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RESUMO 

 

Gaudereto JJ. Comparação de métodos para detecção de sinergismo in vitro de 

antibióticos contra bactérias Gram-negativas multirresistentes [dissertação]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018.  

 

Nos últimos anos a incidência de infecções causadas por bactérias Gram-negativas 

multirresistentes aumentou expressivamente. Esse fenômeno não foi acompanhado 

pelo desenvolvimento de novos antimicrobianos, resultando em infecções cuja 

opção de tratamento é a combinação de antimicrobianos. Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa e Serratia marcescens são importantes agentes de 

infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), e capazes de adquirir 

resistência a várias classes de antimicrobianos, como os carbapenêmicos e 

polimixinas. Os testes que avaliam sinergismo in vitropodem ser uma ferramenta 

importante na escolha do tratamento antibiótico adequado para infecções causadas 

por microrganismos multirresistentes. O objetivo deste estudo foi avaliar métodos de 

sinergismo in vitroque possam ser utilizados na rotina de laboratórios de 

microbiologia clínica como alternativa ao método considerado padrão ouro (time-kill). 

Foram selecionados para o estudo 48 isolados Gram-negativos não fermentadores 

(20 A. baumannii e 28 P. aeruginosa) e 14 fermentadores (S. marcescens) do banco 

de cepas do LIM-54 com diferentes mecanismos de resistência identificados por 

PCR e sequenciamento total do genoma. Foram realizados, concentração inibitória 

mínima dos antimicrobianos e avaliação do sinergismo pelos métodos time-kill (TK), 

disco aproximação (DA) e CIM:CIM razão.A concordância dos métodos foi avaliada 

por teste de kappa e os resultados discordantes foram classificados em tipos de 

erros baseado no FDA.Os isolados apresentaram alta proporção de resistência a 

meropenem e 7 isolados de A. baumanniiapresentaram resistência a colistina. A 

combinação de colistina com fosfomicina ou meropenem apresentou elevado efeito 

sinérgico para os isolados de A. baumanniiresistentes a colistina pelo DA e TK. Por 

outro lado, a combinação de fosfomicina-meropenem apresentou concordância boa 

pelo teste de kappa e baixo número de erros entre os métodos TK e DA para todos 

os isolados de A. baumannii. Para os isolados de P. aeruginosa não foram 

detectados efeitos sinérgicos pelos métodos DA e CIM:CIM razão.O método 



 
 

CIM:CIM razão apresentou alta concordância com o TK entre os isolados de A. 

baumannii  resistentes a colistina. A combinação ceftazidima-avibactam com 

meropenem apresentou elevado efeito sinérgico para os isolados de S. 

marcescensportadores do gene blaKPC-2 pelo DA e TK. O método de DA apresentou 

uma boa correlação com o TK para a combinação de fosfomicina-meropenem e 

ceftazidima-avibactam-meropenem, com baixa porcentagem de erros menores, 

podendo ser utilizado para avaliar sinergismo in vitro para essas combinações. Não 

foi identificado no estudo efeito antagônico, portanto, foram encontrados somente 

erros menores.   

 

Descritores: sinergismo farmacológico; resistência microbiana a medicamentos; 

Acinetobacter baumannii;Pseudomonasaeruginosa;Serratia marcescens; 

carbapenêmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Gaudereto JJ. Comparison of methods for detection in vitro synergism antibiotics of 

multiresistant Gram-negative bacteria [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018.  

 

In recent years, the incidence of infections caused by multiresistant Gram-negative 

bacteria has increased. This event has not been accompanied by the development of 

new antimicrobials, resulting in infections which treatment option is the combination 

of antimicrobials.  Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa and Serratia 

marcescens are important causesof Hospital Acquired Infection (HAI), and able to 

acquire resistance to multiple classes of antimicrobials, such ascarbapenems and 

polymyxins. Synergism testing may be an important tool in choose the appropriate 

antibiotic treatment. The aim of this study was to evaluate in vitro synergism methods 

that can be used in a clinical microbiology laboratory as an alternative to the method 

considered the gold standard (time-kill).For the study were selected 48 non-

fermenting (20 A. baumannii and 28 P. aeruginosa)and 14 fermenting(S. 

