimicrobiano não tem mostrado ter um impacto na mortalidade 

dentro das primeiras 48 h da admissão. Em regiões endêmicas, as taxas de mortalidade 

para melioidose ainda são significantes, variando de 20% a 50% entre os pacientes com 

diagnóstico de melioidose. Segundo Limmathurotsakul, et al. (2010a), estas altas taxas 

de mortalidade justificam que a mesma seja considerada de alta prioridade de agências 
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de fomento e orgãos de saúde globais. Infelizmente, apesar dos muitos avanços médicos 

no tratamento específico da melioidose e nos cuidados médicos gerais de pacientes 

graves, o prognóstico dessa infecção continua sombrio. (CHENG, et al., 2013; ESTES, 

et al., 2010; LIMMATHUROTSAKUL, et al., 2010a; INGLIS; SOUSA, 2009; 

CHENG, CURRIE, 2005). 

A resposta à terapia específica para melioidose é muitas vezes fraca, com uma 

duração média do quadro febril de 9 dias. A falha de tratamento, com apenas a terapia 

antibiótica, está definida como febre persistente por mais de 14 dias ou bacteremia 

confirmada por mais que 7 dias. Ademais, culturas persistentemente positivas de 

outros sítios e anormalidades radiológicas não são incomuns, e não necessariamente 

predizem um mau prognóstico (MEUMANN, et al., 2012; LIMMATHUROTSAKUL; 

PEACOCK, 2011). 

O estado de portador assintomático já foi sugerido, mas em estudo na Tailândia 

com 5.545 pacientes hospitalizados (adultos e crianças), o valor preditivo de um swab 

de garganta positivo em pacientes com doença clínica foi de 100%. Entretanto, casos 

esporádicos, principalmente em pacientes com cística fibrose, com longos períodos de 

positividade para B. pseudomallei sem sinais evidentes de doença foram descritos, 

levantando a possibilidade de que estas cepas estão se comportando como outras do 

complexo B. cepacia, neste grupo de pacientes (O’SULLIVAN, et al., 2011; CHENG; 

CURRIE; PEACOCK, 2009; BARTH, et al., 2007; WUTHIEKANUN, et al., 2011). 

Uma recaída após um tratamento aparentemente bem sucedido não é incomum e 

está associada com uma taxa de mortalidade semelhante a do episódio inicial. Ocorre 

em 13 a 23% dos casos, mais frequentemente entre 6 a 8 meses após a primeira 

manifestação. Fatores associados com um maior risco de recaída incluem: baixa 

aderência ao esquema terapêutico, o uso de doxiciclina em monoterapia ou de 

amoxicilina-clavulanato na fase de erradicação, doença disseminada (risco relativo de 

4,7 comparado à doença localizada), e terapia de erradicação por menos de 8 semanas. 

Na maioria dos casos, a recaída é devido à reativação da cepa infectante original. 

Reinfecção com um cepa diferente foi demonstrado em apenas 4 a 7% dos casos de 

relapso na Tailândia e Austrália (HAYDEN, et al., 2012; LIMMATHUROTSAKUL; 

PEACOCK, 2011; ESTES, et al., 2010; LIMMATHUROTSAKUL, et al., 2008). 
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1.5.2 Tratamento Antimicrobiano 

 

O tratamento da melioidose é dividido em duas fases: a fase inicial intravenosa, que 

pode durar de 10 a 14 dias ou até o aparecimento de resposta clínica, e a fase oral, que 

pode durar de dois a seis meses. Os antibióticos carbapenêmicos (imipenem e 

meropenem) ou a ceftazidima são reconhecidos como o tratamento de escolha para 

melioidose na primeira fase venosa. A terapia oral da segunda fase consiste na 

administração de sulfametoxazol/trimetoprim (SXT) isolado ou em combinação com 

doxiciclina. A amoxicilina combinada com ácido clavulânico pode ser uma alternativa 

para pacientes com intolerância a SXT. A amoxicilina/clavulanato (AMC) é a terapia de 

primeira escolha para crianças e mulheres grávidas, apesar de existir um risco 

aumentado de recaídas com estas drogas quando comparado ao tratamento com SXT 

(CURRIE; WARD; CHENG, 2010; ESTES, et al., 2010; CHENG, et al., 2009; 

BURNS, 2007; CHENG; CURRIE, 2005).  

 

 

1.5.3 Drogas 

 

Os antimicrobianos atualmente recomendados para tratar melioidose são: 

ceftazidima (CAZ), doxiciclina (DOX), imipenem (IPM), meropenem, AMC, 

cefoperazona/sulbactam, SXT e cloranfenicol. Por conseguinte, o CLSI, em seu último 

documento sobre o teste de sensibilidade de bactérias incomuns, M45-A2, considerou 

como drogas de primeira linha para o teste de sensibilidade de B. pseudomallei a AMC, 

a CAZ, o IPM, a DOX e o SXT (BRILHANTE, et al., 2012b; 

LIMMATHUROTSAKUL; PEACOCK, 2011; CLSI, 2010; INGLIS, 2010; INGLIS; 

SOUSA, 2009). 

Apesar de B. pseudomallei demonstrar resistência a algumas drogas                   

β-lactâmicas, a ceftazidima e a combinação β-lactâmicos/inibidor de β-lactamase         

(a exemplo de AMC) são comumente usadas para o tratamento de melioidose com um 

bom desempenho e uma boa atividade contra B. pseudomallei. Além destes                  

β-lactâmicos, os carbapenêmicos são também considerados drogas de escolha para o 

tratamento da melioidose. Carbapenêmicos são especialmente indicados para as cepas 

que apresentam produção de β-lactamase de perfil ampliado 
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(LIMMATHUROTSAKUL; PEACOCK, 2011; RHOLL, et al., 2011; INGLIS, 2010; 

SCHWEIZER; PEACOCK, 2008; CHENG; CURRIE, 2005). 

IPM, CAZ e, em menor grau, AMC são os pilares da terapia antimicrobiana 

empírica. Na fase aguda da doença, os antimicrobianos com atividade bacteriostática, 

como tetraciclinas, não são recomendados para terapia. O tratamento de primeira linha 

da melioidose humana aguda consiste em CAZ ou carbapenem intravenoso, pelo menos 

10-14 dias, ao que se segue SXT, via oral com ou sem DOX, durante 12-20 semanas.   

O SXT oral, com ou sem DOX e cloranfenicol, é usado para a erradicação da fase 

prolongada da melioidose. Estudos demonstram que SXT têm pouca atividade na fase 

aguda, além de exibir apenas uma ação bacteriostática in vitro. O uso de associação de 

drogas na fase aguda inicial da melioidose é rotina no nordeste da Austrália e parte da 

Tailândia como alternativa contra o processo de seleção e a recorrência da doença 

durante a terapia (LIMMATHUROTSAKUL; PEACOCK, 2011; INGLIS, 2010; 

SCHWEIZER; PEACOCK, 2008; CHENG; CURRIE, 2005.  

 

1.5.3.1 Amoxicilina / Clavulanato (AMC) 

Os antibióticos β-lactâmicos são ainda muito úteis e prescritos com frequência. 

Todos compartilham uma estrutura química comum e um mecanismo de ação, a 

inibição da síntese da parede celular bacteriana formada por peptideoglicanos. A parede 

celular das bactérias é essencial para o seu crescimento e desenvolvimento normais 

(PETRI JR, 2011a). 

A biossíntese do peptideoglicano, peça básica da parede bacteriana, implica 

cerca de 30 enzimas e pode ser dividida em três estágios. No terceiro e último estágio 

ocorre uma reação de transpeptidação fora da membrana celular, onde a transpeptidase 

está ligada à membrana. É essa última etapa na síntese de peptideoglicano que é inibida 

pelos antibióticos β-lactâmicos e por antibióticos glicopeptídicos, como a vancomicina 

(PETRI JR, 2011a).  

A amoxicilina é uma aminopenicilina semi-sintética que está estreitamente 

relacionada com a ampicilina do ponto de vista químico e farmacológico. De tal 

maneira que, o espectro antimicrobiano da amoxicilina é essencialmente idêntico ao da 

ampicilina, e ambas são bactericidas tanto para bactérias Gram-positivas como      

Gram-negativas (PETRI JR, 2011a).  

As indicações terapêuticas para a amoxicilina incluem: infecções das vias 

respiratórias superiores e infecções do trato urinário. A amoxicilina é ativa contra 
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S. pyogenes e muitas cepas de S. pneumoniae e H. influenzae, que são importantes 

patógenos bacterianos das vias respiratórias superiores. A amoxicilina é o mais ativo de 

todos os antibióticos β-lactâmicos orais contra S. pneumoniae tanto sensível quanto 

resistente à penicilina (PETRI JR, 2011a).  

A amoxicilina, todavia, é sensível à penicilinase (β-lactamase específica). 

Porém, determinadas moléculas são aptas a ligar-se às β-lactamases e de inativá-las, 

impedindo, assim, a destruição dos antibióticos β-lactâmicos que são substratos dessas 

enzimas. Os inibidores da β-lactamase são mais ativos contra β-lactamases codificadas 

por plasmídios, porém são inativos nas concentrações clinicamente obtidas contra as    

β-lactamases cromossômicas do tipo I induzidas em bacilos Gram-negativos pelo 

tratamento com algumas cefalosporinas de segunda e de terceira gerações. Os inibidores 

da β-lactamase, como o clavulanato, são utilizados para ampliar o espectro das 

penicilinas contra microrganismos produtores de β-lactamase (PETRI JR, 2011a). 

O ácido clavulânico, também conhecido como clavulanato, é produzido pela 

espécie Sirepiomyces clavuligerus. Esta droga exibe pouca atividade antimicrobiana 

intrínseca, mas atua como inibidor "suicida" (ligação irreversível) das β-lactamases 

produzidas por uma ampla variedade de microrganismos Gram-positivos e            

Gram-negativos. É normalmente combinado com a amoxicilina em uma preparação oral 

(PETRI JR, 2011a).  

A combinação AMC mostra-se eficaz in vitro e in vivo contra cepas de 

estafilococos produtoras de β-lactamase, H. infiuenzae, gonococose, E. coli. 

Recentemente, foi constatada a eficácia de AMC mais ciprofloxacino como tratamento 

oral de pacientes febris de baixo risco com neutropenia em decorrência da quimioterapia 

para câncer. Mostra-se também eficaz no tratamento da otite media aguda em crianças, 

sinusite, feridas de mordidas de animais ou seres humanos, celulite e infecções de pés 

em diabéticos. A AMC está entre os antibióticos usados no tratamento empírico de 

pacientes com infecções por B. pseudomallei (INGLIS, 2010; PETRI JR, 2011a). 

 

1.5.3.2 Ceftazidima (CAZ) 

As cefalosporinas são antibióticos amplamente utilizados e terapeuticamente 

importantes. Os estudos clínicos mostraram a eficácia das cefalosporinas como agentes 

tanto terapêuticos quanto profiláticos. Infelizmente, existe um vasto número de bactérias 

que são resistentes à sua atividade (PETRI JR, 2011a).  

As cefalosporinas inibem a síntese da parede celular bacteriana por meio de um 
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mecanismo semelhante ao da penicilina. Os antibióticos do grupo das cefalosporinas 

são classificados por geração. A classificação por gerações baseia-se nas características 

gerais da atividade antimicrobiana: os agentes de 1ª geração exibem atividade contra 

microrganismos Gram-positivos e atividade modesta contra Gram-negativos; os agentes 

de 2ª geração têm atividade um pouco melhor contra microrganismos Gram-negativos e 

incluem alguns agentes com atividade antianaeróbica; a 3ª geração exibe atividade 

contra microrganismos Gram-positivos e atividade muito maior contra as 

Enterobacteriaceae, com um subgrupo ativo contra P. aeruginosa e outros            

Gram-negativos; e a 4ª geração apresenta um espectro semelhante ao da terceira, porém 

com maior estabilidade à hidrólise por β-lactamases (PETRI JR, 2011a).  

As cefalosporinas de terceira geração já foram consideradas os fármacos de 

escolha no tratamento de infecções graves causadas por espécies de Klebsiella, 

Enterobacter, Proteus, Providencia, Serratia e Haemopbilus. Constituem os fármacos 

de escolha para o tratamento da meningite causada por H. influenzae, S. pneumoniae 

sensível, N. meningitidis e bactérias entéricas Gram-negativas (PETRI JR, 2011a). 

A CAZ é uma cefalosporina de 3ª geração. Tem somente 25-50% da atividade 

de outras cefalosporinas da mesma geração contra microrganismos Gram-positivos. Sua 

atividade contra as Enterobacteriaceae é compatível com a maioria, mas o principal 

aspecto que a diferencia consiste na sua excelente atividade contra Pseudomonas e 

outras bactérias Gram-negativas, como B. pseudomallei. A CAZ tem pouca atividade 

contra B. fragilis, porém, é mais ativa in vitro contra Pseudomonas do que a 

cefoperazona ou a piperacilina. Em associação com um aminoglicosídeo, a CAZ 

constitui o tratamento de escolha da meningite por Pseudomonas (PETRI JR, 2011a). 

 

1.5.3.3 Doxiciclina (DOX) 

DOX é um antibiótico de amplo espectro, derivado da oxitetraciclina, que atua 

sobre uma extensa gama de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, aeróbicas e 

anaeróbicas, realizando a inibição da síntese proteica das bactérias. Em relação a demais 

tetraciclinas, em muitos casos apresenta vantagens devido a uma boa absorção e     

meia-vida longa. A doxiciclina também pode ser empregada em medicina veterinária 

(MACDOUGALL; CHAMBERS, 2011). 

De modo geral, as tetraciclinas mostram-se eficazes contra alguns 

microrganismos que são resistentes aos agentes antimicrobianos ativos contra a parede 

celular, como Rickettsia, Coxiella burnetti, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia spp., 
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Legionella spp.. Ureaplasma, algumas micobactérias atípicas e Plasmodium spp.        

