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RESUMO 

 

CANTAMESSA, R. G. Estratégias terapêuticas para inibir o crescimento de 
biofilme produzido por cepas multirresistentes de Pseudomonas aeruginosa 
representativas de clones e/ou genótipos de resistência endêmicos no Brasil. 
2014. 58 f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia) – Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 

Pseudomonas aeruginosa é um patógeno oportunista geneticamente versátil, como 
evidenciado por seu fenótipo de multirresistência (MR) aos antibacterianos (ATB). A 
capacidade de produzir um biofilme oferece proteção contra os ATB que possuem 
efeito bactericida contra sua forma planctônica. O presente estudo avaliou diferentes 
estratégias terapêuticas contra biofilmes de cepas multirresistentes de P. aeruginosa 
representativas de clones e/ou genótipos de resistência endêmicos no Brasil. Estes 
biofilmes foram formados in vitro utilizando um modelo adaptado do “MBEC Assay” e 
as estratégias foram baseadas em: i) uso de bacteriófagos líticos; ii) uso combinado 
de antibacterianos exibindo atividade sinérgica contra um modelo de crescimento 
planctônico e; iii) força iônica alta (meio FIA). A combinação dos antibióticos 
Aztreonam (ATM) e Piperacilina/Tazobactam (PPT), com demonstrado efeito 
sinérgico para o modelo de crescimento planctônico do clone ST277 (CIM 2/4 µg/mL, 
ΣFIC= 0,265), foi incapaz de eliminar o modelo de biofilme (CIM > 1024/1024 µg/mL). 
A linhagem de bacteriófagos líticos (φSPM-1), com atividade bactericida contra o 
clone ST277 planctônico, não teve atividade bactericida contra o biofilme quando 
aplicado na concentração de 50 RTD, mesmo quando associado com ATM, PPT ou 
meio FIA. A aplicação de meio FIA durante a formação do biofilme recuperou o 
efeito bacteriostático tanto do ATM (4 μg/mL) quanto do PPT (16 μg/mL). A CIM de 
ambos os antibióticos para o modelo de biofilme formado em condição fisiológica foi 
também reduzido (<2 μg/mL) quando aplicados em meio FIA. Foi evidenciado que o 
meio FIA possui um efeito bacteriostático ou bactericida sobre crescimento 
planctônico, dependente da concentração de NaCl. Contra biofilmes, FIA apresentou 
atividade bacteriostática que restabeleceu os valores da CIM dos ATB testados.  
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ABSTRACT 

 

CANTAMESSA, R. G. Therapeutic strategies to inhibit the growth of biofilm 
produced by strains of multiresistant Pseudomonas aeruginosa representative 
of clones and/or exhibiting resistance genotypes endemic in Brazil. 2014. 58 p. 
Masters thesis (Microbiology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2014. 
 

Pseudomonas aeruginosa is a genetically versatile opportunistic pathogen, as 
evidenced by their phenotype of multidrug resistance (MDR) to antibiotics (ATB). The 
ability to produce a biofilm protects against ATB having a bactericidal effect against 
planktonic form. This study evaluated different therapeutic strategies against biofilms 
produced by MDR strains of P. aeruginosa representative of clones and/or exhibiting 
resistance genotypes endemic in Brazil. This biofilms were formed in vitro using an 
adapted MBEC Assay model and the strategies were based on: i) use of lytic 
bacteriophages; ii) combined use of antibacterials exhibiting a synergistic 
antimicrobial activity against a planktonic growth model; iii) high ionic strength (HIS 
medium). The combination of the antibiotics Aztreonam (ATM) and Piperacillin / 
Tazobactam (PPT) with synergistic effect, as previously demonstrated in the model of 
clone ST277 planktonic growth (MIC 2.4 µg / mL, ΣFIC = 0.265), was unable to 
eliminate the biofilm growth (MIC> 1024/1024 µg / mL). The lineage of lytic 
bacteriophages (φSPM-1), with bactericidal activity against planktonic clone ST277, 
had no bactericidal activity against biofilm when applied at a concentration of 50 RTD, 
even when associated with ATM, PPT or HIS medium. The application of HIS during 
biofilm formation restored the bacteriostatic effect of both ATM (4 μg/mL) and PPT 
(16 μg/ml). The MIC of both antibiotics to biofilm growth in physiological condition 
was also reduced (<2 μg/mL) by using HIS. It was shown that HIS has a 
bacteriostatic or bactericidal effect on planktonic growth, which depend on the NaCl 
concentration. HIS showed bacteriostatic activity against biofilms, restoring MIC 
values of the tested ATB. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 A problemática da resistência aos antibacterianos 

 

Enquanto novas classes de antibacterianos não foram descobertas nos 

últimos 30 anos (BOUCHER et al., 2009; LORCH, 1999), o uso excessivo e 

indiscriminado de antibióticos tradicionais tem contribuído para a seleção de 

linhagens multirresistentes (MRs) de bactérias clinicamente importantes. Locais 

relacionados à saúde, como hospitais e clínicas, compõem um ambiente de intensa 

seleção natural devido ao constante contato com agentes antimicrobianos diversos, 

estando estas linhagens associadas a infecções hospitalares e altos índices de 

morbidade e mortalidade (GALES et al., 2003; MOURA; GIR, 2007; SADER et al., 

2005).  

Na procura de alternativas terapêuticas, alguns autores têm postulado a 

utilização de antibióticos clássicos que foram abandonados nos atuais esquemas 

terapêuticos (LYNCH; WILNER-KRONESH, 2008; PATERSON; LIPMAN, 2007). 

Porém, uma alternativa mais sustentável é o estudo de combinações de antibióticos 

que alcancem efeitos sinérgicos (CHOI et al., 2004; GIAMARELLOS-BOURBOULIS; 

GRECKA; GIAMARELLOU, 1997; KARLOWSKY et al., 2003; 

PANAGIOTAKOPOULOU; DAIKOS, 2007; SILVA; HIRATA; HIRATA, 2009; 

SIQUEIRA; DODD; REES, 2003; TRIPODI et al., 2007; ZHANE et al., 2006). Uma 

ideia mais inovadora contempla a utilização de bacteriófagos líticos, capazes de 

atacar especificamente as bactérias eliminando reações adversas no hospedeiro. 

 

1.2 Pseudomonas aeruginosa MR: impacto clínico no Brasil 

 

Pseudomonas aeruginosa é um bastonete gram-negativo ubíquo de vida livre 

encontrado em ambientes úmidos, como água, solo, plantas e detritos. Embora 

raramente cause patologias em indivíduos sadios, é uma grande ameaça a 

pacientes hospitalizados (DUBOIS et al., 2001). É um patógeno oportunista 

causador de bacteremias em pacientes imunocomprometidos e em vítimas de 

queimaduras, causador de infecções urinárias associadas ao uso de cateteres e de 

pneumonias hospitalares, especialmente em unidades de terapia intensiva 

(POLLACK, 2000; TSAKRIS et al., 2000). 
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Linhagens de P. aeruginosa multirresistentes foram recentemente 

identificadas em hospitais de diversos estados brasileiros, muitas delas com a 

presença das metalo-β-lactamases (BRITO et al., 2003; FIGUEIREDO et al., 2007; 

GONÇALVES et al., 2009; GRÄF; FUENTEFRIA; CORÇÃO, 2008; KOBAYASHI; 

SADOYAMA; VIEIRA, 2009; LOUREIRO et al., 2002; PIRES et al., 2007; 

PULCINELLI et al., 2009; SADER et al., 2001). Entre os mecanismos de resistência 

a carbapenêmicos mais comumente identificados está a produção de β-lactamases, 

como, por exemplo, as que pertencem à classe B de Ambler, ou metalo-β-

lactamases (MBL), as quais hidrolisam os beta-lactâmicos comercialmente 

disponíveis incluindo a sua associação com inibidores de β-lactamase (i.e., ácido 

clavulânico). Curiosamente, o único β-lactâmico não hidrolisado por enzimas do tipo 

MBL, é o monobactamico aztreonam (MENDES et al., 2006), porém a co-produção 

de MBL/ESBL parece ser um evento comum principalmente em K. pneumoniae, 

resultando no fenótipo de resistência geral aos beta-lactâmicos (LINCOPAN et al., 

2005, 2006). 

As MBLs fazem parte de uma classe funcional comum de metalo-enzimas 

classificadas com base em sua habilidade de hidrolisar o imipenem em um nível 

mensurável, e em sua característica de serem inibidas por íons de metal quelante, 

como o EDTA, assim como em sua ausência de suscetibilidade aos inibidores de β-

lactamases disponíveis comercialmente (FILHO et al., 2002; MENDES et al., 2006). 

Desde o início da década de 1990, novos genes que codificam MBL têm sido 

descritos em patógenos clinicamente importantes, como Pseudomonas spp., 

Acinetobacter spp. e membros da família Enterobacteriaceae (MENDES et al., 

2006). Esses genes que codificam MBLs foram encontrados inseridos em estruturas 

genéticas, denominadas integrons, que fornecem mobilidade ao gene (PICÃO et al., 

2008).  