marcescens) Gram-negativeisolates from LIM-54strains bench with different 

resistance mechanisms identified by PCR and total genome sequencing.Minimum 

antimicrobial inhibitory concentration and synergism evaluation by time-kill (TK), disk 

approximation (DA) and MIC: MIC ratio were performed. Agreement of the methods 

was evaluated by kappa test and the discordant results were classified in types of 

errors based on the FDA. The isolates showed high proportion of resistant to 

meropenem and 7A. baumannii isolates showed resistance to colistin. The 

combination of colistin with fosfomycin or meropenem showed high synergistic effect 

for colistin-resistant A. baumannii isolates by DA and TK.On the other hand, the 

combination of fosfomycin-meropenem showed good concordance by kappa test and 

low number of errors between TK and DA for all A. baumannii isolates.For P. 

aeruginosa isolates no synergistic effects were detected by DA and MIC: MIC 

ratio.The method MIC: MIC ratio showed high concordance with the TK among the 

colistin-resistant A. baumannii isolates.The combination ceftazidime-avibactam with 

meropenem showed high synergistic effect for the isolates of S. 

marcescenscarryingblaKPC-2 gene by DA and TK. The DA showed a good agreement 



 
 

with TK for the combination of fosfomycin-meropenem and ceftazidime-avibactam-

meropenem, with a low percentage of minor errors, and could be used to evaluate 

synergism in vitro for these combinations. 

 

Descriptors: drug synergism; drug resistance, microbial; Acinetobacter baumannii; 

Pseudomonasaeruginosa; Serratia marcescens;carbapenems. 
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O desenvolvimento constante dos mecanismos de resistência aos 

antimicrobianos e a disseminação desses mecanismos entre as bactérias são 

reconhecidos como um dos principais desafios para a saúde pública no mundo 

(Tang et al., 2014). Esse fenômeno não foi acompanhado pelo desenvolvimento de 

novos antimicrobianos, principalmente para bactérias Gram-negativas, resultando 

em infecções sem opção terapêutica (Souli et al., 2008). 

Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanniie Enterobacteriaceae são 

organismos frequentes em infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) no 

mundo e que podem adquirir resistência a várias classes de antimicrobianos (Marra 

et al., 2011; Magiorakos et al., 2012). 

De acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São 

Paulo, bactérias Gram-negativas foram mais prevalentes em infecções de corrente 

sanguínea em UTI adulto em 2016, Klebsiella pneumoniae (19%), seguido A. 

baumannii (12%), P. aeruginosa (7%) e os isolados Serratia spp. em (2%) (CVE, 

2016).  

Serratia marcescens tem sido considerada um importante causador de 

infecções nosocomiais oportunistas (Mahlen, 2011). Apesar de menos frequente 

quando comparada com outras enterobactérias, a espécie possui resistência 

intrínseca a vários grupos de antimicrobianos, inclusive a classe das polimixinas. 

Estudos têm reportado a aquisição de genes de resistência a carbapenêmicos nessa 

espécie (Silva et al., 2015; Moradigaravand et al., 2016; Cayô et al.,2017). A 

disseminação de cepas de S. marcescens multirresistentes é preocupante, pois o 

tratamento para infecções causadas por está bactéria pode ser difícil no futuro 

(Moradigaravand et al., 2016).  

Segundo a Anvisa, 85% dos isolados de Acinetobacter spp. e 43% dos 

isolados de P. aeruginosa provenientesde Infecção de Corrente Sanguínea primária 

de pacientes adultos internados em UTIs no Brasil foram resistentes aos 

carbapenêmicos no ano de 2016 (Anvisa, 2016).  

A colistina tem sido utilizada como droga de escolha no tratamento de 

infecções causadas por bactérias Gram-negativas resistentes a carbapenêmicos.  