As indicações principais da doxiciclina são infecções causadas por Chlamydia, 

Rickettsia, brucelose (em associação com a rifampicina), doença de Lyme, infecções 

respiratórias e genitais por Mycoplasma, sífilis (em pacientes alérgicos à penicilina), 

acne, infecções periodontais, exacerbações de bronquite crônica, sinusite e prostatite 

crônica. Apesar de as tetraciclinas terem sido inicialmente úteis no tratamento de 

infecções causadas por bacilos Gram-negativos aeróbicos, muitas Enterobacteriaceae 

são, hoje, relativamente resistentes. Entretanto, mais de 90% das cepas de H. influenzae 

ainda se mostram sensíveis a DOX. Apesar de todas as cepas de Pseudomonas 

aeruginosa serem resistentes, 90% das cepas de B. pseudomallei é sensível 

(MACDOUGALL; CHAMBERS, 2011). 

 

1.5.3.4 Imipenem (IPM) 

Ao longo dos anos, diversos agentes terapêuticos importantes foram 

desenvolvidos usando-se a base estrutural β-lactâmica, que não são penicilinas, nem 

cefalosporinas, como os carbapenens. Essa classe de antibióticos tem o espectro de 

atividade mais amplo do que a maioria dos outros antibióticos β-lactâmicos (PETRI JR, 

2011a).  

O imipenem é um exemplo de carbapenêmico, normalmente comercializado em 

combinação com a cilastatina, um fármaco que inibe a degradação do imipenem por 

uma dipeptidase tubular renal. É um derivado N-formimidoil da tienamicina, uma 

substância instável produzida pelo microrganismo Streptomyces cattleya, porém ele 

mesmo é bastante estável. Não é absorvido no trato gastrintestinal e só deve ser 

administrado por via parenteral (PETRI JR, 2011a). 

A exemplo dos outros antibióticos β-lactâmicos, o imipenem, liga-se às 

proteínas de ligação da penicilina, interrompe a síntese da parede celular bacteriana e 

provoca morte dos microrganismos sensíveis. Sua ação bactericida é produzida por sua 

união às proteínas que ligam penicilina. O imipenem é muito resistente à hidrólise pela 

maioria das β-lactamases (PETRI JR, 2011a). 

 A atividade do imipenem in vitro é excelente para uma ampla variedade de 

microrganismos aeróbicos e anaeróbicos. Os estreptococos (incluindo S. pneumoniae 

resistente à penicilina), os enterococos (excluindo o Enterococcus faecium e as cepas 

resistentes à penicilina não-produtoras de β-lactamase), os estafilococos (incluindo 

cepas produtoras de penicilinase) e Listeria são todos sensíveis. Apesar de algumas 
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cepas de estafilococos resistentes à meticilina serem sensíveis, muitas cepas não o são. 

Ocasiona a inibição da maioria das cepas de Pseudomonas, Burkholderia e 

Acinetobacter. Os anaeróbios, incluindo B. fragilis, são altamente sensíveis (PETRI JR, 

2011a).  

 A combinação imipenem-cilaslatina parece ser particularmente útil no 

tratamento de infecções causadas por bactérias hospitalares resistentes às 

cefalosporinas, como Citrobacter freundii e espécies de Enterobacter. Seria prudente 

utilizar o imipenem no tratamento empírico de infecções graves em pacientes 

hospitalizados que recentemente fizeram uso de outros antibióticos β-lactâmicos, devido 

ao risco aumentado de infecção causada por bactérias resistentes às cefalosporinas e/ou 

penicilinas. O imipenem não deve ser utilizado como monoterapia para infecções 

causadas por P. aeruginosa, devido ao risco de desenvolvimento de resistência durante 

a terapia (PETRI JR, 2011a).  

 

1.5.3.5 Sulfametoxazol / Trimetoprim (SXT) 

As sulfonamidas foram os primeiros agentes quimioterápicos eficazes a serem 

utilizados por via sistêmica na prevenção e na cura de infecções bacterianas em seres 

humanos. A grande importância de sua descoberta para a medicina e a sua ampla 

utilização no tratamento de infecções refletiram-se no rápido declínio das taxas de 

morbi-mortalidade das doenças infecciosas tratáveis. Porém, o fato de apresentarem 

uma toxicidade significativa limitou parcialmente a sua utilidade terapêutica (PETRI 

JR, 2011b). 

Entretanto, a introdução da combinação de trimetoprim (do grupo das 

pirimidinas) ao sulfametoxazol, em meados da década de 1970, resultou em uma 

retomada na utilização das sulfonamidas na profilaxia e/ou no tratamento de infecções 

microbianas específicas. A combinação do trimetoprim com o sulfametoxazol constitui, 

portanto, um importante progresso no desenvolvimento de antimicrobianos clinicamente 

eficazes e também representa a aplicação prática do princípio do sinergismo. A 

expectativa de que essa combinação poderia produzir efeitos antimicrobianos sinérgicos 

foi comprovada tanto in vitro quanto in vivo (PETRI JR, 2011b).  

O espectro antibacteriano do trimetoprim é semelhante ao do sulfametoxazol, 

embora o primeiro fármaco em geral seja 20-100 vezes mais potente que o segundo. Os 

microrganismos Gram-negativos e Gram-positivos são, em sua maioria, sensíveis ao 

trimetoprim; todavia, pode-se verificar o desenvolvimento de resistência quando este é 
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usado isoladamente. Em geral, Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides fragilis e os 

enterococos mostram-se resistentes (PETRI JR, 2011b).  

É evidente uma interação sinérgica entre os componentes da preparação, mesmo 

quando os microrganismos são resistentes às sulfonamidas, ou exibem resistência à 

sulfonamida e resistência moderada ao trimetoprim. Todavia, observa-se o grau máximo 

de sinergismo dessas drogas quando os microrganismos são sensíveis a ambos os 

componentes. E existe uma relação ótima entre as concentrações dos dois agentes para 

atingir sinergismo máximo, que é igual à relação entre as concentrações inibitórias 

mínimas dos fármacos quando eles atuam independentemente. Apesar de essa relação 

variar para diferentes bactérias, a relação mais eficaz para o maior número de 

microrganismos é de 20 partes de sulfametoxazol para uma parte de trimetoprim.       

Por conseguinte, a combinação é formulada para obter uma concentração de 

sulfametoxazol in vivo 20 vezes maior do que a do trimetoprim (PETRI JR, 2011b). 

A atividade antimicrobiana de SXT resulta de suas ações sobre duas etapas da 

via enzimática para a síntese do ácido tetraidrofólico. A sulfonamida inibe a 

incorporação do PABA ao ácido fólico, enquanto o trimetoprim impede a redução do 

diidrofolato em tetraidrofolato. O último constitui a forma do folato essencial para 

reações de transferência do carbono, como na síntese de timidilato a partir do 

desoxiuridilato. Por conseguinte, a administração simultânea de sulfonamida e 

trimetoprim induz bloqueios sequenciais na via de síntese do tetraidrofolato do 

microrganismo a partir de moléculas precursoras. Os microrganismos sensíveis ao SXT 

são aqueles que precisam sintetizar seu próprio ácido fólico; as bactérias capazes de 

utilizar o folato pré-formado, de modo semelhante às células mamíferas, não são 

afetadas. O efeito bacteriostático induzido pelas sulfonamidas é anulado 

competitivamente pelo PABA. As sulfonamidas não afetam as células de mamíferos por 

esse mecanismo, visto que necessitam de ácido fólico pré-formado por serem incapazes 

de sintetizá-lo. Por conseguinte, são comparáveis as bactérias insensíveis às 

sulfonamidas que utilizam folato pré-formado (PETRI JR, 2011b). 

 

 

1.5.4 Resistência Bacteriana  

 

A resistência das bactérias a ação dos antibióticos é um fenômeno de grande 

impacto na assistência médica e terapia de doenças infecciosas. Esta resistência pode ser 
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classificada em intrínseca ou em adquirida; a última sendo dividida em constitutiva ou 

induzível. Quando a resistência é intrínseca, todas as cepas de uma mesma espécie 

exibem o mesmo perfil de resistência que é transmitido por todas as gerações e sofre 

poucas mudanças. A resistência adquirida, no que se refere à saúde humana e animal, é 

mais problemática, uma vez que pode ser disseminada e transmitida de uma espécie a 

outra (CASELLAS, 2011; BURNS, 2007). 

As cepas de B. pseudomallei são intrinsecamente resistentes a muitos 

antibióticos, incluindo várias cefalosporinas, penicilinas, rifamicinas e 

aminoglicosídeos, além de possuir resistência relativa à quinolonas e macrolídeos, 

limitando, desta forma as opções terapêuticas para o tratamento da melioidose.             

O tratamento de pacientes infectados com B. pseudomallei deve, preferencialmente, ser 

feito baseado em resultados de testes de sensibilidade, e muitas vezes com o uso de 

múltiplos antibióticos, combinando duas ou três drogas de ação sinérgica.                 

Mas infelizmente, já existem múltiplos relatos de cepas de B. pseudomallei resistentes a 

estas drogas, tanto in vitro como in vivo (BRILHANTE, et al., 2012b; PEACOCK,       

et al., 2011; GALYOV, et al., 2010; LIMMATHUROTSAKUL, et al., 2010a; INGLIS; 

SOUSA, 2009; ROLIM, et al., 2009; BURNS, 2007). 

A resistência de B. pseudomallei aos β-lactâmicos é conferida pela produção de 

β-lactamase induzível, sensível ao clavulanato, que hidrolisa e confere resistência aos 

seguintes β-lactâmicos: ampicilina, amoxicilina, carbenicilina, cefalotina, cefaloridina, 

cefuroxima e cefotaxima. AMC, CAZ e IPM não são hidrolisadas por estas                   

β-lactamases e, portanto, apresentam concentração inibitória mínima (MIC) baixa na 

faixa de sensibilidade para B. pseudomallei. Quanto ao grupo dos aminoglicosídeos e 

macrolídeos, a resistência foi revelada pela análise de mutação em transpossons, que 

mostrou um sistema de efluxo que confere resistência a estes grupos de drogas 

(WUTHIEKANUN, et al., 2011; MIMA, et al., 2010; BURNS, 2007; MOORE, et al., 

2004). 

B. pseudomallei além de ser naturalmente resistente a alguns antibióticos, 

também apresenta resistência clínica a drogas as quais normalmente é susceptível em 

testes in vitro, como a CAZ e ao SXT (WUTHIEKANUN, et al., 2011; 2005; INGLIS, 

et al., 2010; SAM; SEE; PUTHUCHEARY, 2009).  

Infelizmente, a resistência bacteriana aos antibióticos β-lactâmicos só vem 

aumentando ao longo dos anos. Os mecanismos de resistência incluem não apenas a 

produção de β-lactamases que destroem os antibióticos, como também alterações nas 
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proteínas de ligação com a penicilina, a entrada diminuída e o efluxo ativo do 

antibiótico (CASELLAS, 2011; SAM; SEE; PUTHUCHEARY, 2009).  

Em geral, as bactérias Gram-negativas produzem quantidades relativamente 

pequenas de β-lactamases, que se localizam no espaço periplasmático, entre as 

membranas celulares internas e externas. As β-lactamases das bactérias Gram-negativas 

são codificadas em cromossomos ou em plasmídios e podem ser constitutivas ou 

induzíveis. Os plasmídios podem ser transferidos entre bactérias por conjugação 

(PETRI JR, 2011a; BURNS, 2007).  

A produção de β-lactamase e a expressão de bombas de efluxo do tipo 

multidroga são os mecanismos de resistência mais descritos para B. pseudomallei. 

Quatro bombas de efluxo responsáveis pela extrusão de drogas foram descritas para 

B. pseudomallei: AmrAB-OprA, BpeAB-OprB, BpeEF-OprC, BpeGH-OprD; embora a 

associação com resistência antimicrobiana tenha sido demonstrada apenas para as três 

primeiras (SAROVICH, et al., 2012; BIOT, et al., 2011; BURNS, 2007). 

A resistência às cefalosporinas pode estar relacionada com a incapacidade do 

antibiótico de atingir seus locais de ação; a alterações nas proteínas de ligação da 

penicilina (PBP) que são alvos das cefalosporinas, de modo que os antibióticos ligam-se 

com menor afinidade; ou a enzimas bacterianas (β-lactamases) capazes de hidrolisar o 

anel β-lactâmico e inativar a cefalosporina. O mecanismo de resistência a CAZ decorre 

da produção de uma β-lactamase específica para esta droga. O sequenciamento do 

genoma de B. pseudomallei revelou a presença de genes de -lactamase de classe A, C e 

D, e que a resistência a β-lactâmicos desenvolvida em cepas de B. pseudomallei está 

relacionada com mutações nos genes pen A e oxa relacionados com a produção de       

β-lactamases da classe A e D. A superexpressão da β-lactamase classe D, OXA-42 e 

OXA-43 também podem ser responsáveis pela resistência à ceftazidima em algumas 

cepas de B. pseudomallei (SAROVICH, et al., 2012; CHANTRATITA, et al., 2011; 

RHOLL, et al., 2011; ESTES, et al., 2010; KUNG, et al., 2010; SAM; SEE; 

PUTHUCHEARY, 2009). 

Os microrganismos que se tornaram resistentes a uma tetraciclina 

frequentemente exibem resistência às demais. A resistência às tetraciclinas, incluindo à 

doxiciclina, desenvolvida por muitas espécies bacterianas e mediada por plasmídios e 

constitui um traço induzível. Os três principais mecanismos de resistência são:             

(i) diminuição do acúmulo do fármaco em consequência de uma redução do influxo do 

antibiótico ou da aquisição de uma via de efluxo dependente de energia; (ii) acesso 
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reduzido das drogas ao ribossoma, devido a presença de proteínas que protegem o 

ribossoma; e (iii) inativação enzimática do antibiótico (MACDOUGALL; 

CHAMBERS, 2011; BURNS, 2007).  

Presume-se que as bactérias resistentes às sulfonamidas se originam por 

mutação e seleção randômicas ou por transferência da resistência através de plasmídios. 

Essa resistência, uma vez desenvolvida ao máximo, costuma ser persistente e 

irreversível, em particular quando produzida in vivo. Em geral, a resistência adquirida às 

sulfonamidas não envolve resistência cruzada a agentes quimioterápicos de outras 

classes. A aquisição da resistência in vivo tem pouco ou nenhum efeito sobre a 

virulência ou as características antigênicas dos microrganismos (PETRI JR, 2011b; 

WUTHIEKANUN, et al., 2005).  