Inicialmente, na América Latina, MBLs foram encontradas exclusivamente em 

espécies de bactérias não fermentadoras como Pseudomonas spp. e Acinetobacter 

spp. (WALSH et al., 2005). As enzimas IMP e VIM têm sido relatadas 

esporadicamente desde 2001 nestas bactérias, sendo que a enzima SPM-1 (até 

agora exclusiva de Pseudomonas aeruginosa) tem sido extensamente disseminada 

entre hospitais brasileiros (GALES et al., 2003). 

A primeira identificação da enzima SPM-1 metalo-β-lactamase ocorreu na 

cidade de São Paulo, Brasil. Desde o seu primeiro relato em clones de 
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Pseudomonas aeruginosa produtora de SPM-1 ocorreu elevada mortalidade entre os 

pacientes hospitalizados (GALES et al., 2003; QUEENAN; BUSH, 2007; SANTOS 

FILHO et al., 2002).  

O gene que codifica SPM-1 parece estar especificamente relacionado à 

espécie de Pseudomonas aeruginosa, uma vez que, até o momento, não foi 

detectada em nenhum outro Microrganismo nosocomial. A prevalência da produção 

de MBL em Pseudomonas aeruginosa, uma das principais causas de infecção 

nosocomial, têm aumentado em muitos países do Sudeste da Ásia, Europa e 

América Latina (MENDES et al., 2006; ZAVASCKI et al., 2006). O fenótipo SPM-1 

não hidrolisa aztreonam, in vitro, e aparentemente, a piperacilina associada ao 

tazobactam pode apresentar alguma atividade sinérgica (GALES et al., 2003; 

WALSH et al., 2005). 

Espécies de MBL positiva são usualmente resistentes a β-lactâmicos, 

aminoglicosídeos e fluoroquinolonas, entretanto permanecem sensíveis à polimixina.  

Assim, a terapia apropriada para o tratamento dessas infecções permanece escassa 

e é digna de avaliação (WALSH et al., 2005). 

   

1.3 Principais genótipos de resistência de P. aeruginosa e clones endêmicos 
no Brasil 

 

 O principal mecanismo de resistência aos beta-lactâmicos em P. aeruginosa 

está associado com a produção de enzimas do tipo carbapenemase, as quais se 

diferenciam em serino-enzimas e metalo-enzimas. No primeiro grupo encontram-se 

carbapenemases de classe A, representados pela Guiana Extended-Spectrum 

(GES) β-lactamase, que inclui as variantes GES-2, GES-4, GES-5, GES-6 e GES-18, 

e pelas enzimas do tipo KPC. Genes codificando β-lactamase do tipo GES tem sido 

isolados de diversos membros de Enterobacteriaceae e P. aeruginosa, sendo 

encontrados no sudeste asiático, América do Sul, África e Europa (WALSH, 2008). 

No Brasil, variantes GES tem sido identificadas em K. pneumoniae e P. aeruginosa 

em diferentes estados (DA FONSECA et al., 2007; DROPA et al., 2010; 

PELLEGRINO et al., 2006; PICÃO et al., 2010; POLOTTO et al., 2012; RIBEIRO et 

al., 2014). 

 Com relação as carbapenemases do tipo KPC, variantes KPC-2 e KPC-5 tem 

sido identificadas em P. aeruginosa isoladas em Colombia, Puerto Rico, Trinidad e 
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Tobago, EUA, China, Brasil e Argentina (AKPAKA et al., 2009; GE et al., 2011; 

JÁCOME et al., 2012; PASTERÁN et al., 2012; POIREL et al., 2010; VILLEGAS et 

al., 2007; WOLTER et al., 2009). Enquanto todos os dados obtidos de 

enterobactérias sugerem que blaKPC é plasmidial, os dados obtidos em P. aeruginosa 

sugerem uma localização cromossômica (WALSH, 2008).  

 Isolados produtores de metalo-beta-lactamase (MBL), classificas como classe 

B de Ambler, são capazes de degradar todos os beta-lactâmicos, a exceção do 

aztreonam. Dentre as variantes identificadas no Brasil, encontram-se enzimas do 

tipo imipenem (IMP), Verona Integron-Encoded Metallo-Beta-Lactamase (VIM) e São 

Paulo Mello-beta-lactamase (SPM-1). Apesar dos três tipos terem sido detectados 

em hospitais brasileiros, SPM-1 está presente em até 70% dos isolados clínicos e é 

considerado endêmico no Brasil (NEVES et al., 2011; WALSH, 2008). 

 

1.4 Pseudomonas aeruginosa e produção de Biofilmes 

 

Uma característica que confere considerável proteção a estes microrganismos 

é a capacidade de formar um biofilme, o que permite a sobrevivência das bactérias 

em ambientes hostis. Biofilme bacteriano pode ser definido como uma comunidade 

estruturada de células bacterianas aderidas a uma superfície viva ou inerte e 

envoltas por uma matriz polimérica (COSTERTON et al., 1999; HARPER; ENRIGHT, 

2011). 

Biofilmes constituem um modo protegido de crescimento, que permite a 

sobrevivência de bactérias em ambientes hostis. As estruturas que formam o 

biofilme contêm canais por onde os nutrientes podem circular (DE BEER; 

SRINIVASAN; STEWART, 1994), e células em diferentes regiões de um biofilme 

exibem diferentes padrões de expressão gênica (DAVIES; CHAKRABARTY; 

GEESEY, 1993). Estas comunidades sésseis podem dar origem a indivíduos 

planctônicos, os quais são capazes de se dispersar e rapidamente multiplicar-se. 

Considerando que bactérias planctônicas estão expostas a bacteriófagos, a 

antibióticos e ao sistema imune de hospedeiros, não é de surpreender que muitas 

espécies causadoras de doenças crônicas possuam biofilmes envolvidos em sua 

infecção, a qual não é tratada facilmente usando as terapias antibióticas 

convencionais (COSTERTON et al., 1999; DONLAN, 2011). 
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Infecções envolvendo biofilmes dividem algumas características clínicas, 

afetando principalmente indivíduos comprometidos imunologicamente. Biofilmes 

desenvolvem-se preferencialmente em superfícies inertes, ou tecido morto, e 

ocorrem mais comumente em dispositivos médicos (LAMBE et al., 1991); também 

podem se formar em tecido vivo, como no caso de endocardite. Possuem 

crescimento lento, em uma ou mais localidades, e normalmente demoram a produzir 

sintomas evidentes (WARD et al., 1992). Bactérias sésseis liberam antígenos que 

estimulam a produção de anticorpos, mas estes não são eficientes em matar as 

bactérias no biofilme (COCHRANE et al., 1988).  

Mesmo em indivíduos imunologicamente competentes, infecções com biofilme 

raramente são superadas usando-se apenas o sistema imune do hospedeiro 

(KHOURY et al., 1992). A terapia antibiótica típica reverte os sintomas causados 

pelas células planctônicas liberadas do biofilme, mas falha em destruir o próprio 

biofilme (MARRIE; NELLIGAN; COSTERTON, 1982). Dessa forma, infecções com 

biofilmes, tipicamente mostram sintomas recorrentes, tratados com ciclos de 

antibióticos até que toda a população séssil seja removida (COSTERTON; 

STEWART; GREENBERG, 1995). 

Uma das mais importantes características de biofilmes bacterianos é sua 

resistência a agentes antimicrobianos. Bactérias vivendo em biofilmes podem ser até 

mil vezes mais resistentes a componentes antibacterianos do que bactérias 

planctônicas (NICKEL et al., 1985), indicando que mecanismos de resistência das 

bactérias planctônicas podem diferir dos mecanismos de bactérias no biofilme. Além 

disso, resultados recentes sugerem que a resistência de biofilmes é multifatorial, 

pois apenas uma combinação de diferentes mecanismos poderia justificar os níveis 

de resistência observados em comunidades de biofilme (DRENKARD, 2003). 

Considerando-se que comunidades de biofilme são caracterizadas por 

justaposição de células bacterianas envolvidas por uma matriz de exopolissacarídeo, 

muitos autores tem sugerido que o biofilme pode representar uma barreira física 

para a ação de antibióticos, mas os resultados ainda são contraditórios (DE BEER; 

SRINIVASAN; STEWART, 1994; HUANG et al., 1995; SUCI et al., 1994; VRANY; 

STEWART; SUCI, 1997). Estudos mais recentes mostraram que apesar de 

tetraciclina ser capaz de rapidamente penetrar e alcançar todas as células dentro de 

um biofilme de Escherichia coli, estas células ainda eram mais resistentes a 

tetraciclina do que células planctônicas (STONE et al., 2002). Padrões espaciais da 
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ação de antibióticos mostraram que a morte de bactérias não aumentou em áreas 

penetradas por antibióticos, indicando que limitação de transporte não tem papel 

significativo na sobrevivência do biofilme (DRENKARD, et al., 2003). 