No entanto, o surgimento de resistência a colistina tornou o uso da terapia 

combinada necessária (Nastro et al., 2014). 
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Na ultima década, vários países descreveram surtos e infecções por bactérias 

Gram-negativas multirresistentes, com alta mortalidade cuja opção de tratamento é a 

combinação de antimicrobianos (Soporilaet al.,2010; Pournaraset al.,2011; Marraet 

al., 2011; Gales et al.,2012; Rossi et al., 2017). 

Atualmente, as bactérias podem ser classificadas como multirresistentes (MR) 

quando apresentam resistência a um agente em três ou mais classes de 

antimicrobianos (Magiorakos et al.,2012), ou quando apresentam resistência a um 

antimicrobiano chave (Siegel et al., 2007). A resistência a carbapenêmicos em 

bactérias Gram-negativas pode ser um bom marcador para o fenótipo de MR, pois é 

comum encontrar nestes organismos a resistência a outras classes de 

antimcrobianos (Souli et al., 2008). 

 

1.1Pseudomonas aeruginosa 

 

Pseudomonas aeruginosa é um bacilo Gram-negativo não fermentador, 

móvel, aeróbio e encontrado em diversos ambientes. Este agente é considerado um 

patógeno oportunista e de difícil eliminação devido a vários fatores de virulência e a 

resistência natural e adquirida a muitos antimicrobianos (Livermore, 2002; Trabulsi; 

Alterthum, 2008). A espécie pode causar infecções respiratórias em pacientes com 

fibrose cística, infecções urinárias, infecções de pele e bacteremia (Trabulsi; 

Alterthum, 2008; Kresken et al.,2011). 

 

1.1.1 Resistência aos β- lactâmicos em P. aeruginosa 

 

A produção de β-lactamases é um importante mecanismo de resistência aos 

β-lactâmicos em bactérias Gram-negativas. As β-lactamases foram classificadas por 

Ambler (1980) de acordo com a sua estrutura molecular em quatro classes (A a D). 

Posteriormente, Bush, Jacoby e Medeiros (1995) classificaram as enzimas de 

acordo com o seu substrato e perfis de inibição por inibidores de β-lactamases.  

Bush e Jacoby (2010) fizeram a correlação entre essas duas classificações, como 

apresentado no quadro 1. 
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Quadro 1. Classificação de β-lactamases segundo Bush e Jacoby (2010). 

Bush-
Jacoby 
grupo 
(2009) 

Bush-
Jacoby-

Medeiros 
grupo 
(1995) 

Classe 
molecular 

Substrato 

Inibição 

AC ou TZB EDTA 

1 1 C cefalosporinas Não Não 

1e NI C cefalosporinas Não Não 

2a 2a A Penicilinas Sim Não 

2b 2b A 
penicilinas, 

cefalosporinas 
Sim Não 

2be 2be A 
cefalosporinas 

espectro extendido, 
monobactams 

Sim Não 

2br 2br A Penicilinas Não Não 

2ber NI A 
cefalosporinas 

espectro extendido, 
monobactams 

Não Não 

2c 2c A Carbenicilina Sim Não 

2ce NI A 
carbenicilina, 

cefepime 
Sim Não 

2d 2d D Cloxacilina Variável Não 

2de NI D 
cefalosporinas 

espectro extendido 
Variável Não 

2df NI D carbapenêmicos Variável Não 

2e 2e A 
cefalosporinas 

espectro extendido 
Sim Não 

2f 2f A carbapenêmicos Variável Não 

3a 3 B (B1) carbapenêmicos Não Sim 

- - B (B3) carbapenêmicos - - 

3b 3 B (B2) carbapenêmicos Não Sim 

NI 4 DE - - - 

AC: ácido clavulânico; TZB: tazobactam; NI: não incluída; DE: desconhecido 
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Os isolados de P.aeruginosa podem apresentar resistência a diversos 

agentes β-lactâmicos. É crescente, entretanto a preocupação do aumento da 

resistência aos carbapenêmicos considerados uma das últimas opções terapêuticas 

para o tratamento de infecções por Gram-negativos. Os mecanismos de resistência 

aos carbapenêmicos incluem enzimas, alteração de proteínas de membrana externa 

denominada porinas e bombas de efluxo (Ruppé et al., 2015). 