A resistência às sulfonamidas representa, provavelmente, a consequência de uma 

constituição enzimática alterada da célula bacteriana. A alteração pode caracterizar-se 

por (i) menor afinidade da enzima que utiliza PABA, a diidropteroato-sintase, pelas 

sulfonamidas; (ii) diminuição da permeabilidade bacteriana ou do efluxo ativo do 

fármaco; (iii) via metabólica alternativa para síntese de um metabólito essencial; ou   

(iv) produção aumentada de um metabólito essencial ou de um antagonista do fármaco. 

Por exemplo, alguns estafilococos resistentes podem sintetizar uma quantidade de 

PABA 70 vezes maior do que as cepas originais sensíveis. Entretanto, a produção 

aumentada de PABA não constitui um achado constante nas bactérias resistentes às 

sulfonamidas e os mutantes resistentes podem ter enzimas para a biossíntese de folato 

que são inibidas menos rapidamente pelas sulfonamidas (HAMAD, et al., 2011; 

WUTHIEKANUN, et al., 2011; 2005; PETRI JR, 2011b). 

Segundo Wuthiekanun e Peacock, a taxa de resistência adquirida a ceftazidima e 

AMC ainda é considerada baixa, com taxas menores do que 0,2%. Ainda de acordo com 

estes autores, a taxa de resistência adquirida a doxiciclina é de 2%, mas para SXT é 

geograficamente variável (2,5% na Austrália e 13%-16% no nordeste da Tailândia). 

Para os carbapenêmicos, a resistência adquirida por B. pseudomallei ainda não foi 

relatada (WUTHIEKANUN; PEACOCK, 2006). 

O desenvolvimento de resistência em B. pseudomallei durante a terapia da 

melioidose já foi descrita na literatura. Mudanças fenotípicas responsáveis pela 

aquisição de resistência durante o tratamento com CAZ associada a                               

β-lactâmicos/inibidores de β-lactamase ocorrem por (i) desrepressão do gene que 

codifica a enzima, (ii) insensibilidade ao inibidor de β-lactamase, ou (iii) pela produção 
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de uma β-lactamase específica para CAZ (HAMAD, et al., 2011; KUNG, et al., 2010; 

PRICE, et al., 2010; BURNS, 2007). 

A resistência adquirida a doxiciclina é observada quando esta droga é usada 

como monoterapia, fenômeno muito menos frequente com SXT e mais raro ainda para 

CAZ. No entanto, a recidiva da melioidose que ocorre ainda durante o tratamento é 

atribuível a fenômenos de resistência e pode ocorrer com qualquer dos agentes 

utilizados no tratamento, tanto por via oral como por via intravenosa (SAM; SEE; 

PUTHUCHEARY, 2009; BURNS, 2007). 

Ademais, maior atenção tem sido focada para o papel dos biofilmes na proteção 

de B. pseudomallei contra a ação dos antibióticos. Sawasdidoln e colaboradores (2010) 

citam que cepas de B. pseudomallei podem ser até 200 vezes mais resistentes quando 

em biofilme do que quando na forma planctônica. Em outros estudos, combinações de 

antibióticos testadas in vitro contra B. pseudomallei em biofilme tem-se mostrado 

efetivas, tais como: ciprofloxacina + claritromicina, ciprofloxacina + azitromicina e 

imipenem + azitromicina. Contudo, a relevância clínica desses tratamentos ainda não 

está em estabelecida (SAWASDIDOLN,  et al., 2010; CHENG; CURRIE, 2005). 

 

1.5.4.1 Resistência Bacteriana em Biofilme 

Até o momento, a maioria das doenças infecciosas é tratada eficientemente com 

os antibióticos, entretanto, de acordo com a literatura, sabe-se que tal tipo de estratégia 

pode ser ineficaz em duas situações: (i) com organismos exibindo resistência inata à 

droga e (ii) em bactérias em biofilmes (CERI; OLSON; TURNER, 2010; CASELLAS, 

2011).  

No microambiente do biofilme, as bactérias podem ser dezenas de vezes mais 

resistentes a um antibiótico, quando comparadas às mesmas células em forma 

planctônica, embora os mecanismos envolvidos nesta resistência ainda não sejam 

completamente conhecidos. Várias hipóteses sobre mecanismos que justifiquem o 

aumento da resistência em microrganismos formadores de biofilme são suscitadas: 

baixa penetração do antimicrobiano, inativação da droga por polímeros ou enzimas 

extracelulares, ineficiência da droga em decorrência da lenta taxa de crescimento 

bacteriano na maturação do biofilme pela limitação de nutrientes ou como resposta ao 

estresse iniciado com a formação do biofilme; e, finalmente, indução de variados 

fenótipos mais resistentes; alguns caracterizados por produção de bomba de efluxo ou 

alteração da composição da membrana proteica, outros induzidos não só em resposta à 
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limitação nutritiva, mas também respondendo a uma situação ambiental específica 

dentro do biofilme. Isso pode resultar na formação das "células persistentes", 

representantes de uma pequena subpopulação de bactérias que espontaneamente entram 

em um estado dormente, impedindo a atuação de drogas que são dependentes do 

metabolismo bacteriano. Características específicas do antimicrobiano como as 

propriedades hidrofóbicas, distribuição no meio, tamanho e solubilidade em água 

também poderiam ainda afetar a sua difusão pela matriz do biofilme (CHEN; WEN, 

2011; CERI; OLSON; TURNER, 2010; DAVIES; BILTON, 2009; JAIN; AGARWAL, 

2009; FUX; COSTERTON; STOODLEY, 2005). 

Infecções associadas a biofilmes, geralmente, são de natureza recorrente, visto 

que as terapias antimicrobianas convencionais eliminam predominantemente as formas 

planctônicas, deixando as células sésseis aptas a continuar se reproduzindo e permitindo 

a propagação do biofilme mesmo após o tratamento. Para tornar o quadro ainda mais 

grave, as bactérias presentes nos biofilmes encontram-se mais protegidas contra o 

sistema imune do hospedeiro (FEY, 2010; HØIBY, et al., 2010; 2011). 

 

 

1.5.5 Métodos de Avaliação de Sensibilidade 

 

De acordo com o Clinical and Laboratory Standards Institutes (CLSI), a 

resistência bacteriana pode ser avaliada in vitro por métodos laboratoriais quantitativos 

ou qualitativos. Entre os métodos quantitativos, estão os métodos de diluição que 

podem ser por microdiluição ou macrodiluição (CLSI, 2010).  

A microdiluição em caldo, padrão ouro atual, corresponde à miniatura da técnica 

de macrodiluição, que utiliza microplacas de poliestireno de 96 poços estéreis com 

fundo em formato de “U”, para permitir a melhor visualização do crescimento 

bacteriano. A vantagem deste método, em relação à macrodiluição, é que em uma única 

placa se pode testar um número variável de antimicrobianos, até 12 drogas, com 

distintas concentrações contra uma ou mais bactérias (CLSI, 2010). 

 

1.5.5.1 Sistemas in vitro para o estudo de biofilmes bacterianos 

As bactérias residentes em biofilme possuem uma série de características 

distintas daquelas que estão em sua forma planctônica. Incluem um padrão diferente de 

expressão gênica e resistência aumentada à ação dos antibióticos, assim como aos 
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efetores da imunidade inata e adquirida do hospedeiro. A eficácia reduzida dos 

antibióticos contra bactérias dentro do biofilme traz à tona a necessidade de novas 

estratégias de diagnóstico, terapêutica e prevenção (MOREIRA, et al., 2012; FEY; 

OLSON, 2010).  

As técnicas usuais para o estudo de agentes antimicrobianos contra bactérias na 

sua forma planctônica não são adequadas para testar esta ação contra bactérias em 

biofilme. Nas últimas décadas, várias técnicas foram propostas e avaliadas para o estudo 

dos biofilmes in vitro (PEETERS; NELIS; COENYE, 2008; ROVETA, et al., 2007; 

PETTIT, et al., 2005).  

O passo inicial corresponde aos estudos dos componentes envolvidos na 

formação de biofilme e para os testes que detectam esse potencial marcador de 

virulência. Em razão da necessidade de um método simples para a detecção de biofilme, 

vários estudos foram realizados (LEMON, et al., 2008; PETTIT, et al., 2005; 

STEPANOVIC, et al., 2000). 

O primeiro método de rotina utilizado para detectar a produção de biofilme em 

isolados bacterianos foi o "método do tubo" (também conhecido como método de 

Christensen) proposto por  Christensen e colaboradores, em 1982, mas este nem sempre 

foi bem-sucedido na detecção de cepas com produção fraca de biofilme, sofrendo 

também a influência de variações no preparo do meio (CHRISTENSEN, et al., 1982). 

Na última década, novos métodos moleculares desenvolvidos trouxeram 

evidência direta, com base genética, da produção de biofillme, desde a descoberta do 

operon ica, diretamente relacionado com a produção de EPS. Nos últimos anos, vários 

ensaios para quantificação do biofilme em microplacas foram descritos (JAIN; 

AGARWAL, 2009; PEETERS; NELIS; COENYE, 2008; TOTÉ, et al., 2008; 

STEPANOVIC, et al., 2000). 

Peeters, Nelis e Coenye, em 2008, classificam estes ensaios em três classes. (A) 

Ensaios que avaliam a biomassa do biofilme (incluindo matriz, células vivas e mortas). 

O cristal violeta é um corante básico que se liga a moléculas carregadas negativamente e 

a polissacarídeos na matriz. Como as células (vivas ou mortas), assim como a matriz, 

são coradas pelo cristal violeta, este método não é adequado para avaliar a ação de 

drogas sobre células do biofilme (avaliação da morte celular). Já o Syto 9 é um corante 

fluorogênico de ácido nucleico que se difunde passivamente através das membranas 

celulares e se liga ao DNA de ambas as células vivas e mortas. Como o DNA faz parte 

também da matriz extracelular, o corante fornecerá informações sobre a biomassa do 
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biofilme. (B) Ensaios que avaliam a matriz do biofilme. O corante DMMB, 

originalmente usado na quantificação de glicosaminoglicanas de cultura de condrócitos, 

também já foi aplicado com sucesso na quantificação da matriz de biofilme de 

S. aureus. (C) Ensaios que avaliam atividade biológica do biofilme. Para distinguir 

células vivas, de células mortas, nos ensaios de sensibilidade, técnicas de quantificação 

baseadas na atividade metabólica das células foram recomendadas e são usados vários 

corantes, como os sais de tetrazolina (CTC, XTT), resazurina (PEETERS; NELIS; 

COENYE, 2008). 

A resazurina (7-hidroxi-3H-fenoxazina-3-ona-10-óxido) é um indicador 

fluorescente e colorimétrico com propriedade redox. A forma oxidada é azul e não 

fluorescente, e é reduzida por células metabolicamente ativas a resofurina que é rosa e 

fluorescente (FIGURA 7). Inicialmente usado para ensaios com células mamárias, já foi 

empregado com sucesso em vários estudos de sensibilidade para fungos e bactérias, 

incluindo S. epidermidis (PEETERS; NELIS; COENYE, 2008; PETTIT, et al., 2005) 

 

 

FIGURA 7 – Representação da redução da molécula de resazurina a resofurina. Fonte: Adaptada de 

www.promega.com 
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1.6 Novas Alternativas Terapêuticas e Perspectivas 

 

 

 A terapia antimicrobiana para melioidose continua a enfrentar desafios 

nas áreas endêmicas. As dificuldades terapêuticas neste âmbito levaram os 

pesquisadores a considerar a possibilidade do uso de antimicrobianos alternativos.     

Por exemplo, o estudo de Harris e colaboradores (2011) analisou a sensibilidade in vitro 

de B. pseudomallei a quatro novos agentes antimicrobianos: moxifloxacina 

(fluorquinolona), tigeciclina (glicilciclina), ertapenem (carbapenêmico), e doripenem 

(carbapenêmico), buscando novas alternativas no tratamento da melioidose. Já, Mima, 

et al. (2011) realizaram o teste de sensibilidade por microdiluição de B. pseudomallei a 

cetromicina, uma nova droga do grupo dos ketolídeos, com amplo espectro de ação 

contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Segundo os autores esta nova droga 

foi alvo apenas de uma fraca extrusão pela bomba de efluxo e apresentou uma atividade 

significante in vitro para B. pseudomallei (HARRIS, et al., 2011; MIMA, et al., 2011). 

Perante os relatos de resistência de B. pseudomallei a múltiplos antimicrobianos 

utilizados no tratamento de quadros de melioidose, o desenvolvimento de novas 

alternativas terapêuticas eficazes no tratamento da melioidose é de extrema necessidade, 

principalmente em zonas onde o bacilo é endêmico (SAROVICH, et al., 2012; 

WUTHIEKANUN, et al., 2011; 2005). Portanto, a busca de novas drogas para 

complementar o arsenal terapêutico contra a melioidose é mandatória.  

 Estudos recentes vêm demonstrando a atividade in vitro de novas drogas contra 

cepas de B. pseudomallei, como o doripenem, o qual demonstrou uma atividade 

antimicrobiana comparável à atividade obtida pelo uso de imipenem e meropem.  

Outras drogas como o ertapenem e a tigeciclina apresentam boa atividade in vitro contra 

B. pseudomallei, porém não está determinado que doses desses antimicrobianos devem 

ser usadas no tratamento clínico da melioidose ou qual seriam os pontos de corte para 

determinar resistência aos mesmos (HARRIS, et al., 2011; SAM; SEE; 

PUTHUCHEARY, 2010; THAMLIKITKUL; TRAKULSOMBOON, 2009).  

 A atividade antimicrobiana de alguns peptídeos contra B. pseudomallei é citada 

na literatura como uma promissora alternativa terapêutica contra microrganismos 

resistentes (SIM,  et al., 2011). Como exemplo, Kanthawong e colaboradores 

demonstraram, em 2009, que os peptídeos LL-37 e LL-31 possuem atividade 

antimicrobiana contra cepas de B. pseudomallei. 
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1.6.1 Farnesol (FNS) 

 

Um fármaco potencialmente eficaz no combate a infecções por B. pseudomallei 

é o sesquiterpeno farnesol. Este composto apresenta a capacidade coprovada de inibir o 

crescimento de diversas espécies, como: Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, 

Fusarium graminearum e Paracoccidioides brasilienses, sinalizando o seu potencial 

antimicrobiano (DERENGOWSKI, et al., 2009; JABRA-RIZK, et al., 2006; INOUE, et 

al., 2004). Em estudo recente, Brilhante e colaboradores (2012b) mostraram não apenas 

que FNS isoladamente foi capaz de inibir o crescimento de cepas de B. pseudomallei, 

como quando em combinação com β-lactâmicos foi capaz de inibir cepas de 

B. pseudomallei comprovadamente β-lactamase positivas, reduzindo os valores de MIC 

para estas drogas (amoxicilina, amoxicilina + clavulanato, ampicilina, oxacilina e 

imipenem), in vitro (BRILHANTE, et al., 2012b).  