Interessantemente, autores descobriram que antibióticos eram capazes de matar 

apenas as bactérias localizadas em zonas com elevada atividade metabólica e 

concentração de oxigênio, sugerindo que limitação de oxigênio e baixa atividade 

metabólica eram mais relevantes para a tolerância do biofilme (WALTERS III et al., 

2003). 

No caso de bacteriófagos a situação é um pouco diferente, visto que 

polímeros extracelulares e alterações na membrana celular podem impedir o acesso 

do vírus a superfície bacteriana. Na ausência de enzimas, podem existir barreiras 

físicas a superfície de ao menos uma porção das bactérias. Conforme o biofilme 

envelhece e células morrem ou são liberadas, novos receptores virais em potencial 

tornam-se acessíveis à infecção (SUTHERLAND et al., 2004). Apesar de alguns 

fagos poderem carregar em sua superfície enzimas capazes de degradar 

polissacarídeos bacterianos, elas são muito específicas e dificilmente agem em mais 

do que algumas estruturas polissacarídicas proximamente relacionadas 

(SUTHERLAND, 1995, 1999). Outros fatores que podem influenciar a retenção de 

fagos dentro de biofilmes são as interações hidrofóbicas e eletrostáticas. Na 

interação de colifagos com membranas tanto hidrofóbicas quanto hidrofílicas, seu 

ponto isoelétrico foi um fator crítico na interação com o biofilme (VAN 

VOORTHUIZEN; ASHBOULT; SCHÄFER, 2001). 

Diferenças na densidade bacteriana que compõem o biofilme determinam 

gradientes na disponibilidade de nutrientes e de oxigênio. Estas diferenças dentro do 

biofilme resultam em diferenças na atividade metabólica das bactérias, causando 

uma heterogeneidade na população (DRENKARD et al., 2003). Estudos realizados 

sobre padrões de crescimento bacteriano e atividade metabólica confirmaram a 

presença de bactérias em lento crescimento ou fase estacionária dentro dos 

biofilmes (STERNBERG et al., 1999; XU et al., 1998; WENTLAND et al., 1996). 

Enquanto alguns estudos revelaram que a ação bactericida de beta-lactâmicos 

contra biofilmes de P. aeruginosa é significantemente afetada quando em 

crescimento lento, a ação bactericida de fluoroquinolonas independe da taxa de 

crescimento nos biofilmes celulares (TANAKA et al. 1999). Também foi relatado que 
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crescimento lento na P. aeruginosa afeta a resistência à tetraciclina, mas não afeta 

resistência a tobramicina (BROOUN; LIU; LEWIS, 2000).  

Mesmo após serem encontradas diferenças na resistência a ciprofloxacina 

entre P. aeruginosa em biofilmes e em bactérias planctônicas em fase exponencial, 

não se encontrou diferença significativa entre a resistência de bactérias em biofilme 

e bactérias planctônicas em fase estacionária (EVANS et al. 1991). Este resultado 

sugere que apesar da redução na velocidade de crescimento contribuir para a baixa 

suscetibilidade a antimicrobianos, este fator sozinho não explica as diferenças 

observadas na resistência entre bactérias planctônicas e em biofilmes (DRENKARD, 

2003). 

 

1.5 Bacteriófagos e Fagoterapia 

 

Bacteriófagos são vírus que se multiplicam seletivamente em bactérias e a 

fagoterapia é um método que utiliza os bacteriófagos como agentes terapêuticos 

para o tratamento de infecções bacterianas (BETTS; VASSE; HOCHBERG , 2013; 

COOPER; DENYER; MAILLARD, 2013; ESSOH et al., 2013; HENRY; LAVIGNE; 

DEBARBIEUX, 2013; SOOTHILL et al., 2013; ZHANG; HUNT; HU, 2013). A principal 

vantagem do uso dos bacteriófagos em comparação aos quimioterápicos e 

antibióticos é sua grande capacidade de replicação. Como qualquer outro vírus, 

cada célula infectada libera uma grande quantidade de novos vírus capazes de 

infectar outras bactérias (CARLTON, 1999). Essa característica sugere que uma 

única dose de fagos pode ser suficiente no combate a uma infecção. Além disso, o 

uso da fagoterapia proporciona redução no aparecimento de novas cepas 

resistentes aos antibióticos e, dado o seu mecanismo de ação, elimina somente 

cepas bacterianas específicas, não ocorrendo alterações na microbiota presente 

(SMITH; HUGGINS, 1982). 

No caso de bacteriófagos líticos, a expressão de genes precoces proporciona 

a síntese de enzimas necessárias à duplicação de seu material genético seguida 

pela formação de proteínas para a composição de partículas virais. Finalmente 

ocorre a síntese de peptídeos que formam poros e causam o rompimento das 

estruturas da membrana bacteriana com a consequente liberação de inúmeras 

cópias do bacteriófago no meio externo. Os bacteriófagos parecem ser 

preferencialmente específicos para um hospedeiro (LEVINE, 1992), mas 
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bacteriófagos líticos para várias bactérias de espécies diferentes foram descritos, e 

provavelmente exerçam papel importante na ecologia de microorganismos e na 

transferência de genes entre espécies (JENSEN et al., 1998). 

A ocorrência de isolados clínicos resistentes a múltiplos antibióticos fez com 

que a fagoterapia como alternativa terapêutica às infecções bacterianas fosse 

revitalizada, com experimentos aplicados na clínica médica (ANDREATTI FILHO et 

al., 2007; CISLO et al., 1987; DEBARBIEUX et al., 2010; FIORENTIN; VIEIRA; 

BARIONI, 2005; KUMARI; HARJAI; CHHIBBER, 2009; MCVAY; VELÁSQUEZ; 

FRALICK, 2007; MERABISHVILI et al., 2009; PAISANO et al., 2004; SOOTHILL et 

al., 1992; SOUSA et al., 2010; TRAVIS et al., 2000; WANG et al., 2006). No Brasil, a 

estratégia de fagoterapia tem sido direcionada para avaliar atividade bactericida 

contra Shigella spp., Salmonella spp. e Enterococcus faecalis (ANDREATTI FILHO 

et al., 2007; PAISANO et al., 2004; SOUSA et al., 2010). 

A interação entre biofilmes e bacteriófagos ainda não é clara. Apesar da 

matriz polimérica ser uma barreira mecânica potencialmente capaz de impedir o 

acesso dos vírus as bactérias, é possível que o biofilme atue como um reservatório 

para os fagos e, conforme o biofilme envelhece e células morrem ou são liberadas, 

novos receptores virais em potencial tornem-se acessíveis a infecção 

(SUTHERLAND et al., 2004). 

Em vista desses fatos, maiores estudos em relação à terapia bacteriofágica 

tornam-se necessários para que seja possível introduzir uma alternativa terapêutica 

mais efetiva no que concerne às infecções ocasionadas por bactérias 

multirresistente, as quais geralmente não respondem aos atuais esquemas 

terapêuticos baseados no uso de antibióticos de amplo espectro comercialmente 

disponíveis. 
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2 OBJETIVOS 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar diferentes estratégias 

terapêuticas contra a forma de crescimento séssil (biofilme) de cepas 

multirresistentes de P. aeruginosa representativas de clones e/ou genótipos de 

resistência endêmicos no Brasil, tendo como objetivos específicos: 

1. Avaliar a atividade de bacteriófagos líticos (φSPM-1), com atividade 

comprovada contra modelos planctônicos de P. aeruginosa MR, contra a 

forma de crescimento em biofilme; 

2. Avaliar a atividade de combinações de antibióticos, com comprovado efeito 

sinérgico contra modelos planctônicos de P. aeruginosa MR, contra a forma 

de crescimento em biofilme; 

3. Avaliar condições físico-químicas que possam inibir a forma de crescimento 

em biofilme, e seu efeito associado ao uso de antibacterianos e bacteriófagos. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Cepas bacterianas 

 

Foram utilizados 14 isolados clínicos de Pseudomonas aeruginosa, 

clonalmente não relacionados e com perfil de resistência ao imipenem. Estes 

isolados foram recuperados de uma coleção proveniente de um estudo multicêntrico 

(NEVES, 2010). Adicionalmente, foram utilizadas cepas de referência representativa 

de clones e/ou genótipos de resistência endêmicos no Brasil, incluindo as cepas P. 

aeruginosa BH6, produtora de KPC-2 (Profa. Ana Lúcia da Costa Darini, FCF-USP-

RP); P. aeruginosa produtora de GIM-1, IMP-1 (319 EPM), SPM-1 ST277 (48-

1997A) (Profa. Ana C. Gales, EPM-UNIFESP); P. aeruginosa produtora de GES-5 

(Profa. Mara C. Nogueira); e a cepa co-produtora de SPM-1 e metilase RmtD 

PA0905 (Profa. Doroti Garcia de Oliveira, IAL-SP). O perfil de MR com ênfase na 

resistência aos carbapenêmicos foi verificado pela metodologia de difusão do disco 

(Kirby-Bauer), seguindo as normas padronizadas pelo CLSI (2009, 2014). Como 

controles, foram utilizadas as cepas P. aeruginosa ATCC 27853, P. aeruginosa 

PA01 (Profa. Sílvia F. Costa, Laboratório de Bacteriologia, HC, FMUSP), E. coli 

ATCC 25922 e E. coli ATCC 35218. 