As enzimas carbapenemases da classe B de Ambler (MBLs) são 

frequentemente responsáveis pela resistência a carbapenêmicos em P. aeruginosa 

(Castanheira et al., 2014). Essas enzimas degradam todos os β-lactâmicos, exceto 

aztreonam, abrangendo as associações com inibidores comerciais de β-lactamases 

(Queenan, Bush, 2007). No entanto, a enzima serino carbapenemase KPC, da 

classe A de Ambler também foi reportada na espécie (Villegas et al.,2007). 

No Brasil, isolados produtores de MBLs são responsáveis pelos elevados 

níveis de resistência aos carbapenêmicos. Cepas de P. aeruginosa produtoras de 

enzimas do tipo IMP (imipenem), VIM(Verona integron-encoded metallo-β-

lactamase) e SPM (Sao Paulo metallo-β-lactamase), tem sido reportada, sendo a 

última responsável por elevadas taxas de mortalidade e que parece ser endêmica no 

país (Gales et al.,2003; Zavascki et al.,2006; Neves et al.,2011). 

Os isolados de P. aeruginosa podem apresentar resistência aos 

carbapenêmicos, especialmente ao imipenem devido perda ou mutação de uma 

porina externa denominada OprD (Woodford et al., 2011). As alterações na 

permeabilidade da membrana externa podem limitar o acesso dos antimicrobianos 

para o espaço intracelular (Gales et al.,2003). 

As bombas de efluxo podem exportar para o meio externo várias classes de 

antimicrobianos. O complexo de bomba de efluxo MexAB-OprM confere aumento 

das concentrações inibitórias mínimas de penicilinas, cefalosporinas de amplo 

espectro, tetraciclinas, fluoroquinolonas e carbapenêmico (Livermore, 2002; Ruppé 

et al., 2015).  Os sistemas MexCD-OprJ e MexEF-OprN estão relacionados ao 

aumento de resistência para as fluoroquinolonas e alguns β-lactâmicos (Livermore, 

2002). 
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1.2Acinetobacter baumannii 

 

Acinetobacter baumannii faz parte do grupo de cocobacilos Gram-negativos 

não fermentadores, são imóveis, aeróbios estritos e oxidase negativa (Konemannet 

al., 2008). O microrganismo está amplamente distribuído no ambiente hospitalar, 

sendo muito eficaz em colonizar seres humanos. As cepas de A. baumanniisão uma 

importante causa de infecções adquiridas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), 

principalmente, infecções do trato respiratório e infecções de corrente sanguínea 

(Konemann et al.,2008).  

O interesse por esse microrganismo aumentou nas últimas décadas devido a 

sua capacidade em adquirir novos mecanismos de resistência, causar surto 

nosocomial e apresentar resistência a última linha de antimicrobianos, como os 

carbapenêmicos e as polimixinas (Peleg et al., 2008). 

 

1.2.1 Resistência aos β- lactâmicos emA. baumannii 

 

A rápida disseminação mundial de A. baumannii resistentes a todos os β-

lactâmicos, incluindo carbapenêmicos mostra o potencial de adaptação deste 

microrganismo à pressão ambiental (Peleg et al., 2008;Gales et al.,2012).  

As β-lactamases de espectro estendido (ESBLs) pertencem à classe 

molecular A e conferem resistência as penicilinas, cefalosporinas de primeira, 

segunda e terceira geração e aztreonam. Não hidrolizam cefamicinas e 

carbapenêmicos e são inibidas por ácido clavulânico (Peleg et al., 2008). 

As ESBLs foram encontradas em cepas de A. baumannii, mas a sua 

frequência pode não ser relatada devido à dificuldade do diagnóstico laboratorial 

fenotípico, principalmente pela produção intrínseca de cefalosporinase do tipo AmpC 

na espécie (Bou; Martinez-Beltran,2000; Peleg et al., 2008).  