Em suma, B. pseudomallei é um patógeno emergente, que vem causando 

infecções graves no nosso estado. O conhecimento do perfil de resistência desta 

bactéria, assim como os mecanismos envolvidos neste comportamento, a exemplo da 

formação de biofilme ou a produção de melanina, e a busca de novas alternativas 

terapêuticas é de suma relevância para a nossa população. Partindo do pressuposto que: 

(i) a pneumonia é a apresentação mais comum de melioidose; (ii) as infecções de tecido 

pulmonar tem uma alta incidência de envolvimento de biofilme, e (iii) B. pseudomallei 

é capaz de produzir biofilme; opções terapêuticas efetivas antibiofilme seriam, então, as 

melhores opções para o tratamento de pacientes com infecções por B. pseudomallei 

(BRILHANTE, et al., 2012b; MEUMANN, et al., 2012; APARNA; YADAV, 2008; 

DONGARI-BAGTZOGLOU, 2008; CHENG; CURRIE, 2005). Portanto, acredita-se 

que a caracterização da maneira e intensidade com que a atividade de agentes 

antimicrobianos usuais é tolhida pela formação de biofilme por cepas infecciosas de 

B. pseudomallei é de grande valia. Tal informação pode auxiliar de maneira notável as 

decisões para escolha de tratamento de pacientes com melioidose. De tal maneira que o 

intuito deste estudo foi avaliar a atividade de cinco drogas antimicrobianas com papel 

crucial no tratamento clínico contra cepas de B. pseudomallei em crescimento 

planctônico (livre) e em biofilme. As drogas selecionadas estão entre as seis drogas 

designadas pelo CLSI como os agentes antimicrobianos usados em testes primários de 

sensibilidade para B. pseudomallei. Elas foram: amoxicilina/clavulanato, ceftazidima, 

doxiciclina, imipenem, e sulfametoxazol/trimetoprim. A sexta droga, que foi excluída 
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do nosso estudo, é a tetraciclina. Finalmente foram comparados os resultados de 

concentração inibitória mínima (MIC), concentração inibitória de biofilme mínima 

(MBIC) e concentração de erradicação de biofilme mínima (MBEC) para estabelecer 

experimentalmente a diferença de resistência das formas de crescimento livre e séssil 

frente às drogas pesquisadas (BRILHANTE, et al., 2012a; 2012b; CLSI, 2010; 2012; 

CHENG; CURRIE, 2005).   
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2 PERGUNTAS DE PARTIDA  

 

 

 

Serão as cepas de B. pseudomallei oriundas do estado do Ceará produtoras de 

biofilme?  

 

Antibióticos atualmente utilizados no tratamento clínico de melioidose 

apresentam ação inibitória in vitro contra estas cepas de B. pseudomallei em biofilme? 

 

O composto farnesol possui atividade antimicrobiana in vitro contra as cepas de 

B. pseudomallei em biofilme?  

 

A produção in vitro de melanina por cepas de B. pseudomallei interfere na 

sensibilidade dessas cepas na sua forma planctônica e/ou em biofilme? 
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3 HIPÓTESES CIENTÍFICAS 

 

 

 

Assim como para outras espécies do gênero Burkholderia, hipotetiza-se que as 

cepas de B. pseudomallei oriundas do estado do Ceará sejam produtoras de biofilme. 

 

Em sendo estas cepas de B. pseudomallei produtoras de biofilme, levanto-se a 

hipótese que os antibióticos atualmente utilizados no tratamento clínico de melioidose 

apresentam ação inibitória in vitro contra estas mesmas cepas em biofilme.  

 

Baseado em estudos prévios do Laboratório de Patógenos Emergentes e 

Reemergentes (LAPERE) que mostram a ação antibacteriana do farnesol contra B. 

pseudomallei, levantou-se a hipótese de que este composto também possui atividade 

inibitória in vitro contra cepas de B. pseudomallei em biofilme. 

 

Baseado em achados publicados para outras espécies, criou-se a hipótese que a 

produção in vitro de melanina por cepas de B. pseudomallei pode demonstrar-se ser um 

fator de virulência que interfere na sensibilidade dessas cepas.   
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4 OBJETIVOS 

 

 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

 

Caracterização das cepas de B. pseudomallei da coleção do LAPERE quanto 

à capacidade de produção de biofilme e sensibilidade a cinco antimicrobianos usados no 

tratamento clínico da melioidose e ao sesquiterpeno farnesol, em diferentes condições 

de crescimento. 

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 

1. Determinar a capacidade de formação de biofilme das cepas de 

B. pseudomallei da coleção do LAPERE – UFC (Universidade Federal do Ceará); 

 

2. Definir a concentração inibitória mínima em biofilme (MBIC) de 

amoxicilina/clavulanato, ceftazidima, doxiciclina, imipenem e 

sulfametoxazol/trimetoprim contra cepas de B. pseudomallei em biofilme; 

 

3. Determinar a concentração mínima de erradicação de biofilme (MBEC) 

de amoxicilina/clavulanato; ceftazidima; doxiciclina; imipenem; 

sulfametoxazol/trimetoprim contra cepas de B. pseudomallei em biofilme; 

 

4. Determinar a MBIC do farnesol contra cepas de B. pseudomallei em 

biofilme; 

 

5. Avaliar o efeito da produção de melanina sobre a sensibilidade de cepas 

de B. pseudomallei contra imipenem e farnesol em crescimento livre e em biofilme. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

 

5.1 Cepas Bacterianas 

 

 

5.1.1 Cepas de B. pseudomallei 

 

Foram utilizadas 24 cepas de Burkholderia pseudomallei (10 isolados ambientais 

e 14 isolados clínicos) identificadas previamente de maneira precisa, tanto pela 

metodologia VITEK2®, quanto pelo sequenciamento da região 16S do DNA. Todas as 

cepas mostraram resultado negativo no teste de assimilação de L-arabinose 

(BRILHANTE, et al., 2012a).  

Todas as cepas são estocadas em meio mínimo a 25ºC, e pertencem a 

bacterioteca do LAPERE da Universidade Federal do Ceará (QUADRO 5). Para os 

experimentos, as cepas foram reconstituídas no momento do uso em caldo BHI (Brain 

Heart Infusion).  

 

QUADRO 5 – Relação de cepas de B. pseudomallei da coleção do CEMM/LAPERE 

CEPAS ORIGEM 

CEMM 03-6-033 (Bp033) Clínica 

CEMM 03-6-034 (Bp034) Clínica 

CEMM 03-6-035 (Bp035) Clínica 

CEMM 03-6-036 (Bp036) Clínica 

CEMM 03-6-037 (Bp037) Clínica 

CEMM 03-6-038 (Bp038) Clínica 

CEMM 05-3-008 (Bp008) Clínica 

CEMM 05-3-009 (Bp009) Clínica 
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CEMM 05-3-010 (Bp010) Clínica 

CEMM 05-3-011 (Bp011) Clínica 

CEMM 05-5-065 (Bp065) Clínica 

CEMM 05-5-066 (Bp066) Clínica 

CEMM 05-5-096 (Bp096) Clínica 

CEMM 05-6-089 (Bp089) Clínica 

CEMM 03-6-039 (Bp039) Ambiental 

CEMM 03-6-040 (Bp040) Ambiental 

CEMM 03-6-041 (Bp041) Ambiental 

CEMM 03-6-042 (Bp042) Ambiental 

CEMM 03-6-043 (Bp043) Ambiental 

CEMM 03-6-044 (Bp044) Ambiental 

CEMM 03-6-045 (Bp045) Ambiental 

CEMM 03-6-046 (Bp046) Ambiental 

CEMM 03-6-047 (Bp047) Ambiental 

CEMM 03-6-048 (Bp048) Ambiental 

 

 

5.1.2 Cepas de Referência 

 

Foram utilizadas como controle para os testes de sensibilidade as cepas 

Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (CLSI, 2012). 

Duas cepas estafilocócicas foram utilizadas como referência para a produção de 

biofilme: Staphylococcus aureus ATCC 25923 como controle positivo (cepa formadora 

de biofilme) como descrito por Sandberg, et al. (2009), e Staphylococcus epidermidis 

ATCC 12228 como controle negativo (cepa não formadora de biofilme), como descrito 

por Mariana, et al. (2009).  
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5.2 Caracterização Fenotípica da Produção de Biofilme 

 

 

 O teste de aderência em microplaca para caracterização fenotípica da produção 

de biofilme foi realizado de acordo como protocolo de Stepanovic e colaboradores 

(2000), com algumas modificações.  

 As cepas de B. pseudomallei foram cultivadas individualmente por 18 a 24 h, em 

caldo BHI enriquecido com 1% de glicose (BHIGlic), a 37º C. Desta suspensão, 200μL 

foram distribuídos em microplacas de poliestireno de 96 poços estéreis com fundo chato 

e incubadas por 48 horas a 35-37º C. Após este período, os poços foram aspirados e 

lavados três vezes com 250 μL de água destilada (AD) ou salina tampão fosfato (PBS), 

estéril. Em seguida, todos os poços receberam 200 μL de metanol 99% durante            

15 minutos para fixação. O metanol foi então aspirado e as placas foram secadas em 

temperatura ambiente antes de serem coradas com solução cristal violeta (CV) 0,25%, 

por cinco minutos. Os poços foram, mais uma vez, lavados três vezes com água e 

permitidos secar à temperatura ambiente. Após a resolubilização do CV com 180 μL 

ácido acético glacial 33%, a absorbância foi determinada à densidade ótica (OD) de 570 

nm. Poços não inoculados contendo BHIGlic serviram como branco. Cada cepa foi 

testada em triplicata e o teste foi repetido em duas ocasiões distintas.                      

Foram consideradas produtoras de biofilme as cepas com absorbância média acima do 

valor da OD cut-off (ODc), onde ODc é igual a três desvios padrão acima da OD média 

para a cepa negativa controle . As cepas produtoras foram ainda subdivididas em 

produtoras fracas, moderadas e fortes (QUADRO 6).  

 

QUADRO 6 – Valores dos pontos de corte para as médias de leitura de densidade ótica 

na classificação das cepas produtoras de biofilme  

CLASSIFICAÇÃO OD - 570nm 

Não-produtoras OD ≤ ODc 

Produtoras fracas ODc < OD ≤ 2 x ODc 

Produtoras moderadas 2 x ODc < OD ≤ 4 x ODc   

Produtoras fortes 4 x ODc < OD 

                       Fonte: Stepanovic, et al., 2000 
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Foram utilizadas a cepa S. aureus ATCC 29523, produtora de biofilme, como 

controle positivo (SANDBERG, et al., 2009) e a cepa S. epidermidis ATCC 12228, não 

produtora de biofilme, como controle negativo (MARIANA, et al., 2009). 

 

 

 

5.3 Testes de Sensibilidade 

 

 

5.3.1 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (MIC) pela Técnica de 

Microdiluição 

 

A concentração inibitória mínima das substâncias amoxicilina/clavulanato 

(AMC), ceftazidima (CAZ), doxiciclina (DOX), imipenem (IPM), 

sulfametoxazol/trimetoprim (SXT), e farnesol (FNS) foi determinada para as cepas 

caracterizadas como produtoras de biofilme. Com esse objetivo, foi utilizado o método 

de microdiluição em caldo Müeller-Hinton (MH), descrito no documento M45-A2, 

padronizado pelo CLSI (2010), para a determinação da sensibilidade das cepas de 

B. pseudomallei contra estes antimicrobianos. O método mede quantitativamente a 

atividade in vitro de um agente antimicrobiano contra um determinado isolado 

bacteriano. A MIC, neste caso, é definida como a menor concentração da droga que 

impede o crescimento visível de um microrganismo após incubação por 24 horas (CLSI, 

2010). 

As drogas antimicrobianas utilizadas foram adquiridas da Sigma-Aldrich, Inc. 

Estas drogas, disponibilizadas em forma de pó, foram diluídas segundo a escala de 

diluição recomendada pelo CLSI, documento M45-A2, (CLSI, 2010). Para o ensaio de 

microdiluição, foram utilizadas placas plásticas estéreis de microtitulação, contendo 96 

poços com fundo arredondado em forma de U (TPP, Trasadingen, Suíça). Os poços 

contendo meio de cultura receberam concentrações progressivamente menores dos 

agentes antimicrobianos e o inóculo do microrganismo a ser testado para comparação 

visual dos poços após incubação.  

Na TABELA 1 estão detalhadas as diluições das cinco drogas testadas, além dos 

pontos de corte para as categorias sensível (S), intermediário (I) e resistente (R)    
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(CLSI, 2012). Porém, para o farnesol, não existem critérios interpretativos padronizados 

de sensibilidade e resistência. 

 

TABELA 1 – Critérios interpretativos para os testes de sensibilidade a antimicrobianos. 