 

3.2 Condições de cultivo 

 

Os isolados clínicos e as cepas de referência foram semeadas em 3 mL de 

caldo BHI (Merck, Darmstad-Alemanha) e incubadas a 37 °C durante 18 a 20 horas, 

sob agitação constante em agitador rotativo (modelo CT-712 RN, Cientec, 

Piracicaba, Brasil) a 150 rpm. Em seguida, foram semeadas superficialmente em 

ágar Mac Conkey (Merck, Darmstad-Alemanha) e incubadas por 24 horas em estufa 

bacteriológica (modelo 002-CB, Fanem, SP, Brasil) a 37 °C. As colônias dessa 

semeadura foram utilizadas para extração de DNA e para preservação a -20 ºC e a -

80 ºC em 20% de glicerol. 
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3.3 Preparo dos inóculos bacterianos      

 

Inóculos bacterianos padronizados (5 x 108 UFC/mL) foram preparados a 

partir do cultivo dos isolados em 3 mL de caldo Müeller-Hinton (Difco) e incubados a 

37 ºC em agitador rotativo a 150 rpm durante 4 a 5 horas, fase de crescimento 

exponencial da bactéria. A turbidez da cultura foi ajustada para a escala 0,5 de 

McFarland, confirmada através da leitura da absorbância entre 0,08 e 0,12 dos tubos 

contendo a suspensão bacteriana, em espectrofotômetro (Quimis, Brazil), a 

comprimento de onda de 625 nm.  

 

3.4 Teste de sensibilidade a antimicrobianos 

 

Os antibiogramas foram realizados utilizando o método de Kirby-Bauer, 

estabelecido pelo CLSI (2009), a fim de obter o perfil de resistência para os 

antibióticos imipenem (10 μg), meropenem (10 μg), ceftazidima (30 μg), amicacina 

(30 μg), ciprofloxacina (5 μg), aztreonam (30 μg), piperacilina/tazobactam (100/10 

μg), cefepima (30 μg), gentamicina (10 μg) e colistina (10 μg). O CLSI (2014) foi 

utilizado para definir os valores de resistência. 

 

3.5 Concentração inibitória mínima 

 

Os testes de concentração inibitória mínima (CIM) foram realizados pela 

técnica de diluição em caldo, seguindo as padronizações estabelecidas pelo CLSI 

2009. O antimicrobiano foi testado em concentrações decrescentes, geralmente de 

1024 μg/mL a 0,03 μg/mL (dupla diluição seriada). Como controle foram utilizadas as 

cepas P. aeruginosa ATCC 27853; E. coli ATCC 25922 e E. coli ATCC 35218. 

Foi também utilizado um indicador fluorescente/colorimétrico com propriedade 

redox, Alamar Blue® (também denominado resazurina) (Sigma Chemical Co, St. 

Louis, USA) para confirmar a atividade bactericida. O Alamar Blue foi preparado 

segundo Nateche e colaboradores (2006), e 30 µL da solução foram adicionados em 

cada poço da microplaca, sendo posteriormente incubada. A leitura foi feita 24 horas 

depois, e interpretada como a mínima concentração do antimicrobiano em diluição 

produzindo inibição do crescimento macroscopicamente visível, sendo a forma 
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oxidada azul (célula não viável/não fluorescente) e a forma reduzida rosa (célula 

viável/fluorescente). 

 

3.6 Confirmação molecular da produção de MBL 
 

3.6.1 Extração de DNA bacteriano 

 

Para extração do DNA total, foi utilizado o método de fervura (CHAPMAN, et 

al., 2001). A partir de um inóculo bacteriano padronizado (1 x 108 UFC/mL) semeado 

em caldo Mueller-Hinton e mantido em agitador rotativo a 37 ºC por 18 a 20 horas a 

150 rpm, alíquotas de 1 mL foram submetidas à centrifugação durante 1 minuto a 

16.000 G (Eppendorf, 5804 R, USA). O sobrenadante foi descartado e o sedimento 

obtido foi novamente suspenso em 100 μL de água Milli-Q (Millipore, Bedford, MA, 

EUA), estéril. As suspensões foram fervidas a 95 ºC, durante 10 minutos, em banho-

maria (modelo 247, Nova Técnica, SP, Brasil). Após 5 minutos de centrifugação a 

7.500 G (Eppendorf, 5804 R, USA), 100 μL de cada sobrenadante foram transferidos 

para um novo microtubo estéril e congelados a - 20 ˚C. 

Como controle interno da extração, as amostras de DNA obtidas foram 

submetidas à PCR utilizando-se os primers para pesquisa da subunidade de DNA 

ribossomal 16S (DA SILVA FILHO et al., 2004). As condições de ciclagem foram as 

seguintes: incubação inicial a 94 ºC por 5 min, 30 ciclos a 94 ºC por 1 min, 56 ºC por 

1 min e 72 ºC por 1 min, seguidos por extensão final a 72 ºC por 5 min. 

 

3.6.2 Avaliação da presença dos genes codificadores de MBL 

 

A confirmação molecular da produção de MBL foi realizada por PCR 

utilizando primers para amplificar os genes das variantes IMP, GIM, VIM e SPM 

(BALSALOBRE et al., 2009; GALES et al., 2003;  NISHIO et al., 2004; POIREL; 

COLLET; NORDMANN, 2000). As condições de ciclagem foram as seguintes: 

desnaturação a 94 ºC por 5 minutos, 30 ciclos a 94 ºC por 1 minuto, anelamento a 

50-55 ºC por 1 minuto e extensão a 72 ºC por 1 minuto, seguidos de uma extensão 

final a 72 ºC por 5 minutos. 
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3.7 Propagação dos fagos  

 

Bacteriófagos (φSPM-1) foram obtidos de uma coleção de fagos coletada em 

rios urbanos em São Paulo, Brasil. A propagação dos fagos é realizada inicialmente 

pelo método de ágar semi-sólido e, em seguida, é utilizado o método de propagação 

estoque. Uma colônia pura de cada cepa propagadora é cultivada em 2 mL de caldo 

TSB-CaCl2, e incubada a 37 °C overnight. Após este período, uma diluição de 1:20 

do caldo é incubada por 1 a 2 horas, sendo adicionados 200 µL do fago (φSPM-1) 

após 6 horas de incubação a 30 °C sob agitação. Os fagos são centrifugados a 

12.000 G por 30 min a 4 °C. O sobrenadante é filtrado através de filtros de 

membrana com porosidade de 0,22 µm. Após essa etapa, os fagos são coletados 

em tubos estéreis para o armazenamento a 4 °C. Um controle de esterilidade dos 

fagos é realizado usando 10 µL de fago filtrado, semeados em ágar Mueller-Hinton 

acrescido de CaCl2, seguido de incubação a 37 °C por 24 horas (BERGAN, 1978).  

 

3.8 Titulação dos fagos, determinação RTD (Diluição Teste de Rotina) e 100 
RTD 

 

A titulação dos fagos é realizada conforme descrito por Bergan (1978). O fago 

(φSPM-1), pertencente à família Myoviridae (NEVES et al., 2011, 2014), foi diluído 

sucessivamente na proporção de 10-1 a 10-7 unidades formadoras de placa 

(UFP)/mL, em caldo TSB-CaCl2. Cada cepa propagadora, previamente cultivada em 

TSB-CaCl2 e com turbidez equivalente à escala 0,5 de McFarland, foi semeada por 

inundação na superfície das placas de Petri contendo ágar MHB-CaCl2. As placas 

são secas à temperatura ambiente por 5 min. Em seguida, uma gota de 0,02 mL de 

cada diluição do fago foi aplicada na placa de ágar sendo incubada a 30 °C 

overnight. A atividade do fago foi confirmada pela presença de placas de lise típicas. 

O RTD e o 100 RTD são determinados após a diluição do fago ao mais alto nível 

contável de unidades formadoras de placa (T). A RTD consiste na diluição de cada 

fago que provoca lise confluente na respectiva cepa propagadora, ou seja, uma 

escala abaixo da lise confluente (lise total das células no local de aplicação dos 

fagos). De acordo com esse critério, o título do fago corresponde à: T (placa de lise 

contável) x 50 x 10 x (diluição na qual foi possível contar o maior número de placas 

de lise) (BERGAN, 1978).  
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3.9 Formação de biofilme 

 

A sobrevivência do biofilme é testada utilizando-se uma adaptação do “MBEC 

Assay” (previamente conhecido como Calgary Biofilm Device) (CERY et al.,1999). O 

teste utiliza tampas específicas para a formação de um biofilme capaz de ser 

transferido entre diferentes microplacas de 96 poços (Fig. 1). Isso permite comparar 

o desempenho de diferentes tratamentos, detectando se eliminaram não só as 

bactérias planctônicas como também bactérias que formaram biofilme nos “pegs” 

fixados na tampa. Foram testados diferentes estágios do biofilme, comparando se os 

tratamentos são eficientes mesmo contra biofilmes crescidos em 12 e 24 horas, a 

37 °C e agitação de 100 rpm. 