A hidrólise enzimática mediada por carbapenemases é um importante 

mecanismo de resistência aos carbapenêmicos. Cepas de A. baumannii produtoras 

de MBLs do tipo VIM, IMP, SIM e, recentemente, NDM foram descritas em todo o 

mundo (Potron et al., 2015). As enzimas do tipo OXA pertencem à classe D de 

Ambler e são comuns nesta espécie (Opazo et al., 2012). Estas enzimas são 

capazes de hidrolisar oxacilina e carbapenêmicos (Poirel; Nordmann, 2006), e estão 
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distribuídas amplamente, porém não são as únicas responsáveis pela resistência 

aos carbapenêmicos em A. baumannii (Higgins et al., 2009). Outros mecanismos 

podem estar envolvidos, como a perda de porinas ou alterações de proteínas de 

ligação a penicilinas (PBPs) (Bou et al., 2000; Poirel; Nordmann, 2006; Peleg et al., 

2008).  

Atualmente, são encontrados cinco subgrupos principais de oxacilinases em 

A. baumannii: OXA-23-like, OXA-40-like, OXA-51-like, OXA-58-like e OXA-143-like 

(Opazo et al.,2012; Gales et al.,2012; Mostachio et al.,2012). O subgrupo OXA-51 é 

intrínseco em A. baumannii (Peleg et al., 2008). O grupo OXA-143 foi reportado em 

isolados A. baumanniimultirresistentes no Brasil (Higgins et al., 2009). Essa 

oxacilinase pode conferir alto nível de resistência a carbapenêmicos quando 

associada a outros mecanismos de resistência (Evans, Amyes, 2014). 

Um estudo realizado no HC-FMUSP mostrou alta predominância de cepas de 

A. baumannii produtora de OXA-143. Também foi observado no estudo, ausência ou 

diminuição das proteínas CarO (29kDa), proteínas de 33-36kDa e 43kDa na maioria 

dos isolados. A presença de OXA-143 e alterações em proteínas de membrana 

externa (OMP) ou porinas podem estar relacionadas à elevada taxa de resistência a 

carbapenêmicos (Mostachio et al.,2012). 

O grupo OXA-23 foi o primeiro grupo do tipo OXA que confere resistência a 

carbapenêmicos identificado em A. baumannii(Evans, Amyes, 2014). A produção 

dessa enzima é suficiente para conferir resistência a carbapenêmicos e pode ser 

transmitida por plasmídeos(Opazo et al.,2012). Estudo demonstrou que o gene 

blaOXA-23-like está amplamente distribuído no Brasil. A maioria (92,2%) dos isolados 

clínicos de A. baumannii resistentes a carbapenêmicos investigados no estudo eram 

positivos para o gene blaOXA-23-like (Chagas et al., 2014). 

 

1.3Serratia marcescens 

 

Serratia marcescens é um microrganismo Gram-negativo, da família 

Enterobacteriaceae, capaz produzir as enzimas hidrolíticas lipase, gelatinase e 

DNase (Konemannet al.,2008).  Pode causar infecções oportunistas, principalmente 

surtos associados a isolados multirresistentes (Merkieret al.,2013).A bactéria é 

pouco estudada quando comparada com outras espécies da família devido ao seu 

reconhecimento recente como uma espécie patogênica (Moradigaravandet al.,2016). 
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Pode ser encontrada na água, solo, plantas, insetos e animais (Mahlen,2011). Em 

seres humanos está associada à diversas infecções, como no trato urinário, trato 

respiratório e corrente sanguínea (Trabulsi; Alterthum, 2008; Mahlen, 2011).  

As infecções nosocomiais causadas por esse microrganismo possuem 

elevada taxa de mortalidade e a espécie é naturalmente resistente a vários 

antimicrobianos, como a polimixinas (Merkieret al.,2013). O surgimento de isolados 

multirresistentes é um problema de saúde pública (Moradigaravandet al.,2016).  