 

Droga antibiótica 
Pontos de corte 

interpretativos (μg/mL)** 

Intervalo de diluição 

(μg/mL) 

 S I R  

Amoxicilina-clavulanato  <=8/4 16/8 >=32/16 0,5/0,25 – 128/64 

Ceftazidima  <=8 16 >=32 0,125 – 128 

Doxiciclina  <=4 8 >=16 0,06 – 128 

Imipenem  <=4 8 >=16 0,06 – 128 

Sulfametoxazol-trimetoprim <=38/2 - >=76/4 1,188/0,06 – 2432/128 

Farnesol - - - 1,172 – 600 * 
   *valores em µM                 **Fonte: CLSI, 2012 

 

Os antimicrobianos foram diluídos tendo como ponto de partida a concentração 

desejável no primeiro poço da placa de microdiluição. Para DOX, CAZ e IPM 

preparou-se uma solução cada, com água como diluente. Para 

sulfametoxazol/trimetoprim (19:1) preparou-se uma solução separada para cada droga, 

tendo como diluentes o NaOH 0,1M para sulfametoxazol e água mais ácido acético 

glacial para trimetoprim, que posteriormente foram misturadas. Da mesma forma para 

amoxicilina/clavulanato (2:1), para cada droga preparou-se uma solução, tendo como 

diluentes o dimetilsulfóxido (DMSO) para amoxicilina o tampão fosfato 0,1 M para o 

clavulanato, antes de serem misturadas. Para o farnesol foi utilizado o DMSO como 

diluente. Todas as soluções foram agitadas em vórtex até a completa dissolução das 

drogas. A partir das soluções estoques foram preparadas as soluções de uso, as quais 

foram preparadas numa concentração quatro vezes maior do que a concentração inicial 

utilizada no ensaio. Para as drogas em combinação, a solução de uso foi preparada oito 

vezes mais concentrada. Foram distribuídas alíquotas de 700 μL, armazenadas a -20º C 

até o uso.  

Com o auxílio de um pipetador automático, foram distribuídos em cada um dos 

poços 100 µL de meio caldo MH estéril em 12 poços da mesma coluna e nos poços de 

controle positivo (meio de cultura e inóculo bacteriano). Em seguida, 100 µL do 

antimicrobiano testado foram adicionados nos primeiros poços de cada coluna, a partir 

dos quais a droga foi diluída de forma seriada até os poços da décima segunda coluna. 

Os 100 µL retirados do último poço foram transferidos para parte dos poços usados 
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como controle negativo do ensaio. Assim, os poços de controle de esterilidade 

continham apenas meio de cultura, e os poços do controle negativo continham meio e 

antimicrobiano.  

 Por fim, 5µL do inóculo bacteriano, preparado segundo as normas do 

CLSI, foram distribuídos em cada poço-teste. Controles positivos de crescimento e 

esterilidade foram incluídos para cada observação testada. Os procedimentos foram 

realizados em duplicata. A leitura visual dos resultados para a determinação das MICs 

foi realizada após 24 h de incubação a 37° C (CLSI, 2010). A leitura e a interpretação 

do teste foram realizadas pela observação do ponto final da MIC para a menor 

concentração do antimicrobiano, no qual não houve crescimento visível, ou seja, 100% 

de inibição. Para os poços com a associação sulfametoxazol/trimetoprim, a leitura foi 

realizada observando 80% de inibição de crescimento, como recomenda o CLSI.         

As MICs das cepas-controle, P.aeruginosa ATCC®-27853 e E. coli ATCC®-25922, 

foram observadas conforme a faixa de resultados esperados para cada cepa. O resultado 

da MIC foi interpretado segundo os critérios padronizados para cada droga 

antimicrobiana, de forma a determinar um resultado qualitativo com a utilização das 

categorias “S” sensível, “I” intermediário e “R” resistente quando aplicável (CLSI, 

2012). 

 

 

5.3.2 Determinação da Concentração Inibitória Mínima em Biofilme (MBIC) e 

Concentração Mínima de Erradicação em Biofilme (MBEC) pela Técnica de 

Microdiluição  

 

Concentraçôes inibitórias em biofilme das substâncias AMC, CAZ, DOX, IPM, 

SXT e FNS foram determinadas para a cepa controle S. aureus ATCC 25923 e, para as 

cepas de B. pseudomallei classificadas como produtoras de biofilme. MBIC e MBEC 

foram determinadas utilizando-se o método de microdiluição em caldo, que mede 

quantitativamente a atividade in vitro de um agente antimicrobiano contra um 

determinado isolado bacteriano após a formação de biofilme (PEETERS, et al., 2008; 

ROVETA, et al., 2007).  

 Para realizar o teste, as cepas de B. pseudomallei foram cultivadas 

individualmente por 18 a 24 h, em caldo BHIGlic a 37º C. Desta suspensão, 25μL foram 

distribuídos de forma asséptica a cada poço teste das microplacas estéreis com fundo 
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chato, já contendo 175 µL de meio de crescimento BHIGlic, e incubados a 35-37º C.  

As placas foram incubadas por 24 h, permitindo a formação de biofilme aderente, e em 

seguida lavadas três vezes em 250 μL de PBS para a remoção de bactérias livres, não 

aderidas às paredes dos poços. Os poços de controle positivo (meio e inóculo), negativo 

(meio e antimicrobiano) e de esterilidade (apenas meios de cultura) foram objeto do 

mesmo processo de lavagem e em seguida 200 µL de caldo MH foram adicionados a 

estes poços. Os demais poços receberam apenas 100 µL de caldo MH nesse momento. 

Em uma placa separada, a fim de evitar contaminação indevida, foram diluídos os 

antimicrobianos em concentrações decrescentes, da mesma forma que no ensaio para 

determinação de MIC, descrito anteriormente. A partir da placa de diluição, 100 µL de 

cada poço com droga foram transferidos para o poço correspondente na placa com 

biofilme aderente, que já continha 100 µL de caldo MH distribuídos logo após a 

lavagem. As placas foram então incubadas em ambiente aeróbio por mais 24 h a 35-37º 

C. A troca do caldo BHIGlic, que favorece os crescimento em biofilme, por caldo MH 

foi realizada para facilitar a comparação dos resultados entre os ensaios de determinação 

de MIC, MBIC e MBEC. As concentrações dos antimicrobianos variaram conforme 

apresentado na TABELA 2. 

 

TABELA 2 – Concentrações usadas no teste de concentração inibitória mínima em 

biofilme e concentração mínima de erradicação em biofilme por microdiluição para 

cada droga. 

 

Droga antibiótica Intervalo de diluição (μg/mL) 

Amoxicilina-clavulanato  2/1 – 256/128 

Ceftazidima  1 – 128 

Doxiciclina  0,125 – 64 

Imipenem  0,125 – 256 

Sulfametoxazol-trimetoprim 9,5/0,5 – 2432/128 

Farnesol 1,172 – 600 * 
*valores em µM               

 

Em decorrência da turvação própria dos poços onde houve crescimento de 

biofilme, que dificulta a leitura visual do teste, após o segundo período de incubação, 

foram adicionados, a cada poço, 20μL de resazurina em solução aquosa estéril (0,05%). 

As microplacas foram reincubadas por uma hora e após este período foram observadas e 

analisadas a olho nu (FIGURA 8). Desta forma, foi possível determinar a menor 
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concentração de cada droga capaz de inibir o crescimento dos microrganismos já em 

biofilme (SARKER; NAHAR; KUMRASAMY, 2007). 

 

 

FIGURA 8 – Leitura visual do teste de microdiluição com resazurina. (A) Resazurina permanece azul em 

poços sem atividade metabólica/crescimento bacteriano. (B) Resazurina é reduzida a resofurina de tom 

rosa em poços com atividade metabólica/crescimento bacteriano. Fonte: Moreira, 2010. 

 

A MBIC de cada droga foi estabelecida como aquela igual à concentração do 

poço de menor concentração, onde havia evidência de atividade celular reduzida 

(mudança de cor parcial – corante não é mais azul, porém não é completamente rosa). Já 

o valor de MBEC para cada droga foi estabelecido como aquele igual à concentração do 

poço de menor concentração, onde não havia evidência alguma de atividade celular 

(ausência completa de mudança de cor – corante permanece azul). Ambas as leituras 

estão ilustradas na FIGURA 9. Ainda não existem critérios padronizados para 

sensibilidade e resistência de bactérias em biofilme. 

Todos os ensaios foram realizados em triplicata e repetidos em dois momentos 

diferentes. 

 

 

FIGURA 9 – Leitura visual da resazurina em placa de microdiluição. Poços sem produtos do 

metabolismo bacteriano (células mortas) permanecem com cor azul (seta azul). Poços com poucas 

bactérias viáveis reduzem a resazurina a resofurina parcialmente e mudam de cor para diferentes tons de 

entre azul e rosa (seta roxa). Poços com a maioria das bactérias viáveis reduzem completamente a 

resazurina a resofurina e mudam de cor para rosa (seta rosa). Fonte: Moreira, 2011. 
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5.4 Determinação de MIC e MBIC para Cepas Melanizadas (BpM) e Não 

Melanizadas (BpNM) 

 

 

A melanização das cepas foi realizada em um meio específico que favorece a 

produção de melanina, o ágar BHI acrescido de ácido caféico e citrato férrico, e as 

cepas não melanizadas foram semeadas em ágar BHI simples. As BpM e BpNM 

utilizadas foram incubadas a 35° C por 72 horas (DUIN; CASADEVAL; 

NOSANCHUK, 2002). Após este período de crescimento, foram realizados os testes de 

microdiluição em caldo para determinação de MIC e MBIC, como descritos 

anteriormente. A única modificação nestes métodos foi operada no grupo das BpM, que 

estiveram em meios acrescidos de ácido caféico e citrato férrico em todas as etapas. As 

drogas utilizadas para o ensaio foram o imipenem e o farnesol, nos mesmos intervalos 

de diluições expostos nas TABELAS 1 e 2.  

 

 

 

5.5 Análise Estatística 

 

 

 Os dados foram analisados nos Softwares R 2.10.1 e SPSS 18.0 usando o Teste t 

de Student. Os resultados foram expressos como médias. O nível de significância 

utilizado foi de 5%, e este será comparado com o p-valor.  
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6 RESULTADOS  

 

 

 

6.1 Caracterização Fenotípica da Produção de Biofilme 

 

 

 A caracterização fenotípica da produção de biofilme para as 26 cepas usadas no 

ensaio (14 cepas de B. pseudomallei clínicas; 10 cepas de B. pseudomallei ambientais; 

duas estafilocócicas cepas controle) foi realizada pela análise das leituras de OD 570nm 

após a coloração por CV. Considerando como resultado final as médias das leituras 

após 48h de incubação em meio que favorece a formação de biofilme, todas as 24 cepas 

de B. pseudomallei testadas foram consideradas produtoras de biofilme. Entre as cepas 

de B. pseudomallei, três foram classificadas como produtoras fracas, seis foram 

classificadas como produtoras moderadas e 15 receberam a classificação de produtoras 

fortes (TABELA 3). A ODc calculada para este ensaio foi 0,021. As duas cepas-

controle se comportaram como esperado e foram classificadas, de acordo, em produtora 

(controle positivo) e não produtora (controle negativo).  

 

TABELA 3 – Classificação das cepas de B. pseudomallei produtoras de biofilme (n). 

c, isolados clínicos; a, isolados ambientais; [ ], valores limites de OD 

 

 

Produtora Fraca (3) 

[0.021 < OD ≤ 0.043] 

Produtora Moderada (6) 

[0.043 < OD ≤ 0.085] 

Produtora Forte (15) 

[0.085 < OD] 

Bp009c; Bp033c; 

Bp096c 

Bp038c; Bp039a; Bp041a; 

Bp044a; Bp048a; Bp065c 

Bp008c; Bp010c; 

Bp011c; Bp034c; 

Bp035c; Bp036c; 

Bp037c; Bp040a; 

Bp042a; Bp043a; 

Bp045a; Bp046a; 

Bp047a; Bp066a; 

Bp089c 
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6.2 Testes de Sensibilidade 

 

 

6.2.1 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (MIC) pela Técnica de 

Microdiluição 

 

Inicialmente, a MIC foi determinada para nove das cepas de B. pseudomallei 

produtoras de biofilme (clínicas e ambientais) e para as cepas controle, Escherichia coli 

ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, pelo método de microdiluição 

em caldo (TABELA 1) (CLSI, 2010).  

Nenhuma das cepas testadas se mostrou individualmente resistente às cinco 

drogas testadas: AMC, CAZ, DOX, IPM e/ou SXT, conforme os pontos de corte 

determinados pelo CLSI (2012).  

Os valores de MIC para B. pseudomallei, no total, variaram de 4/2 – 16/8 g/mL 

(média 10,2/5,1 g/mL) para AMC; 2 - 8 g/mL (média 5,5 g/mL) para CAZ; 0,25 – 

0,5 g/mL (média 0,27 g/mL) para DOX; 0,125 - 1 g/mL (média 0,6 g/mL) para 

IPM e 0,125/2,375 – 2/38 g/mL (média 0,68/12,93 g/mL) para SXT (TABELAS 4 e 

5).  

Em um segundo momento, valores de MIC foram encontrados para um segundo 

grupo de cepas de cepas de B. pseudomallei produtoras de biofilme. Nesta etapa apenas 

sete cepas foram usadas, porém todas elas oriundas de amostras clínicas (TABELA 6). 

Somente dois fármacos foram testados: IPM e FNS e os limites de concentrações 

testadas estão expostos na TABELA 1.  

Este segundo grupo de cepas foi testado tanto em condições padronizadas pelo 

CLSI (2010) para a determinação de MIC, mas também em condições favoráveis a 

produção de melanina. Desta forma, cada uma das sete cepas apresenta dois resultados 

de MIC para cada fármaco – um com as cepas melanizadas (BpM) e outro co as cepas 

não melanizadas (BpNM) (TABELA 6). 

Avaliando apenas o segundo grupo de B. pseudomallei, as MICs para IPM se 

dispuseram entre 0,25 – 0,5 g/mL (média 0,46 g/mL) para BpM e 0,125 – 0,5 g/mL 

(média 0,375 g/mL) para BpNM. Para FNS, os valores de MIC variaram de 75 – 150 

M (média 85,71 M) para BpM e 150 – 300 M (média 171,43 M) para BpNM. 