São testados biofilmes formados tanto em meio Mueller-Hinton caldo normal 

(meio MHB) quanto formado em meio acrescido de NaCl em diferentes 

concentrações (NaCl utilizado foi 7%, exceto quando especificado o contrário), 

considerado um meio de força iônica alta (meio MHB+FIA). 

O teste MBEC possui algumas falhas, como a passagem de uma superfície 

ar/água pelo biofilme durante a transferência entre duas placas. Mesmo assim, seus 

benefícios superam essas deficiências: é um teste prático e rápido, permitindo 

avaliar diversas condições simultaneamente; os resultados das CIM obtidas para 

biofilme são facilmente comparáveis com os obtidos em testes com bactérias 

planctônicas.  

Este modelo foi considerado o mais adequado para a seleção dos 

tratamentos mais eficientes, de forma a minimizar as combinações testadas em 

animais durante projetos futuros. 
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Fig. 1: Esquema do “MBEC Assay”. A) Biofilmes formam-se nas ponteiras de poliestireno da tampa, 
quando bactérias planctônicas aderem a superfície. Biofilmes são envoltos por um “muco”, o qual 
pode ser visível a olho nú. Células planctônicas também se desprendem do biofilme, o que serve 
como inóculo para determinação de CIM. B) A tampa possui 96 ponteiras de plástico (pegs) idênticas 
e encaixa numa placa padrão de 96 poços. Adaptado de “The MBEC

TM
 Physiology & Genetics (P&G) 

Assay”, oferecido pela Innovotech. 

 

3.10 Atividade antibacteriana contra o crescimento bacteriano séssil (biofilme). 

  

Pegs contendo biofilmes provenientes de 12 e 24 horas de crescimento (Fig. 2) 

foram transferidos para microplacas de 96 poços, preenchidas por meios 

adicionados com diferentes antibióticos nas concentrações apropriadas à 

determinação da CIM (1024 a 0,03 µg/mL). Após mais 24 horas de incubação a 

37 °C, as tampas foram transferidas para uma nova microplaca contendo caldo 

Mueller-Hinton, para confirmação do efeito bactericida. Uma suspensão de Alamar-

blue foi utilizada para confirmar o crescimento bacteriano indetectável a olho nu. Na 

presença de bactérias viáveis, esse corante, originalmente de cor azul, é convertido 

para um tom rosado. Com o objetivo de detectar até mesmo as bactérias mais 

profundamente localizadas no biofilme, essa placa é sonicada por 10 min para 

garantir que o biofilme seja rompido e solte das ponteiras. 
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Fig. 2: Tampas do teste MBEC. É possível observar o biofilme “mucoide” aderido nas extremidades 

das “pegs”. 

 

O teste de sinergismo foi realizado através de microplacas com combinações 

crescentes de dois antibióticos em conjunto, um em cada eixo da placa. O cálculo do 

FIC, resultante da soma de (CIM da combinação/CIM antibiótico A) + (CIM da 

combinação/CIM antibiótico B) permite distinguir se existe ou não um efeito sinérgico 

nas várias combinações utilizadas no projeto (HALL; MIDDLETON; WESTMACOTT, 

1983). 

A atividade dos fagos foi medida em conjunto com concentrações crescentes 

de Aztreonam e Piperacilina/Tazobactam, sendo aplicados 10 µL do fago a 10 RTD.  

 

3.11 Efeito bactericida do meio MHB+FIA 

 

Para avaliar o efeito da força iônica, tanto sobre o crescimento planctônico 

como sobre o crescimento em biofilme, o caldo MHB utilizado foi ajustado com 

diferentes concentrações de NaCl (3,5 – 14,0%). A atividade bacteriostática e/ou 

bactericida do meio MHB+FIA foi avaliada pela contagem de unidades formadoras 

de colônia (UFC), sendo realizadas no tempo 0h, e após 2 e 12 horas de interação. 

Esta estratégia foi baseada em um trabalho reportando o efeito inibitório de uma 

solução hipertônica de sal sobre a motilidade de P. aeruginosa (HAVASI et al., 2008), 
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fenômeno previamente reportado para E. coli (LI; ADLER, 1993; SHI; LOUISE; 

ADLER, 1993). 

 

3.12 Combinação de meio FIA com terapias antibacterianas contra o 
crescimento bacteriano séssil (biofilme) 

 

A combinação de antibacterianos com meio MHB+FIA foi avaliada utilizando a 

mesma metodologia do “MBEC Assay”, alterando a concentração do meio em que o 

biofilme é formado e a concentração do meio em que o antibacteriano é diluído, 

ambas variando de NaCl 3,5% (meio MHB) até NaCl 14%. 

 

3.13 Microscopia eletrônica 

 

 As bactérias foram cultivadas em meio MHB e MHB+FIA com concentração 

de NaCl igual a 7% durante 24 horas. A preparação para microscopia foi realizada 

segundo Oliveira e colaboradores (OLIVEIRA et al., 2009). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização das cepas 

  

Os resultados da caracterização das cepas utilizadas no estudo são 

apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1. Caracterização das cepas quanto ao fenótipo e genótipo de resistência.  

 Cepas de P. aeruginosa 

1
0
C

 

1
5
C

 

1
7
C

 

1
1
1

B
 

2
4
7

B
 

2
7
8
5

3
 

P
A

0
1

 

3
1
C

 

3
6
C

 

4
4
C

 

4
8
-1

9
9
7
A

* 

G
E

S
-5

 

K
P

C
-B

H
6

 

P
A

0
9
0

5
 

G
IM

-1
 

IM
P

-1
 

Antibiograma 

Imipenem R R R R R S S R R R R R S R R R 

Ciprofloxacina R R R R R S S R R R R R R R R R 

Gentamicina R R R R R S S R R R R R R R R R 

Ceftazidima R R R R R S S R R R R R R R R R 

Aztreonam S R I S R S S S S S S R R R R S 

Piperacilina/Tazobactam S I R R I S S S R R S R I R R I 

Meropenem R R R R R S S R R R R R S R R R 

Cefepima R R R R R S S R R R R R S R R R 

Amicacina R R R R S S S R R R I R S I S R 

Colistina S R R S S S S S S S S R R R R R 

Genótipo de Resistência 

blaIMP - - - - - - - - - - - - - - - + 

blaVIM - - - - + - - - - - - - - - - - 

blaSPM + + + + - - - + + + + - - + - - 

blaGIM - - - - - - - - - - - - - - + - 

blaGES - - - - - - - - - - - + - - - - 

blaKPC - - - - - - - - - - - - + - - - 

RmtD + + + + - - - + + + + - - + - - 

* Clone endêmico brasileiro ST277. S = Sensível; I = intermediário; R = resistente; (+) gene presente; 
(-) gene ausente; Interpretação segundo os padrões definidos pelo CLSI 2014. 

A maioria das cepas apresentou resistência ao imipenem e a outras classes 

de antibacterianos, caracterizando um fenótipo de multirresistência (MAGIORAKUS 

et al., 2012). Os antibióticos que apresentaram atividade, in vitro, foram: Aztreonam 

(ATM), Piperacilia/Tazobactam (PPT), Colistina (CT) e Amicacina (AMI). 
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4.2 Atividade, in vitro, de antibacterianos e bacteriófagos contra o modelo de 
crescimento em biofilme de P. aeruginosa MR 

 

Foram investigadas as possíveis diferenças das CIMs dos antibacterianos 

ATM e PPT, quando avaliados no modelo de crescimento planctônico e no modelo 

de crescimento em biofilme (tabela 2). 

 
Tabela 2. Determinação da CIM do Aztreonam (ATM) e Piperacilina/Tazobactam (PPT) sobre o 
modelo de crescimento planctônico e modelo de crescimento em biofilme de P. aeruginosa.  