 

1.3.1 Resistência aos β- lactâmicos em S. marcescens 

  

S. marcescensapresentam o gene AmpC cromossômico, que confere 

resistência à cefalosporinas, e foram descritas cepas que adquiriram plasmídeos de 

β-lactamases de espectro estendido (ESBL) (Mahlen, 2011; Merkieret al.,2013).  

Os carbapenêmicos são utilizados no tratamento de infecções causadas por 

isolados produtores de ESBLs. As espécies do gênero Serratia são geralmente 

sensíveis a carbapenêmicos, entretanto, foram identificados isoladosda espécie S. 

marcescens com carbapenemases codificadas por cromossomo (Mahlen,2011). 

Essa carbapenemase denominda SME-1 foi descrita pela primeira vez em um 

isolado de S. marcescens na Inglaterra em 1982 que apresentava resistência ao 

imipenem e sensibilidade reduzida ao meropenem (Yang et al.,1990). Foram 

encontradas outras variantes desta enzima em pequenos surtos, no qual foram 

denominadas SME-2 e SME-3 (Queenan; Bush, 2007; Mahlen,2011). 

Recentemente, um estudo reportou uma nova variante da enzima SME-4 em uma 

cepa de S. marcescens isolada de um paciente com sepsi no Brasil (Cayô et al., 

2017). 

Outra enzima frequente em cepas resistentes a carbapenêmicos de 

Enterobacteriaceaeé a Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC), a enzima é 

encontrada em plasmídeos e hidrolisa todas as classes de antimicrobianos β-

lactâmicos (Queenan; Bush, 2007; Woodford et al., 2011). Estudos conduzidos em 

diferentes locais identificaram enzimas do tipo KPC em isolados de S. 

marcescens(Deshpandeet al.,2006, Silva et al.,2015). 

Um estudo realizado em um hospital universitário brasileiro no período de 

2011 a 2013 identificou cepas de S. marcescens, provenientes de um surto, 
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produtoras de KPC-2 e IMP-10, simultaneamente. A presença de ambas 

carbapenemases na espécie é preocupante, uma vez que limita as opções 

terapêuticas para o tratamento dessas infecções (Silva et al.,2015). 

 

1.4 Métodos de sinergismo in vitro 

 

A combinação de antimicrobianos tem se tornado a única alternativa no 

tratamento de infecções causadas por bactérias MR. Neste cenário, metodologias 

que avaliam o sinergismo in vitro têm sido estudadas. 

Apesar das diferenças entre os testes experimentais, existe um consenso 

geral sobre a interpretação dos resultados da interação entre os antimicrobianos. O 

sinergismo ocorre quando o efeito combinado dos antimicrobianos tem um resultado 

superior do que o efeito encontrado com os antimicrobianos quando usados 

separadamente; o antagonismo ocorre quando o resultado dos antimicrobianos 

combinados é inferior ao resultado encontrado quando são usados separadamente; 

e o indiferente ocorre quando os antimicrobianos não interagem entre si, sendo 

encontrado como resultado o efeito do antimicrobiano mais ativo (Pillai et al., 2005).  

Os métodos de time-kille checkerboardsão os mais utilizados para determinar 

sinergia, porém são testes demorados e exigentes tecnicamente (Whiteet al.,1996; 

Bonapaceet al.,2000). Quando comparados apresentam discordância de resultados. 

Uma possível explicação para este fato é que ambos avaliam eventos diferentes, o 

método checkerboarddetermina a atividade inibidora enquanto o método time-kill a 

atividade bactericida (Whiteet al.,1996).No entanto, ambos podem serutilizados 

como referência para novos métodos (Bonapaceet al.,2000;Pankey et al.,2013). 

Uma técnica de detecção de sinergismo in vitro simples de realizar, 

reprodutível e com potencial para ser utilizada na rotina clínica seria uma importante 

contribuição para os métodos de detecção de sinergismo (Bonapaceet al.,2000).  

 

 

 

1.4.1 Time-kill  
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O método de time-killmede a atividade bactericida da combinação de 

antimicrobianos testada em função do tempo, sendo considerado um método 

relevante para situações clínicas, onde a terapia bactericida é desejável (Pillai et al., 

2005). 