Dados apresentados na TABELA 6. 
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TABELA 4 – Valores de concentração inibitória mínima, concentração inibitória 

mínima em biofilme e concentração mínima de erradicação em biofilme definidos por 

microdiluição em caldo, em g/mL, para cepas de B. pseudomallei produtoras de 

biofilme (n=9) 

 

Droga Concentração 

Cepa 

Fraca Moderada Forte 

Bp096 Bp038 Bp041 Bp044 Bp011 Bp040 Bp043 Bp045 Bp066 

AMC 

 

MIC 
 

 8 / 4  16 / 8  8 / 4  4 / 2  16 / 8  8 / 4  16 / 8  8 / 4  8 / 4 

MBIC 
 

64 / 32  8 / 4  8 / 4  8 / 4 64 / 32  8 / 4  8 / 4  8 / 4  16 / 8 

 
(X)   (8) R  (½) S (1) S (2) S  (4) R (1) S  (½) S (1) S (2) S 

MBEC 
 

64 / 32  16 / 8  16 / 8  16 / 8 64 / 32  8 / 4  16 / 8  8 / 4 32 / 16 

 
(X)   (8) R (1) S (2) S (4) S  (4) R (1) S (1) S (1) S  (4) R 

CAZ 

 

MIC 
 

8 4 4 2 8 4 8 4 8 

MBIC 
 

> 512 8 16 4 > 512 8 16 4 4 

 
(X)  (> 64) R (2) S (4) S (2) S (> 64) R (2) S (2) S (1) S  (½) S 

MBEC 
 

> 512 64 > 512 > 512  > 512 128 > 512 > 512 > 512 

 
(X)  (> 64) R (16) R  (> 128) R (> 256) R (> 64) R (32) R (> 64) R  (> 128) R (> 64) R 

DOX 

 

MIC 
 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 

MBIC 
 

1 1 1 2 1 1 2 2 1 

 
(X) (4) S (4) S (4) S (8) S (4) S (4) S (8) S (4) S (4) S 

MBEC 
 

2 2 4 8 2 2 4 8 2 

 
(X) (8) S (8) S (16) S (32) S (8) S (8) S (16) S (16) S (8) S 

IPM 

 

MIC 
 

0.5 1 1 0.5 0.125 0.5 0.25 1 0.5 

MBIC 
 

> 256 > 256 > 256 > 256 256 > 256 256 > 256 > 256 

 
(X)  (> 512) R  (> 256) R  (> 256) R  (> 512) R  (2048) R  (> 512) R  (1024) R  (> 256) R  (> 512) R 

MBEC 
 

> 256 > 256 > 256 > 256 > 256 > 256 > 256 > 256 > 256 

 
(X)  (> 512) R  (> 256) R  (> 256) R  (> 512) R (> 2048) R  (> 512) R (> 1024) R  (> 256) R  (> 512) R 

SXT 

 

MIC 
 

0.25/ 4.75 0.5 / 9.5  2 / 38 0.125/2.375 0.5 / 9.5 0.25/ 4.75  2 / 38 0.25/ 4.75 0.25/ 4.75 

MBIC 
 

≤ 0.5/9.5 ≤ 0.5 / 9.5 ≤ 0.5/9.5 ≤ 0.5/9.5 ≤ 0.5 / 9.5 ≤ 0.5/9.5 ≤ 0.5/9.5 ≤ 0.5/9.5 ≤ 0.5/9.5 

 
(X)  (≤ 2) S (≤ 1) S  (≤ ¼) S (≤ 4) S (≤ 1) S  (≤ 2) S  (≤ ¼) S  (≤ 2) S  (≤ 2) S 

MBEC 
 

≤ 0.5/9.5 ≤ 0.5/9.5  2 / 38 ≤ 0.5/9.5  ≤ 0.5/9.5 ≤ 0.5/9.5  2 / 38  1 / 19 ≤ 0.5/9.5 

 
(X)  (≤ 2) S (≤ 1) S (≤ 1) S (≤ 4) S (≤ 1) S  (≤ 2) S (≤ 1) S (4) S  (≤ 2) S 

AMC, amoxicilina–clavulanato; DOX, doxiciclina; CAZ, ceftazidima; IPM, imipenem; SXT, Sulfametoxazol-

trimetoprim; MIC, concentração inibitória mínima; MBIC, concentração inibitória mínima em biofilme; MBEC, 

concentração mínima de erradicação em biofilme; R, resistente; S, sensível; (X) aumento comparado ao MIC. 
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TABELA 5 – Valores médios de concentração inibitória mínima, concentração 

inibitória mínima em biofilme e concentração mínima de erradicação em biofilme 

definidos por microdiluição em caldo, em g/mL, para cepas de B. pseudomallei 

produtoras de biofilme  

 

Antibióticos 

Médias (Aumento médio) 

MIC MBIC MBEC 

Amoxicilina-clavulanato 10,2/5,1 21,3/10,67 (3x) 26,6/13,33 (3x) 

Ceftazidima 5,5 > 120,4 (> 18x) > 419,5 (> 91x)** 

Doxiciclina 0,27 1,3 (5x)** 3,7 (13x)* 

Imipenem 0,6 > 256 (> 654x)** > 256 (> 654x)** 

Sulfametoxazol-trimetoprim 0,68/12,93 ≤ 0,5/9,5 (< 2x) ≤ 0,8/16,8 (≤ 2x)* 

* p<0.05; ** p<0.001; 

 

 

TABELA 6 – Valores de concentração inibitória mínima e concentração inibitória 

mínima em biofilme definidos por microdiluição em caldo para cepas de                       

B. pseudomallei produtoras de biofilme (n=7) 

Droga Conc. 

 Cepa 

Melanina Bp008 Bp009 Bp010 Bp033 Bp034 Bp035 Bp089 

IPM 

(g/mL) 

MIC 
BpNM  0,25 0,5 0,5  0,25 0,5 0,5  0,125 

BpM 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 

MBIC  
BpNM  2  1  2 1  2 2  1 

BpM 16 8 4 16 32 16 16 

FNS 

(M) 

MIC 
BpNM  150  150  150  150  150  150  300 

BpM 75 75 75 75 75 75 150 

MBIC  
BPNM  150  150 75  150 300 150 300 

BpM 150 150  75 150 300 75  75 

IPM, imipenem; FNS, farnesol; MIC, concentração inibitória mínima; MBIC, concentração inibitória 

mínima em biofilme; BpNM, cepas não melanizadas; BpM, cepas melanizadas. 
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Com relação ao controle de qualidade das drogas antibióticas clássicas (AMC, 

CAZ, DOX, IPM, SXT), foram determinadas as MICs para cepas controle e todos os 

resultados obedeceram aos limites recomendados pelo CLSI (2012). 

 

 

6.2.2 Determinação da Concentração Inibitória Mínima em Biofilme (MBIC) e 

Concentração Mínima de Erradicação em Biofilme (MBEC) pela Técnica de 

Microdiluição  

 

A MBIC e a MBEC foram determinadas para as nove cepas produtoras de 

biofilme do primeiro grupo de B. pseudomallei por método de microdiluição em caldo, 

com o uso de resazurina, contra cinco antimicrobianos, com sucesso, como apresentado 

na TABELA 4.  

A gama de diluições testadas para os cinco antibióticos testados (AMC, CAZ, 

DOX, IPM, SXT) contra esse grupo está descrita na TABELA 2. 

Observou-se que quatro das cinco formulações antibióticas foram capazes de 

inibir o crescimento in vitro de B. pseudomallei em algum grau, com a exceção do 

imipenem. 

Para cada droga foram determinadas: MBIC 8/4 - 64/32 mg/L (média 

21,333/10,667 mg/L) e MBEC 8/4 - 64/32 mg/L (média 27,556/13.778 mg/L) para 

AMC; MBIC 4 - > 512 mg/L (média >120,444 mg/L) e MBEC 64 - >512 mg/L (média 

>419.556 mg/L) para CAZ; MBIC 1 - 2 mg/L (média 1.333 mg/L) e MBEC 2 - 8 mg/L 

(média 3.778 mg/L) para DOX; MBIC ≥256 (média ≥256 mg/L) e MBEC > 256 (média 

>256 mg/L) para IPM; e MBIC ≤ 0.5/9.5 (média ≤ 0.5/9.5 mg/L) e MBEC ≤ 0.5/9.5 -

 2/38 mg/L (média < 0.722/13.718 mg/L) para SXT (TABELAS 4 e 5). 

Com relação às setes cepas de B. pseudomallei do segundo grupo, os valores de 

MBIC apresentaram variações de 1 - 2 g/mL (média 1,57 g/mL) para imipenem, 

quando as cepas não foram melanizadas, e 4 - 32 g/mL (média 15,43 g/mL), quando 

as cepas foram melanizadas. Para o farnesol os valores foram: MBIC de BpNM 75 - 

300 M (média 182,14 M) e MBIC de BpM 75 - 300 M (média 139,29 M). Todos 

os dados estão apresentados na TABELA 6. 
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7 DISCUSSÃO  

 

 

 

A pergunta motriz por trás deste estudo foi saber se os antibióticos que são 

capazes de inibir o crescimento de B. pseudomallei planctônicas e que são usados na 

clínica, também seriam capazes de inibir, ou até mesmo matar, as mesmas bactérias 

dentro da matriz do biofilme.  

O estudo aqui relatado investigou o que, a diferença nas condições de 

crescimento (planctônico x biofilme e melanização x não melanização), poderia 

representar para a virulência e sensibilidade de B. pseudomallei e para o tratamento de 

infecções causadas por esse patógeno, nas condições investigadas.  

Infecções por B. pseudomallei são geralmente adquiridas a partir de focos 

contaminantes no meio ambiente, com o solo e a água que constituindo os principais 

reservatórios desse patógeno (LIMMATHUROTSAKUL; PEACOCK, 2011). O relato 

da sensibilidade de cepas de B. pseudomallei (clínicas e ambientais), que ocorrem 

naturalmente nesta região, é, muito possivelmente, uma excelente referência, com 

impacto clínico, para futuros casos de melioidose no Ceará. 

As cepas de B. pseudomallei, clínicas e ambientais, investigadas neste trabalho, 

foram todas classificadas como L-arabinose negativas, evidenciando que mesmo as 

cepas ambientais estão fenotipicamente caracterizadas como virulentas (BRILHANTE, 

et al., 2012a).  

Apesar das altas taxas de infecção pulmonar, a doença raramente se transmite de 

pessoa para pessoa e exposição a fontes ambientais são o principal modo de 

transmissão. Isso chama atenção à importância da conscientização sobre a saúde 

ambiental em países onde a melioidose é emergente e em áreas endêmicas (INGLIS; 

SOUSA, 2009).  

Muitas vezes, os agentes antimicrobianos que mostram uma boa atividade         

in vitro falham in vivo, resultando em doença refratária ou recorrente, como é comum 

para casos de melioidose (SAWASDIDOLN, et al., 2010; INGLIS; SOUSA, 2009; 

PEETERS; NELIS; COENYE, 2009; APARNA; YADAV, 2008; CHENG; CURRIE, 

2005). A resistência à terapia com antibióticos é considerada um fator importante na 

falha do tratamento de infecções graves, a exemplo da melioidose 

(LIMMATHUROTSAKUL; PEACOCK, 2011; CHENG; CURRIE, 2005).           
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Nestes casos, apesar do uso de antibioticoterapia, geralmente guiada por testes de 

sensibilidade, a erradicação da B. pseudomallei não é atingida (SAWASDIDOLN, et al., 

2010). Este insucesso é, em parte, devido às diferenças entre as condições de teste in 

vitro e as condições reais in vivo, sempre mutáveis (INGLIS; SOUSA, 2009; 

PEETERS; NELIS; COENYE, 2009). Múltiplas são as hipóteses levantadas para 

explicar esta falha, incluindo concentrações de antibióticos inadequados, as taxas de 

crescimento desses organismos e a formação de biofilme. Estas comunidades 

microbianas sésseis dentro de uma matriz de biofilme são capazes fugir terapia 

antimicrobiana por vários mecanismos (TOTÉ, et al., 2009; APARNA; YADAV, 2008; 

FUX; COSTERTON; STOODLEY, 2005) 

A formação de biofilme é considerada por muitos autores como um marcador de 

virulência, que pode ser detectado fenotipicamente por diversos métodos (CHEN; 

WEN, 2011; JAIN; AGARWAL, 2009; APARNA; YADAV, 2008). Porém, outros 

defendem a ideia de que a produção de biofilme pode não ser um fator de virulência, 

uma vez que muitas bactérias não patogênicas também são capazes de formar o biofilme 

(HANCOCK; DAHL; KLEMM, 2010; HALL-STOODLEY; STOODLEY, 2005).  

A formação de biofilme bacteriano é uma grande ameaça à saúde devido aos 

seus altos níveis de tolerância a vários antibióticos (DICICCO, et al., 2012). E, embora, 

a invulnerabilidade do biofilme a muitos antimicrobianos não seja completamente 

compreendida, é provável que seja dependente de uma série de características 

específicas do biofilme, incluindo o crescimento lento e a heterogeneidade fisiológica 

de seus “habitantes” (FUX; COSTERTON; STOODLEY, 2005; LEWIS, 2010; 

REITER, et al., 2011; TAMAYO; PATIMALLA; CAMILLI, 2010).  

Em um modelo de biofilme in vitro, quatro estados metabólicos distintos são 

identificados: células crescendo aerobicamente; as células de crescimento anaeróbio; 

células dormentes (incluindo células persistentes) adaptadas a um ambiente anóxico e à 

privação de nutrientes, resultando em baixos níveis metabólicos e taxas radicalmente 

reduzidas de divisão celular; e/ou células mortas (FEY, 2010; LEWIS, 2010; OTTO, 

2008). Células persistentes, que normalmente não são mais do que 1% da população 

total, são encontradas em comunidades de biofilme, mas também existem em culturas 

planctônicas (LEWIS, 2010). Além disso, estas células persistentes demonstram uma 

tolerância a múltiplas drogas, que é inerentemente diferente da resistência clássica aos 

antimicrobianos, que depende de prevenir que o antibiótico atinja o alvo microbiano 

(bombas de efluxo, proteínas que destroem as drogas). Em vez disso, a tolerância das 
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células persistentes atua desligando os alvos microbianos das drogas ou anulando a 

necessidade celular dos produtos desses alvos através da manutenção de um estado de 

repouso metabólico, protegendo a célula até mesmo de antibióticos bactericidas.         

Ao proteger as células dentro do biofilme, elementos do sistema imunológico de 

hospedeiros também são impedidos de combater essas populações bacterianas. 

Consequentemente, uma vez que os regimes de antibióticos são interrompidos, essas 

células persistentes são capazes de alterar espontaneamente o seu fenótipo de repouso e 

efetuar a reativação da infecção (FEY, 2010; LEWIS, 2010; SIMÕES; SIMÕES; 

VIEIRA, 2010; FUX; COSTERTON; STOODLEY, 2005). 