Cepa 

CIM (µg/mL) 

Crescimento planctônico Crescimento em biofilme 

ATM PPT ATM PPT 

10C 16 128 ≥256 ≥256 

15C 16 ≥256 ≥256 ≥256 

17C 16 32 ≥256 ≥256 

31C 8 ≥256 ≥256 ≥256 

36C 8 128 ≥256 ≥256 

44C 8 ≥256 ≥256 ≥256 

111B 16 128 ≥256 ≥256 

247B 32 32 ≥256 ≥256 

48-1997A (ST277) 4 64 ≥256 ≥256 

GES-5 64 128 ≥256 ≥256 

IMP-1 4 32 ≥256 ≥256 

KPC-BH6 16 128 ≥256 ≥256 

GIM-1 16 ≥256 ≥256 ≥256 

PA0905 8 ≥256 ≥256 ≥256 

E. coli ATCC 25922 0,03 0,25 - - 

 

Uma vez que a combinação ATM/PPT foi previamente confirmada em nosso 

laboratório como sinérgica para modelos planctônicos de P. aeruginosa MRs 

produtora de MBLs (TURANO, 2012), nosso primeiro objetivo foi confirmar se esse 

sinergismo poderia ser extrapolado para modelos de biofilme. Os testes preliminares 

foram realizados com a cepa 48-1997A, já caracterizada como possuindo o perfil 

alélico ST277, representativa do clone endêmico brasileiro (SILVA et al., 2011).  

Foi avaliado o sinergismo entre ATM e PPT utilizando desde as 

concentrações limites correspondentes ao ponto de corte que define sensibilidade in 

vitro (8 e 16 µg/mL, respectivamente), até concentrações elevadas (1024 µg/mL para 



35 

 

cada antibiótico). A combinação ATM/PPT foi testada contra as cepas 10C, 31C, 

36C, 44C, 247B, GIM-1 e 48-1997A (ST277), em modelo de biofilme (Tabela 3). Em 

condições normais (i.e. em casos onde um biofilme cresce por 24 horas apenas em 

MHB), não foi observado nenhum efeito clinicamente sinérgico para a combinação 

ATM/PPT. 

Tabela 3. Comparação da ∑FIC da combinação Aztreonam (ATM) e Piperacilina/Tazobactam (PPT) 
entre o modelo de crescimento planctônico e o modelo de crescimento em biofilme de P. aeruginosa.  

Cepa 

∑FIC* 

Crescimento planctônico Crescimento em biofilme 

10C 0,375 2 

31C 0,5 2 

36C 0,28 2 

44C 0,5 2 

247B 0,5 2 

48-1997A (ST277) 0,265 2 

GIM-1 0,5 2 

* O efeito sinérgico foi definido pelo ∑ FIC <0,5; indiferente= ∑ FIC > 0,5 e < 4; antagonismo quando 
∑ FIC > 4 (HALL; MIDDLETON; WESTMACOTT, 1983). 

 

Para as cepas produtoras das beta-lactamases IMP-1 ou GES-5 não foi 

observado nenhum efeito sinérgico, mesmo em condições de crescimento 

planctônico (tabela 4), demonstrando a necessidade de avaliar novas alternativas 

terapêuticas.  

 
Tabela 4. Testes de sinergismo entre Aztreonam e Piperacilina/Tazobactam contra cepas MRs de P. 
aeruginosa produtora das carbapenemases IMP-1 e GES-5. 

Cepa P. 

aeruginosa 
∑FIC* 

IMP-1 0,75 

GES-5 0,632 

* O efeito sinérgico foi definido pelo ∑ FIC <0,5; indiferente= ∑ FIC > 0,5 e < 4; antagonismo quando 
∑ FIC > 4 (HALL; MIDDLETON; WESTMACOTT, 1983). 
 

O bacteriófago do tipo (φSPM-1) foi avaliado na concentração de 50 RTD, 

tanto sozinho quanto em conjunto com diversas concentrações de Aztreonam e 

Piperacilina/Tazobactam, sobre o biofilme formado pela cepa 48-1997A (ST277) 

após 24 horas de crescimento em MHB. Essa concentração de bacteriófagos não 

teve efeito sobre a redução da CIM dos antibióticos (ambos apresentando uma CIM 
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> 1024 µg/mL) e também não foi capaz de eliminar o biofilme quando administrado 

sozinho.  

 

4.3 Efeito, in vitro, do meio FIA contra o modelo de crescimento em biofilme de 
P. aeruginosa MR e sua associação com antibacterianos e bacteriófagos 

 

4.3.1 Determinação do efeito de meio MHB+FIA sobre cepas de P. aeruginosa 

 

Avaliamos os efeitos de meio MHB+FIA durante a formação de biofilmes. 

Nossa expectativa era de que as altas concentrações de NaCl fossem capazes de 

prejudicar a formação de biofilme ou mesmo atuar em biofilmes já consolidados.  

A cepa PA01 foi mantida em MHB normal (linhas A-D) e MHB+FIA (linhas E-

F) durante 24 horas antes das ponteiras serem transferidas para uma placa com 

MHB normal e serem submetidas a sonicação. A figura 3 demonstra a diferença 

entre biofilmes formados nas ponteiras em MHB ou em MHB+FIA. 

Nossos resultados iniciais não encontraram apenas uma redução na 

formação de biofilmes em meio MHB+FIA, mas também “pegs” onde não foram 

detectadas bactérias (Fig. 3). Contudo, este teste não esclarece se o meio MHB+FIA 

teve um efeito bactericida ou apenas afetou a formação de biofilmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Crescimento de biofilme em MHB (linhas A-D) em comparação com meio MHB+FIA a 7% de 
NaCl (linhas E-F F). O corante Alamar-Blue foi adicionado após 24 horas de incubação.  A cepa 
testada corresponde a P. aeruginosa PA01. Cada linha vertical (1-10) corresponde a um inóculo de 1 
x 10

5
 ufc/mL da cepa de P. aeruginosa PA01. Linhas 11 e 12 não contém inóculo bacteriano. 
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Em uma próxima etapa, foi avaliada a possibilidade de um efeito bactericida 

do meio FIA contra bactérias em modelo planctônico. Para discernir se existe esse 

efeito bactericida, fizemos uma contagem de Unidades Formadoras de Colônias 

(UFC) presentes em meio MHB e em meio MHB+FIA em função do tempo. 

Dependendo da cepa, o meio MHB+FIA demonstrou ter efeito bactericida ou 

bacteriostático (tabela 5). 

 

Tabela 5. Comparação da contagem de UFC em função do tempo em diferentes meios. 

Tempo de interação 

(h) 

Contagem de células viáveis (UFC/mL) 

Cepa 48-1997A, SPM-1 

(ST277) 

Cepa produtora de 

GES-5 

MHB MHB+FIA MHB MHB+FIA 

0 3 x 10
5 

3 x 10
5 

1 x 10
5 

4 x 10
5 

2 3 x 10
6 

2 x 10
4 

2 x 10
7 

3 x 10
5 

12 3 x 10
12 

0 3 x 10
13 

3 x 10
5 

  

Após confirmar a atividade de uma concentração fixa de NaCl 7%, 

determinamos a concentração inibitória mínima (CIM) e a concentração bactericida 

mínima (CBM), sobre os modelos de crescimento planctônico e em biofilme, para as 

14 cepas (Fig. 4). 
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Fig. 4: Crescimento planctônico de diferentes cepas de P. aeruginosa produtoras de beta-lactamases 
(carbapenemases) do tipo SPM (Cepa 48-1997A, ST277), IMP-1, GES-5, VIM (cepa 247B) e KPC-2 
(cepa KPC-BH6), em meio MHB suplementado com diferentes concentrações de NaCl (3,5 – 14%). 
Após 24 de incubação foi adicionada uma suspensão ao 0,001% de Alamar-Blue.  

A tabela 6 demonstra que o meio MHB+FIA apresentou efeito bactericida 

apenas contra as cepas em modelo de crescimento planctônico, eliminando 10 das 

14 cepas. A concentração bactericida mínima do NaCl variou entre 7 e 14%, 

dependendo da cepa utilizada. O modelo de crescimento em biofilme demonstrou 

ser resistente contra o efeito bactericida do meio MHB+FIA, sobrevivendo mesmo 

quando exposto a concentração de NaCl a 14%. 
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Tabela 6. Determinação da concentração inibitória (CIM) ou bactericida (CBM) mínima de NaCl para 
cepas de P. aeruginosa em modelo de crescimento planctônico ou em biofilme. Os valores foram 
expressos em porcentagem (%). 

Cepa (genótipo) 

Meio FIA (NaCl %) 

CIM CBM 

Planctônico Biofilme Planctônico Biofilme 

10C (blaSPM-1/rmtD) 7 7 14 >14 

15C (blaSPM-1/rmtD) 7 7 14 >14 

17C (blaSPM-1/rmtD) 7 7 14 >14 

31C (blaSPM-1/rmtD) 7 7 14 >14 

36C (blaSPM-1/rmtD) 7 7 14 >14 

44C (blaSPM-1/rmtD) 7 7 14 >14 

111B (blaSPM-1/rmtD) 7 7 14 >14 

247B (blaVIM-1) 7 7 14 >14 

48-1997A (blaSPM-1, ST277) 3,5 7 7 >14 

GES-5 (blaGES-5) 7 7 >14 >14 

IMP-1 (blaIMP-1) 7 7 >14 >14 

KPC-BH6 (blaKPC-2) 7 7 >14 >14 

GIM-1 (blaGIM-1) 7 7 14 >14 

PA0905 (blaSPM-1/rmtD) 7 7 >14 >14 

 

Enquanto o efeito bactericida apresentou variações, o efeito bacteriostático foi 

muito mais uniforme entre as diferentes cepas e modelos testados. Uma 

concentração de 7% de NaCl foi capaz de inibir o crescimento de todas as amostras, 

tanto em modelo planctônico quanto em modelo de biofilme. 