No teste de time-kill, a ação dos antimicrobianos combinados ou sozinhos é 

avaliada em tempos determinados. Os tubos contendo o microrganismo, 

osantimicrobianos e o meio de cultura são incubados a 36 ºC. Alíquotas são 

removidas e semeadas, após diluições seriadas, em placas de meio de cultura (sem 

antimicrobiano) para contagem de colônias viáveis. O método tem sido utilizado 

como padrão ouro para os testes de sinergia, pois a contagem de colônias em 

tempos determinados pode proporcionar melhor entendimento da interação entre 

osantimicrobianos (Bonapace et al., 2000; Pillai et al., 2005). Estudos sugerem que o 

método de time-kill é mais sensível para detectar sinergismo do que o método de 

checkerboard(Sheng et al., 2011; Tan et al.,2011; Leite et al., 2015). 

As desvantagens da técnica são o tempo longo para obter os resultados, 

sendo necessários quatro dias seguidos, e o trabalho na execução do teste que 

exige contagem de colônias em placas (Pankey et al., 2013). 

 

1.4.2Checkerboard  

 

A técnica de tabuleiro, conhecida como checkerboard, consiste em múltiplas 

diluições de dois antimicrobianos em placas de microtitulação. Os antimicrobianos 

são aplicados em concentrações iguais, acima e abaixo das suas CIMs contra o 

organismo testado (Pillai et al., 2005). Para interpretação do teste é utilizado um 

cálculo matemático para determinação do efeito da combinação (Bonapaceet al., 

2000). 

Uma vantagem do método é a possibilidade de testar várias concentrações 

diferentes dos antimicrobianos, porém sãofornecidos apenas dados da 

atividadeinibitóriae não bactericida da combinação (Pillai et al., 2005). 

 

 

1.4.3 Disco aproximação 
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A metodologia segue o mesmo padrão do teste de sensibilidade em ágar 

Mueller Hinton e fornece dados sobre a interação entre os antimicrobianos 

(Montanariet al.,2005). 

Os discos impregnados com os antimicrobianos são colocados em uma placa 

semeada com o organismo teste. Os discos são dispostos em uma distância 

variável, geralmente é utilizada uma distância igual ou maior do que a soma dos 

raios de inibição dos antimicrobianosquando avaliados separadamente (Pillai et 

al.,2005). A sinergia é definida como positiva quando ocorre a formação de uma 

ponte próxima da junção das duas zonas de inibição ou uma zona fantasma; em 

combinações indiferentes são formadas duas zonas de inibição independentes ao 

redor dos discos e em interações antagônicas ocorre uma distorção do halo de 

inibição entre os discos (Pillai et al., 2005). A figura 1ilustra as definições 

mencionadas acima. 

 

 

 

Fonte: Pillai et al. (2005). 

Figura 1. Interpretação do teste de disco.  

 

Uma desvantagem do método é que o gradiente produzido na difusão dos 

antimicrobianos não tem uma correlação clara com as concentrações alcançáveis, 

mas os dados qualitativos podem ser úteis para triagem de sinergia (Pillai et 

al.,2005). Outro benefício da técnica é sua fácil execução, sendo possível sua 

aplicação em laboratórios clínicos de microbiologia. 
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Um estudo recente avaliou a atividade in vitro de plazomicina com outros 

antimicrobianos contra isolados clínicos de A. baumanniiresistentes a 

carbapenêmicos. Efeito sinérgico foi observado para as combinações com 

meropenem e imipenem pelos métodos de disco difusão, checkerboard e time-kill. 

(García-Salguero et al.,2015).  

Pesquisasavaliando a metodologia de disco-difusão para detecção de 

sinergismoin vitro são importantes, pois a técnica pode ser facilmente utilizada em 

laboratórios clínicos convencionais.    

 

1.4.4 Teste epsilométrico 

 

As fitas epsilométricas podem ser utilizadas para identificação de sinergismo. 