 A determinação da MIC é o teste padrão para definir sensibilidade aos 

antibióticos. A MIC mede a ação de antibióticos contra microrganismos planctônicos e 

serve como referência importante no tratamento de muitas infecções agudas de interesse 

médico e veterinário (CLSI, 2010). É razoável considerar, todavia que os resultados de 

testes convencionais para estabelecer sensibilidade a antibióticos, tais como 

metodologias de determinação de MIC, não são confiáveis para orientar o tratamento de 

infecções, a partir do momento em que é estabelecida a presença de biofilme. O uso de 

metodologia apropriada para a determinação de MBIC pode permitir uma seleção mais 

adequada de antibiótico e dosagem a ser usada no tratamento de infecções bacterianas 

específicas, se associadas a biofilme (PIBALPAKDEE, et al., 2012; SAWASDIDOLN, 

et al., 2010; TOTÉ, et al., 2009). 

Biofilmes formados por bactérias de importância médica podem resistir às 

repostas do sistema imune do hospedeiro, e bactérias em biofilme são menos sensíveis a 

antibióticos e biocidas do que suas versões planctônicas (SAWASDIDOLN, et al., 

2010; PEETERS; NELIS; COENYE, 2009; APARNA; YADAV, 2008;  FUX; 

COSTERTON; STOODLEY, 2005). De fato, existem relatos de infecções associadas a 

biofilmes que são dezenas ou até centenas de vezes mais resistentes aos efeitos dos 

antibióticos (CERI; OLSON; TURNER, 2010). Estes resultados estão de acordo com os 

encontrados neste estudo, onde cepas de B. pseudomallei apresentaram MBIC até 1000 

vezes maiores do que os respectivos valores de MIC. A associação entre o crescimento 

em biofilme e resistência foi também descrita por Sawasdidoln e colaboradores (2010); 

Toté, et al. (2009) ; Dongari-Bagtzoglou (2008). Estes dados reforçam a ideia de que a 

determinação de MIC não é o melhor preditor para a terapia de infecções relacionadas a 

biofilmes. 
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Em estudo pioneiro, Olson, et al. (2002) usaram o dispositivo de Calgary para 

testar a capacidade de formação de biofilme de várias bactérias Gram-negativas e Gram-

positivas de importância veterinária, isoladas de bovinos, ovinos, suínos e aves (CERI, 

et al., 1999; OLSON, et al., 2002). Nestes experimentos em relação, a escolha por um 

teste fenotípico em microplacas, em detrimento de outras metodologias, foi feita em 

virtude da implicação desse resultado nos demais tentames a serem realizados.              

O método de Stepanovic, et al. (2000) permite identificar cepas bacterianas que são 

capazes de produzir biofilme independentemente, na apresentação fenotípica expressada 

no momento do teste.  Isso, de fato, não implica que cepas, por ventura, classificadas 

como não produtoras não possam ser, em outras condições, encontradas em ambiente de 

biofilme. Como descrito anteriormente, muitos biofilmes envolvem mais de um 

microorganismo; e nem todas as espécies vivendo nesses biofilmes têm participação na 

produção da matriz extracelular, podendo ter outras funções nessa comunidade 

(APARNA; YADAV, 2008).  

Um dos fatores que influenciam a formação de biofilme é a superfície de adesão. 

A forma, composição e localização deste substrato podem ser cruciais. As superfícies 

ásperas são mais suscetíveis à formação de biofilme, provavelmente em consequência à 

redução das tensões de cisalhamento e ao aumento da área de superfície disponível. 

Estudos indicam que os biofilmes tendem a se formar mais facilmente em materiais 

hidrofóbicos, como o teflon e outros plásticos, comparando ao vidro e metais 

(APARNA; YADAV, 2008; KOSTENKO, et al., 2010). Portanto o teste realizado em 

microplacas é definitivamente apropriado para a maioria dos ensaios com biofilme, 

tanto estudando formação como testes de sensibilidade. 

O teste da produção de biofilme utilizado no presente estudo foi proposto e 

publicado pela primeira por Stepanovic e colaboradores, em 2000, e automaticamente 

classifica as cepas produtoras de biofilme testadas em uma das três categorias: 

produtores fracos, moderadas e fortes. Uma vez que todas as cepas testadas                  

B. pseudomallei foram classificadas como produtoras, Todas foram também divididas 

em um destes três grupos. A escolha da metodologia para a diferenciação entre 

produtores de biofilme e não produtores foi feita com base em inúmeros artigos sobre o 

mesmo tema que usam esta classificação (MENDOZA-OLAZARÁN, et al., 2013; 

DICICCO, et al., 2012; BIELECKI, et al., 2011; JACOBS; CHENIA, 2011; 

SHANNON; MORGELIN; RASMUSSEN, 2010; SIMÕES; SIMÕES;VIEIRA, 2010; 

LAPLANTE; MERMEL, 2009; ROSE, et al., 2009) 
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Assim como outros autores, percebeu-se, durante o teste de formação de 

biofilme em microplacas, que, apesar de a maioria das cepas mostrarem boa produção 

de biofilme com 24 horas de incubação, resultados mais contundentes foram obtidos 

com cultivo por 48 horas (MENDOZA-OLAZARÁN, et al., 2013; DICICCO, et al., 

2012; BIELECKI, et al., 2011; JACOBS; CHENIA, 2011; SHANNON; MORGELIN; 

RASMUSSEN, 2010; SIMÕES; SIMÕES;VIEIRA, 2010; LAPLANTE; MERMEL, 

2009; ROSE, et al., 2009). 

Inicialmente, a classificação fenotípica de 24 cepas, em produtoras e não 

produtoras de biofilme, foi realizada. Ao todo, 100% das cepas se mostraram capazes de 

produzir biofilme de acordo com os resultados pelo método de Stepanovic, et al. (2000).  

De acordo com pesquisa recente da literatura internacional, este é o primeiro 

estudo que relata a produção de biofilme monoespécie por cepas de B. pseudomallei 

brasileiras. Alguns relatos encontrados fazem estudos com cepas de B. pseudomallei 

produtoras de biofilme, mas não como cepas nacionais (SAWASDIDOLN, et al., 2010).  

Não foi observada correlação entre a capacidade de formar biofilme (produtores 

fracos, moderados ou fortes) e sensibilidade antimicrobiana de cada cepa em biofilme. 

Em vez disso, a sensibilidade do biofilme parece estar relacionada com as 

características químicas dos agentes antimicrobianos. DOX e SXT, por exemplo, 

apresentaram a melhor atividade inibitória e bactericida com valores para MBIC e 

MBEC ainda abaixo pontos de corte para resistência, enquanto os biofilmes de 

B. pseudomallei foram significativamente resistentes a CAZ e IPM, que apresentou 

MBIC e MBIC/MBEC muitas vezes aumentadas, respectivamente. 

A princípio, gostaríamos de ressaltar que, até a presente data, não existe uma 

metodologia padrão para testes de sensibilidade de biofilme, como há para células 

planctônicas (CLSI, 2010; SANDBERG, et al., 2009; PEETERS; NELIS; COENYE, 

2008a). Porém, foi adotada neste estudo uma metodologia que é adequada para a 

comparação da sensibilidade planctônica e em biofilme, assim como em outros estudos 

publicados (SAWASDIDOLN, et al., 2010; PEETERS; NELIS; COENYE, 2009; 

2008a; ROVETA, et al., 2009; TOTÉ, et al., 2009; PETTIT, et al., 2005). 

Embora, um método comum de avaliação de biofilme bacteriano consiste em 

quantificar a sua massa total por coloração com cristal violeta (CV), como utilizado 

neste mesmo estudo para o ensaio de formação de biofilme. Entretanto, este método não 

fornece nenhuma informação sobre a viabilidade das células bacterianas no interior do 

biofilme (PEETERS; NELIS; COENYE, 2009; SANDBERG, et al., 2009;  TOTÉ,       
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et al., 2009; PETTIT, et al., 2005) E é por isso que o uso do indicador redox resazurina 

foi escolhido para os testes de sensibilidade. Resazurina muda de cor em resposta          

à redução química, refletindo atividade metabólica, logo, viabilidade celular 

(SANDBERG, et al., 2009;  SARKER; NAHAR; KUMRASAMY, 2007; PETTIT,      

et al., 2005). Uma vez que todas as nove cepas de B. pseudomallei testadas mostraram-

se ser sensíveis a AMC, CAZ, DOX, IPM e SXT, em condições de crescimento 

planctônico, e todos os isolados também eram capaz de produzir biofilme, os valores de 

MBIC e MBEC foram determinados (CLSI, 2010) Em geral, os resultados confirmam a 

elevada resistência esperada de bactérias em biofilme para estes antibióticos 

(SAWASDIDOLN, et al., 2010; TOTÉ, et al., 2009; ROVETA, et al., 2007). Deduz-se 

que casos de melioidose que apresentam resistência in vivo, apesar de os resultados de 

sensibilidade in vitro, podem ser explicados pela presença de biofilme no sítio da 

infecção. Da mesma forma, as altas taxas de recaídas e recorrências em pacientes com 

melioidosis podem ser justificadas pelo estado latente das células persistentes no 

interior do biofilme (SAWASDIDOLN, et al., 2010; INGLIS; SOUSA, 2009; 

APARNA; YADAV, 2008; CHENG; CURRIE, 2005; FUX; COSTERTON; 

STOODLEY, 2005) 

A associação da resazurina ao ensaio de microdiluição em caldo é um 

procedimento simples, que acrescenta apenas uma etapa ao processo, sendo de fácil uso 

em ensaios com placas de microtitulação ou mesmo em estudos de larga escala.            

A resazurina não é tóxica ao investigador ou às células de estudo, sendo de fácil 

descarte e menos provável de interferir no metabolismo das células-teste. Usada em 

ensaios com microrganismo, tanto em estado livre como séssil, os resultados após a 

adição da resazurina podem ser coletados a olho nu ou com o auxílio de instrumentos de 

leitura de fluorescência ou absorbância (PETTIT, et al., 2005; SARKER; NAHAR; 

KUMRASAMY, 2007; TOTÉ, et al., 2008). 

A resazurina tem sido empregada em ensaios de viabilidade celular e 

citotoxicidade por mais de 45 anos, de diversas maneiras diferentes. Também conhecido 

como 7-hidroxi-3H-fenoxazina-3-ona-10-óxido, este composto é azul, solúvel em água, 

estável em meios de cultura, não tóxico e permeável através de membranas celulares. 

Atua como receptor intermediário de elétrons na cadeia de transporte de elétrons, sem 

interferência na transferência normal de elétrons. Como o corante indicador, ao aceitar 

os elétrons passa ao seu estado fluorescente. Portanto, ao sofrer redução passa da cor 

azul para rosa. Esta mudança de estado permite a detecção visível da mudança de cor 
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que indica a presença de células viáveis (vivas). O uso da resazurina para determinar 

valores de MIC é comum em ensaios de sensibilidade para espécies de bactérias, 

leveduras e fungos, incluindo Mycobacterium spp., Staphylococcus spp., Enterococcus 

spp., e Pseudomonas spp. (HUDMAN; SARGENTINI, 2013; LALL, et al., 2013; 

KIRCHNER, et al., 2012;. RAMPERSAD, 2012; TOTÉ, et al., 2009; PALOMINO,     

et al., 2002). Em estes estudos, de forma semelhante à sua utilização em ensaios de 

sensibilidade em biofilme (BRACKMAN, et al, 2009 ; PEETERS; NELIS; COENYE, 

2008b; PETTIT, et al., 2005), também foi utilizado o corante resazurina, que facilita a 

leitura visual dos resultados do teste quando os poços são turvos por outras razões que 

não o crescimento das células bacteriana. Isto é verdade, por exemplo, nos casos em que 

as soluções dos antimicrobianos testados são muito densas, ou quando a macroestrutura 

da matriz do biofilme interfere com a leitura dos resultados (HUDMAN; 

SARGENTINI, 2013; PUNITHAVATHY; NALINA; MENON, 2012; BRACKMAN, 

et al., 2009;  SANDBERG, et al., 2009; TOTÉ, et al., 2009; 2008; PEETERS; NELIS; 

COENYE, 2008a; 2008b; SARKER; NAHAR; KUMRASAMY, 2007; PETTIT, et al., 

2005).  

Os biofilmes são comumente associadas com a ocorrência de infecções de difícil 

tratamento (KWAN, et al., 2013; TOTÉ, et al., 2009), e são conhecidos pela sua 

capacidade de tolerar concentrações elevadas de antibióticos que seriam letais para os 

suas contrapartes planctônicas (SAWASDIDOLN, et al., 2010). Generalizando, os 

resultados sob relação, mostram concentrações inibitórias antibiofilme 

significativamente altas contra B. pseudomallei, em concordância com relatos anteriores 

(PIBALPAKDEE, et al., 2012; SAWASDIDOLN, et al., 2010; TOTÉ, et al., 2009), 

especialmente para os β-lactâmicos, atingindo valores bem acima dos ponto de corte 

para resistência (CLSI, 2012).  