 

4.3.2 Efeito do MHB+FIA na atividade dos antibacterianos aplicados em modelo 
de crescimento em biofilme de P. aeruginosa MR 

  

Considerando o meio MHB+FIA um eficaz agente bacteriostático e possível agente 

bactericida, comparamos o efeito de diferentes concentrações de NaCl combinadas 

com crescentes concentrações de ATM e de PPT. 

 O biofilme da cepa GES-5 foi formado durante 24 horas em MHB. Em seguida, 

os biofilmes foram transferidos para meio composto por concentrações crescentes 

de antibacterianos e de NaCl (tabela 7). 

 A combinação de meio FIA com antibacterianos ou bacteriófagos não 

produziu nenhum efeito detectável contra biofilmes já consolidados: a única 
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concentração capaz de inibir o crescimento bacteriano continua a ser NaCl a 7%, 

mesmo na ausência de ATM ou PPT, e a adição de antibacterianos ou vírus não 

alterou o efeito do meio FIA de bacteriostático para bactericida. 

 

Tabela 7. Avaliação da CIM de ATM e PPT em meios com diferentes concentrações de NaCl. Foi 
utilizado biofilme da cepa GES-5, formado após 24 horas em MHB e submetido a concentrações 
crescentes de ATM e PPT (0 a 512 µg/mL) diluídos em meios MHB+FIA de diferentes concentrações 
(0% a 7%). O fago (φSPM-1) foi aplicado a 50 RTD em crescentes concentrações de NaCl. (-) indica 
ausência de atividade bacteriostática ou bactericida. Os valores estão em µg/mL. * 

Concentração de NaCl em meio 

MHB+FIA 
CIM ATM CIM PPT  

Efeito Fago 

(φSPM-1)  

MHB normal >512  >512 - 

MHB+FIA 3,5% >512  >512  - 

MHB+FIA 5% >512  >512  - 

MHB+FIA 7% 0 0 Bacteriostático 

* ATM = Aztreonam; PPT = Piperacilina/Tazobactam. 

 

4.3.3 Uso de meio MHB+FIA como tratamento profilático contra formação de 
biofilme de P. aeruginosa MR 

  

Considerando o efeito bacteriostático do meio MHB+FIA tanto contra o modelo 

planctônico como contra o modelo de biofilmes, avaliamos se a FIA teria algum 

efeito profilático se utilizada antes da formação do biofilme. 

 As bactérias das cepas GES-5, IMP-1, KPC-BH6 e PA0905 foram inoculadas 

em meio MHB com NaCl a 3,5% ou a 7%. Após 24 horas, as ponteiras foram 

transferidas para meios MHB com concentrações crescentes de ATM ou PPT (tabela 

8). 
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Tabela 8. Determinação da CIM para biofilmes formados em meio MHB+FIA a 3,5% e 7%. As 

concentrações de ATM e PPT variam de 256 a 0,25 µg/mL. Todos os valores estão em µg/mL.* 

Cepa (genótipo) 

Meio de formação do biofilme 

MHB+FIA 3,5% MHB+FIA 7% 

CIM ATM CIM PPT CIM ATM CIM PPT 

GES-5 (blaGES-5) >256 >256 8 16 

IMP-1 (blaIMP-1) >256 >256 8 16 

KPC-BH6 (blaKPC-2) 32 128 4 8 

PA0905 (blaSPM-1/rmtD) >256 >256 8 16 

* ATM = Aztreonam; PPT = Piperacilina/Tazobactam. 

 A aplicação do meio MHB+FIA a 7% antes da formação do biofilme reduziu a 

CIM tanto de ATM quanto de PPT para valores encontrados em bactérias 

planctônicas. 

 

4.3.4 Efeito de meio FIA sobre o flagelo de P. aeruginosa 

  

Imagens obtidas com microscopia eletrônica demonstram que os flagelos 

estão presentes em P. aeruginosa cultivadas em meio MHB com 7% de NaCl (Fig. 5). 
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Fig. 5: Microscopia eletrônica de cepa de P. aeruginosa produtora de beta-lactamase do tipo GES-5, 

cultivada em meio MHB suplementado com 7% de NaCl.  
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5 DISCUSSÃO 
 

5.1 Efeitos de meio de força iônica alta (FIA) no crescimento de P. aeruginosa 

 

Baseado em um levantamento bibliográfico extensivo, visando à procura de 

uma estratégia efetiva contra o modelo de crescimento em biofilme, utilizamos, como 

alternativa, o uso de meio de caldo Mueller-Hinton suplementado com NaCl a 7%, 

considerado um meio de força iônica alta (FIA) e denominado meio MHB+FIA. 

Trabalhos recentes relataram o uso de soluções salinas hipertônicas (NaCl 7%) 

como uma boa alternativa no tratamento de fibrose cística causada por P. 

aeruginosa (HAVASI et al., 2008), possivelmente afetando a síntese de flagelo e 

prejudicando a motilidade de P. aeruginosa. No estudo de Havasi e colaboradores, 

embora não foi demonstrado, foi sugerida a possibilidade de um efeito contra o 

crescimento em biofilme de uma solução hipertônico, uma vez que este ambiente 

poderia regular a síntese ou expressão do biofilme, assim como, a inibição do flagelo. 

A inibição do flagelo poderia ter um efeito sobre o tamanho da população bacteriana 

capaz de aderir ao substrato e iniciar a formação do biofilme.  

De fato, Michon e colaboradores descreveram não somente uma redução na 

motilidade de P. aeruginosa quando expostas a soluções hipersalinas (NaCl 2%) 

como também um efeito bactericida em concentrações mais elevadas (NaCl 10%) 

(Michon et al., 2014). 

Possíveis efeitos da força iônica incluem afetar o potencial de equilíbrio da 

membrana externa de uma bactéria gram-negativa ou de produzir alterações 

eletrolíticas mediadas por mudanças osmóticas. Sendo assim, talvez a 

administração de bacteriófagos ou antibióticos em solução hipersalina possa ser 

uma boa combinação para eliminar biofilmes já consolidados ou como tratamento 

profilático. 
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5.2 Efeito do biofilme de P. aeruginosa MR na terapia de bacteriófagos e de 
sinergismo 

 
5.2.1 Resistência do biofilme de P. aeruginosa MR a terapia de bacteriófagos  

 

A presença do biofilme impediu que o bacteriófago (φSPM-1), capaz de 

eliminar as cepas testadas em modelo planctônico (NEVES et al., 2011), erradicasse 

a população bacteriana em modelo de biofilme. 

O biofilme não impede completamente a difusão de bacteriófagos através de 

sua matriz e pode ser considerado um possível reservatório para os bacteriófagos, 

os quais permaneceriam capazes de infectar as bactérias que se desprendessem do 

biofilme (ABEDON, 2012; LACROIX-GUEU et al., 2005). Contudo, esse movimento 

de vírus através dos canais de passagem de nutrientes pode ser afetado 

diretamente pela morfologia do vírus e diminuir sua capacidade de penetração. 

Nossos resultados sugerem que o biofilme dificulta a ação do bacteriófago (φSPM-1) 

e diminui sua eficiência. 

Mesmo que a difusão do bacteriófago (φSPM-1) ocorra livremente através da 

matriz, a resistência do biofilme contra a fagoterapia pode ser resultado de diversos 

fatores: bloqueio do acesso do vírus aos sítios de ligação na membrana bacteriana, 

aprisionamento dos vírus e consequente diminuição de sua concentração livre no 

meio de cultura, redução na taxa metabólica das bactérias, entre outros fatores. 

Kay e colaboradores testaram a eficácia de bacteriófagos contra biofilmes 

mistos de E. coli e P. aeruginosa. Seus resultados demonstram que os respectivos 

bacteriófagos foram eficazes contra os modelos planctônicos e de biofilmes mistos, 

mas quando o biofilme era formado em monocultura as bactérias não eram 

completamente eliminadas (KAY et al., 2010). Dessa forma, é importante esclarecer 

a interação entre bacteriófagos específicos e biofilmes bacterianos antes de sugerir 

a aplicação da fagoterapia contra biofilmes de P. aeruginosa. 

 

5.2.2 Resistência do biofilme de P. aeruginosa MR a terapia de sinergismo 
entre Aztreonam e Piperacilina/Tazobactam 

 

As discrepâncias observadas no valor da CIM do modelo planctônico e do 

modelo de biofilme corroboram os dados encontrados na bibliografia de que os 

canais de transporte de nutrientes presentes na matriz do biofilme dificultam a livre 
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difusão de algumas classes de antibacterianos e podem reduzir a concentração real 

de antibióticos que atinge cada bactéria (Drenkard, 2003). 

O sinergismo depende de concentrações específicas de dois antibacterianos 

diferentes serem aplicadas em conjunto contra uma bactéria. A presença da matriz 

pode influenciar o controle preciso das concentrações de antibacterianos e tornar a 

terapia de sinergismo ineficiente. Considerando que a difusão através do biofilme 

depende da classe de antibiótico utilizada, é necessário buscar combinações de 

antibióticos com similar capacidade de penetração através da matriz. 

Contudo, é importante destacar que a resistência do biofilme aos 

antibacterianos é provavelmente causada por uma combinação de fatores além da 

presença da matriz. Mesmo antibióticos capazes de atingir as bactérias mais 

profundas de um biofilme, como as fluoroquinolonas, não são capazes de eliminar o 

biofilme de P. aeruginosa completamente. Dessa forma, a busca por alternativas 

terapêuticas deve ser uma prioridade na área de pesquisa médica. 

 

5.3 Uso de meio hipertônico MHB+FIA 
 
5.3.1 Efeito do meio MHB+FIA em cepas de P. aeruginosa 

 

O efeito bactericida apresentado pelo meio hipertônico contra bactérias 

planctônicas indica que o NaCl atua além da redução de motilidade, podendo 

funcionar como um agente antibacteriano quando aplicado em elevadas 

concentrações. 

A concentração de NaCl 7% foi capaz de inibir as 14 cepas testadas, tanto em 

modelo planctônico quanto em modelo de biofilme, enquanto a concentração de 

NaCl 14% foi capaz de eliminar totalmente 10 das 14 cepas em modelo planctônico. 

Esses resultados sugerem um potencial terapêutico para o meio FIA. 

Apesar de meio MHB+FIA ser capaz de inibir o crescimento planctônico do 

clone endêmico brasileiro MR de P. aeruginosa ST277 em concentrações de 3,5%, 

os resultados com biofilmes já consolidados recomendam um mínimo de 7% de 

NaCl para garantir que o biofilme não se propague.  

O “MBEC Assay” não é capaz de detectar alterações na população bacteriana 

no biofilme, mas permite avaliar se as bactérias desse biofilme são capazes de se 

desprender da ponteira e agir como inoculo em novos meios de cultura. A utilização 
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de meio MHB+FIA 7% mostra-se capaz de conter a expansão do biofilme e impedir 

que ele se espalhe em novos meios de cultura. Uma concentração de NaCl a 14 % 

seria capaz de inibir os biofilmes e eliminar as bactérias que retornem a forma 

planctônica.  

Apesar do meio MHB+FIA perder sua capacidade bactericida quando aplicado 

em modelo de biofilme, o efeito bacteriostático é mantido. Este efeito é diferente do 

observado nas interações entre antibacterianos e biofilmes, situação em que a 

população bacteriana aumenta e o efeito inibitório do antibacteriano é perdido. É 

importante destacar que a terapia com meio FIA é recomendada apenas para uso 

tópico, possivelmente contendo a infecção enquanto outras terapias são aplicadas 

e/ou enquanto o sistema imune do paciente se recupera.  

As cepas estudadas exibiram uma taxa de mortalidade muito menor do que a 

observada por Michon e colaboradores, pois após a formação do biofilme nenhuma 

concentração de NaCl utilizada apresentou atividade bactericida. Contudo, já foi 

demonstrado que a concentração inibitória mínima do NaCl tem correlação direta 

com a capacidade de aderência do biofilme (MICHON et al., 2014), sendo as 

linhagens fortemente aderentes mais resistentes ao NaCl. 

Fisiologicamente, a concentração plasmática de NaCl corresponde a 0,9% 

(150 mM). Assim, na condição experimental favorável, uma possível formulação 

farmacêutica deveria conter aproximadamente 8 vezes a concentração plasmática 

de NaCl, o qual restringiria a aplicação do FIA para uso tópico, o que incluiria a 

apresentação na forma de aerosol. De fato, esta concentração de NaCl já foi 

utilizada em paciente com fibrose cística infectados com P. aeruginosa, mostrando 

estabilidade clínica dos pacientes infectados com restabelecimento da função 

pulmonar (HAVASI et al., 2008), o que respalda a aplicabilidade terapêutica e/ou 

profilática para infecções do trato respiratório superior. 

 

5.3.2 Efeito do meio MHB+FIA na atividade de antibacterianos 

 

O meio MHB+FIA é capaz de inibir o crescimento do biofilme, mas não 

eliminou completamente as bactérias. Combinações de antibacterianos com meio 

MHB+FIA foram avaliadas com o objetivo de recuperar o efeito bactericida 

observado. 
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A adição de Aztreonam ou Piperacilina/Tazobactam ao meio MHB+FIA não 

apresentou nenhuma melhora quando aplicados sobre o biofilme já formado. Mesmo 

a combinação de 512 µg/mL de antibacterianos em meio MHB + FIA com NaCl 14%, 

concentrações mais elevadas utilizadas neste estudo, não foi capaz de eliminar os 

biofilmes formados em meio MHB. 

 

5.4 Efeito do meio MHB+FIA na formação do biofilme 

 

O efeito bacteriostático do meio MHB+FIA poderia ser utilizado de maneira 

profilática, antes da consolidação do biofilme de P. aeruginosa. A aplicação de 

MHB+FIA enquanto as bactérias ainda estão em sua forma planctônica pode reduzir 

a população inicial no biofilme bacteriano. 

Apesar da aplicação de MHB + FIA em concentrações de NaCl a 3,5% e 7% 

não ser capaz de impedir completamente a formação de biofilmes, estes biofilmes 

foram menos resistentes contra o tratamento com antibacterianos. Como mostrado 

na tabela 8, biofilmes formados em meio FIA e transferidos para meios com 

antibiótico tiveram seu crescimento inibido em concentrações próximas as 

observadas no modelo planctônico. 

Esses dados sugerem que uma possível alternativa terapêutica seria manter 

os pacientes recebendo antibióticos na concentração planctônica e, periodicamente, 

aplicar meio FIA sobre os possíveis sítios de infecção. 

Este estudo indica que o meio MHB+FIA é capaz de influenciar a formação de 

biofilme e que trabalhos futuros deverão esclarecer os efeitos físico-químicos da 

concentração de NaCl sobre a célula bacteriana, elucidando o motivo do efeito 

bacteriostático observado e permitindo a escolha da melhor estratégia terapêutica 

para o tratamento de infecções causadas por Pseudomonas aeruginosa.  

 

5.5 Efeito do meio MHB+FIA na estrutura flagelar de P. aeruginosa 

  

Previamente, Havasi e colaboradores (2008), sugeriram que a atividade de 

uma alta concentração de sal inferia da inibição da síntese do flagelo, o que se 

traduziria em uma inibição do crescimento e possivelmente uma redução da 

população inicial formadora do biofilme. O presente estudo, de fato, confirmo a 

atividade inibitória da FIA, incluindo, sobre cepas MRs produtoras de 
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carbapenemases. Assim, para demonstrar a possível inibição do flagelo realizamos 

uma microscopia de transmissão eletrônica, utilizando como modelo a cepa de P. 

aeruginosa produtoras de GES-5. O cultivo em meio MHB com 7% de NaCl não 

inibiu a síntese do flagelo da cepa GES-5 de P. aeruginosa, como observado pela 

microscopia eletrônica. Contudo, é possível que estes flagelos não sejam funcionais 

e que a motilidade das bactérias esteja prejudicada, reduzindo a população de 

bactérias que inicia a formação do biofilme. Experimentos adicionais serão 

necessários para comprovar esta hipótese.  
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6 CONCLUSÕES 

 

1. O bacteriófago (φSPM-1), eficaz na eliminação de P. aeruginosa em modelo 

planctônico, não foi capaz de eliminar as bactérias em modelo de biofilme. 

2. A combinação dos antibióticos Aztreonam e Piperacilina/Tazobactam, eficaz 

na eliminação de P. aeruginosa em modelo planctônico, não foi capaz de 

eliminar as bactérias em modelo de biofilme, mesmo em elevadas 

concentrações de antibacterianos. 

3. Meio de Força Iônica Alta com NaCl a 7% teve efeito bacteriostático sobre as 

14 cepas testadas, tanto em modelo de crescimento planctônico quanto em 

modelo de biofilme. 

4. Meio de Força Iônica Alta com NaCl a 14% foi capaz de eliminar 10 das 14 

cepas testadas, apenas no modelo de crescimento planctônico.  

5. Nenhuma das concentrações e combinações utilizadas foi capaz de eliminar 

completamente os biofilmes formados em meio MHB. 

6. Biofilmes formados em meio MHB+FIA podem ter seu crescimento inibido por 

antibacterianos em concentrações semelhantes a CIM planctônica. 

7. A FIA (NaCl 7%) não inibe a síntese do flagelo de P. aeruginosa. 
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*De acordo com: 
  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação:  
  referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 
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