CAZ, IPM são as drogas de eleição para o tratamento da melioidose grave e/ou 

aguda casos (LIMMATHUROTSAKUL; PEACOCK, 2011). No entanto, todas as três 

drogas utilizadas no tratamento da fase aguda, AMC, CAZ e IPM, apresentaram 

resultados insatisfatórios contra B. pseudomallei em biofilme. Uma constatação 

importante neste estudo foi o aumento estatisticamente significativo (p<0,001) nas 

concentrações IPM necessárias para eliminar ou inibir o crescimento de células no 

biofilme maduro. Assim, embora, IPM tenha uma forte ação antimicrobiana contra 

células planctônicas de B. pseudomallei, parece ter ação muito débil em infecções 

associadas ao biofilme. 
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Esta resistência à CAZ e IPM pode ser explicada por algumas hipóteses:           

(i) diminuição da difusão da droga através das estruturas de B. pseudomallei biofilmes 

(HØIBY, et al., 2010; TOTÉ, et al., 2009), (ii) as taxas de crescimento lentas das células 

no interior do biofilme, uma vez que estas drogas atuam principalmente sobre as 

bactérias de crescimento rápido (PIBALPAKDEE, et al., 2012; SAWASDIDOLN,       

et al., 2010; TOTÉ, et al., 2009), (iii) a produção de β-lactamases, este sendo um dos 

principais mecanismos de resistência aos β-lactâmicos para B. pseudomallei 

(PIBALPAKDEE, et al., 2012; SAROVICH, et al., 2012; PETRI JR, 2011a), e          

(iv) o desenvolvimento de células persistentes, mesmo que estas células dormentes 

apresentem uma produção basal de proteínas (KWAN, et al., 2013; LEWIS, 2010), que, 

por conseguinte, representaria uma baixa produção de β-lactamase, que provavelmente 

seria suficiente para hidrolisar e neutralizar as moléculas antibióticas. De tal maneira, 

que as hipóteses (iii) e (iv) seriam, de alguma forma, excludentes. Porém, tem sido 

demonstrado que, em biofilmes de Pseudomonas aeruginosa, as β-lactamases são 

secretadas e mantidas viáveis soltas dentro da matriz do biofilme, e estas enzimas 

hidrolisam antibióticos β-lactamase antes de alcançar as células bacterianas (HØIBY,   

et al., 2010). Além disso, a produção de β-lactamases por células do biofilme pode ser 

induzida pela presença de antibióticos β-lactâmicos, tais como CAZ e IPM, aumentando 

os níveis de β-lactamases livre dentro da matriz do biofilme (HØIBY, et al., 2010).     

Há forte possibilidade que um mecanismo semelhante ocorre em biofilmes de 

B. pseudomallei. 

SXT e DOX apresentaram excelente atividade inibitória e bactericida contra 

biofilme de B. pseudomallei, mesmo em concentrações abaixo do ponto de corte para 

resistência. Todavia, estas drogas são utilizadas principalmente na fase de erradicação 

prolongada do tratamento médico (LIMMATHUROTSAKUL; PEACOCK, 2011; 

CHENG; CURRIE, 2005). Estes fármacos não são normalmente utilizados na fase 

aguda da doença, entretanto, os resultados aqui descritos sugerem que o uso desses 

medicamentos poderia ajudar imensamente nos casos em que se suspeita envolvimento 

de biofilme. Esta ideia parece ser corroborada pelo uso rotineiro de terapia combinada 

na fase intensiva inicial da melioidose no Território do Norte da Austrália (INGLIS; 

SOUSA, 2009; CHENG; CURRIE, 2005).  

B. pseudomallei tem um arsenal de fatores de virulência que permitem a sua 

fuga dos mecanismos de defesa de hospedeiros, contribuindo para a sua sobrevivência 

in vivo. Foi demonstrado que estes fatores são intrínsecos ao microorganismo e variam 
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consideravelmente entre as diferentes cepas (GALYOV, et al., 2010). Em estudo de 

2007, foi demonstrado que a capacidade de produzir melanina é um importante fator de 

virulência para B. cenocepacia, aumentando a sua resistência ao stress oxidativo dentro 

de monócitos humanos e, consequentemente, sua capacidade de sobrevivência como 

organismo intracelular (ZUGHAIER; RYLEY; JACKSON, 1999). A produção de 

melanina na B. cenocepacia está relacionada com a síntese do ácido homogentísico 

(HGA), um precursor essencial deste pigmento nesta espécie bacteriana, que é 

codificada pelo gene hppD (KEITH, et al., 2007). Uma vez que este gene também está 

presente em B. pseudomallei, muito provavelmente, isso também representa a via de 

produção de melanina neste microorganismo.  

Em experimentos anteriores realizados no LAPERE (dados não apresentados), 

as cepas de B. pseudomallei utilizadas neste estudo mostraram-se todas portadoras do 

gene hppD, que é responsável pela conversão da 4-hidroxipiruvato em HGA, um 

polímero oxidado que produz o pigmento de cor castanha, característico da melanina 

(KEITH, et al., 2007); e demonstrou-se que estas cepas são capazes de produzir 

melanina quando cultivadas em meios contendo substratos fenólicos.  

A melanização é considerada importante na patogênese microbiana e tem sido 

associado com a virulência em muitos microrganismos, tais como fungos, bactérias e 

helmintos (FRASES, et al., 2007). A produção deste pigmento tem sido relatada em 

muitos fungos isolados do solo, incluindo fungos patogênicos para os seres humanos 

(NOSANCHUK; CASADEVALL, 2006).  

Embora a melanina não seja essencial para a sobrevivência microbiana, ela 

aumenta a capacidade de sobrevivência por: inibição da degradação de biofilme, 

atuando contra as enzimas hidrolíticas e protegendo o DNA e outras moléculas da luz 

ultravioleta, o que garante uma melhor sobrevivência ambiental (NOSANCHUK; 

CASADEVALL, 2006). 

Neste estudo, avaliou-se a sensibilidade de cepas melanizadas e não melanizadas 

de B. pseudomallei ao imipenem e ao farnesol em sua forma planctônica e em biofilme. 

Não foi observada diferença entre as MICs de imipenem contra as cepas melanizadas e 

as não melanizadas. Duin, Casadeval e Nosanchuk (2002) observaram um fenômeno 

similar com cepas de Histoplasma capsulatum e Cryptococcus neoformans contra 

agentes antifúngicos. 

A capacidade de resistência de microrganismos ao sistema imune de hospedeiros 

e a antibióticos, dentro e fora do ambiente de biofilme, são a razão para que vários 
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grupos de pesquisa investiguem possíveis estratégias, que podem ser usadas auxiliando 

ou como alternativas à terapia antimicrobiana (FUX; COSTERTON; STOODLEY, 

2005).  

Até esta data, a atividade antimicrobiana do farnesol ainda não foi descrita na 

literatura para cepas de B. pseudomallei em biofilme, embora um estudo recente 

confirme o efeito inibitório do farnesol sobre o crescimento das mesmas cepas de 

B. pseudomallei utilizadas no trabalho atual, mas em crescimento planctônico 

(BRILHANTE, et al., 2012b). Brilhante e colaboradores (2012b) demonstraram a 

sensibilidade de B. pseudomallei ao FNS, com MICs variando de 75 a 150 µM.    

Apesar da elevada virulência das cepas de B. pseudomallei, os MICs encontrados neste 

estudo foram menores do que os descritos na literatura, para outras bactérias, tal como 

descrito por Brehm-Stecher, et al. (2003), em que cepas de S. aureus se mostraram 

sensíveis ao FNS em concentrações iguais ou superiores a 1000 µM. 

Quanto ao mecanismo de ação do farnesol, Kuroda, Nagasaki e Ohta (2007) 

demonstraram o efeito deste composto sobre a parede celular bacteriana, interferindo 

com a biossíntese dessa estrutura essencial das bactérias.  

O trabalho desenvolvido no decorrer deste estudo permitiu a comprovação de 

várias das hipóteses levantadas inicialmente, mas ao mesmo tempo, trouxe muitos 

outros questionamentos, incluindo quais seriam os momentos de atuação das 

substâncias estudas no ciclo de vida do biofilme e quais os mecanismos de ação das 

mesmas. Evidenciou-se o fato de que a identificação de microrganismos, apesar de 

realizada diariamente por inúmeros estabelecimentos no mundo todo, é um trabalho 

complexo que requer constante atualização de conceitos. Avaliou-se que as 16 cepas 

clínicas estudadas apresentaram baixas taxas de resistência aos antibióticos testados.  

Observou-se que os seis agentes antimicrobianos testados nos ensaios de 

microdiluição apresentam atividade inibitória ante as cepas clínicas e ambientais de 

B. pseudomallei, tanto em crescimento planctônico como em biofilme maduro, porém 

não se pode estabelecer se esta ação é duradoura/persistente, ou mesmo se esta ação se 

repetiria em outras etapas do ciclo de vida do biofilme.  

Esta tese é uma tentativa de aumentar os conhecimentos da comunidade 

científica sobre B. pseudomallei e biofilme, e melhorar as chances na luta eterna de 

macróbios contra micróbios.  
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8 PERSPECTIVAS 

 

 

 

 B. pseudomallei vem apresentando resistência a múltiplos antimicrobianos 

utilizados no tratamento de quadros de melioidose (SAROVICH, et al., 2012; 

WUTHIEKANUN, et al., 2011; 2005). Diante desse fato, o desenvolvimento de novas 

alternativas terapêuticas eficazes no tratamento da melioidose é de extrema necessidade, 

principalmente em zonas onde o bacilo é endêmico. Portanto, a busca de novas drogas 

para complementar o arsenal terapêutico para tratamento da melioidose é mandatória. 

 Alguns trabalhos vêm demonstrando a atividade in vitro de drogas sob cepas de 

B. pseudomallei, como o doripenem o qual demonstrou uma atividade antimicrobiana 

comparável a atividade obtida por drogas já utilizadas no tratamento da melioidose, 

como o imipenem e meropem. Outras drogas como, ertapenem, tigeciclina estão 

apresentando atividade in vitro contra B. pseudomallei, porém não existe ainda um 

break point para essas drogas (HARRIS,  et al., 2011; SAM, et al., 2010; 

THAMLIKITKUL; TRAKULSOMBOON, 2009).  

 A atividade antimicrobiana de peptídeos contra B. pseudomallei é citada na 

literatura como uma promissora alternativa terapêutica contra microrganismos 

resistentes (SIM,  et al., 2011). Kanthawong e colaboradores (2009) demonstraram que 

os peptídeos LL-37 e LL-31 possuem atividade antimicrobiana contra cepas de. 

 Acredita-se que a continuidade da busca de novas drogas que possam ser 

adicionadas ao arsenal terapêutico contra infecções causadas por B. pseudomallei seja o 

caminho para manter esta patologia em “cheque”, mas sempre tendo em vista a 

participação de biofilmes complicando esta meta.  Os estudos dos biofilmes e da 

melioidose são tópicos vastos e que ainda serão explorados em muitos outros trabalhos 

e pesquisas. 
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CONCLUSÕES 

 

 

 

 Os seis agentes antimicrobianos testados – amoxicilina/clavulanato (AMC), 

ceftazidima (CAZ), doxiciclina (DOX), imipenem (IPM), sulfametoxazol/trimetoprim 

(SXT), e farnesol (FNS) – têm ação inibitória contra cepas de B. pseudomallei 

produtoras de origem clínica e ambiental em crescimento planctônico e em biofilme. 

 

 As cepas de B. pseudomallei em biofilme são mais resistentes aos antibióticos 

testados – AMC, CAZ, DOX, IPM, SXT – e ao FNS mesmo quando sensíveis a estas 

drogas na sua forma planctônica. Neste estudo, as concentrações médias necessárias 

para inibição dessas bactérias em biofilme foram em média 85 vezes maiores (AMC 3x, 

CAZ > 18x, DOX 5x, IPM > 654x e SXT < 2x) do que as usadas com sucesso para 

inibição das mesmas cepas em estado livre.  

 

 A produção de melanina por cepas de B. pseudomallei traz uma proteção contra 

o IPM quando estas cepas crescem em biofilme, aumentando a resistência dessas cepas, 

em média 10,57 vezes, em relação a cepas crescidas em biofilme, mas sem condições de 

produzir melanina. Em contrapartida, quando comparado o crescimento em forma 

planctônica de produtoras e não produtoras de melanina, a sensibilidade dessas cepas 

contra o IPM não sofrem alteração significativa.  

 

 Para cepas de B. pseudomallei testadas contra o FNS, a produção de melanina 

inibe o crescimento destas cepas estado planctônico, aumentando sua sensibilidade a 

esta droga, em média duas vezes, em relação a cepas crescidas livres, mas sem 

condições de produzir melanina. Em contrapartida, quando comparado o crescimento 

em biofilme de produtoras e não produtoras de melanina, a sensibilidade dessas cepas 

contra o FNS não sofrem alteração significativa.  

 

 Os seis fármacos avaliados neste estudo apresentam potencial terapêutico para o 

tratamento de infecções B. pseudomallei associadas com biofilme. Porém, merecem 

destaque as ações antibiofilme de FNS (que mantém seu efeito praticamente inalterado 

quando enfrenta estas cepas em biofilme), SXT, AMC, e DOX, nesta ordem.  
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Descrição das colônias das cepas de B. pseudomallei em quatro meios diferentes: 

Ágar Sangue; Ágar McConkey; Ágar Ashdown e Ágar BPSA 
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A descrição das colônias foi realizada de acordo com Chantratita, et al. (2007), 

em quatro meios de cultura (ágar sangue; ágar McConkey; ágar Ashdown e ágar 

BPSA), seguindo o fluxograma abaixo (FIGURA 10): 

 

  

 

FIGURA 10 – Fluxograma descritivo para a classificação de colônias de B. pseudomallei em um de sete 

tipos. Fonte: Adaptado de CHANTRATITA, et al., 2007. 

 

Exemplos de cada um dos sete tipos de colônia estão exibidos na FIGURA 11. 

 

 

 

FIGURA 11 – Sete morfotipos diferentes de colônias de B. pseudomallei em ágar Ashdown. Fonte: 

Adaptado de CHANTRATITA, et al., 2007. 

 

Tipo I 

Tipo V 

Tipo II Tipo III Tipo IV 

Tipo VI Tipo VII 
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TABELA 7 – Morfotipo da colônia mais característica para cada cepa de                     

B. pseudomallei em ágar sangue; ágar McConkey; ágar Ashdown e BPSA 

 
Meio 

Cepa Ágar Sangue Ágar McConkey Ágar Ashdown BPSA 

Bp033 VI VI III / IV -- 

Bp034 VI VI VII -- 

Bp035 VI VI I -- 

Bp036 VI VI II -- 

Bp037 VI III VII -- 

Bp038 VI VI III / VI -- 

Bp008 -- -- -- -- 

Bp009 VI III V I / VII 

Bp010 -- -- -- -- 

Bp011 VI VI III III 

Bp065 I / III VI V III / VII 

Bp066 -- -- -- -- 

Bp096 -- -- -- -- 

Bp089 -- -- -- -- 

Bp039 VI VI I / III / VII -- 

Bp040 I / VII IV I IV 

Bp041 VI VI I / III VI 

Bp042 I / III III I / III III 

Bp043 III III III III 

Bp044 -- -- -- -- 

Bp045 -- -- -- -- 

Bp046 I IV I I 

Bp047 -- -- -- -- 

Bp048 -- -- -- -- 

 



 
 

 