Os métodos descritos na literatura são relativamente simples e utilizam padrão 

semelhante ao teste de disco-difusão.  

Na metodologia do Ângulo de 90°, descrita por White e cols (1996), as tiras 

com os antimicrobianos são colocadas em uma placa de MHA, semeada com o 

organismo teste, formando um ângulo de 90° entre as escalas das CIMs 

dosantimicrobianos. Após a incubação por 18 horas é realizada a leitura da CIMs 

dos antimicrobianos em combinação, conforme demonstrado na figura 2. 

 

Fonte: White et al. (1996) 

Figura 2. Método epsilométrico Ângulo de 90º.  

No método de razão fixa (fixedratiomethod), as tiras com os antimicrobianos A 

e B são colocadas em locais diferentes da placa de MHA, previamente semeada 
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com o inóculo. Após uma hora em temperatura ambiente as tiras são 

removidas.Uma nova tira do segundoantimicrobiano é colocada sobre o gradiente do 

primeiro. O mesmo procedimento é realizado para o outro antimicrobiano (Sopirala 

et al., 2010). A CIM é determinada na interseção da tira onde ocorreu a inibição do 

crescimento bacteriano.  

Outro método semelhante foi descrito por Pankey e Ashcraft (2005). Neste 

método, as tiras dos antimicrobianos são colocadas alinhando a CIM de ambos. A 

CIM de cada antimicrobiano (A e B), previamente determinada, é marcada no ágar. 

As tiras são removidas e descartadas. Uma nova tira do antimicrobiano (A ou B) é 

colocada sobre o gradiente da tira anterior, alinhando a CIM da primeira tira com a 

segunda tira.   

Para avaliar o efeito das combinações de antimicrobianos pelos testes 

epsilométricos é realizado o cálculo da concentração inibitória fracional (CIF) usando 

a seguinte fórmula: CIFA + CIFB= CIF, onde CIFA é a CIM do antimicrobiano A em 

combinação dividido pela CIM do antimicrobiano A sozinho e o CIFB é a CIM do 

antimicrobiano B em combinação dividido pela CIM do antimicrobiano B 

sozinho(Bonapaceet al., 2000). Efeito sinérgico é considerado com CIF ≤0,5 

(Sopirala et al., 2010). 

Estudos têm investigado os testes epsilométricos para avaliação de 

sinergismo(White et al., 1996; Bonapace et al., 2000; Tan et al., 2011; Sopirala et al., 

2010). Um estudo recente comparou os métodos epsilométrico CIM:CIM razão (do 

inglês MIC:MIC ratio), Razão fixa (do inglês fixedratio) e Ângulo de 90° (do inglês 90° 

Angle) com o método time-killcontra 31 isolados clínicos de 

Klebsiellapneumoniaeprodutoras de carbapenemase. Dos três métodos avaliados, o 

CIM:CIM razão apresentou melhor correlação com o time-kill com uma concordância 

de 80,6% e um kappa significativo de 0,59;P<0,001 (Pankey et al.,2013).  

 

1.5 Combinações de antimicrobianos contra bactérias Gram-negativas 

 

A combinação de antimicrobianos pode ser utilizada no tratamento de 

infecções causadas por organismos multirresistentes, com o objetivo de sinergia ou 

para prevenir o desenvolvimento de resistência ao antimicrobiano ativo adicionando 

um antimicrobiano inativo (Rahal, 2006). A utilização de dois ou mais agentes 
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antimicrobianos contra quais as bactérias desenvolvem resistência por mecanismos 

distintos, diminui a probabilidade de emergir cepas com resistência a todos os 

agentes empregados (Pillai et al., 2005).Outro benefício da associação de dois 

agentes seria diminuir a toxicidade ao utilizar doses mais baixas dos antimicrobianos 

(Rahal, 2006).  

A terapia com polimixinas surgiu como uma alternativa no tratamento de 

infecções causadas por bactérias Gram-negativas multirresistentes. No entanto, 

falhas com monoterapia e o aumento de resistência levaram a pesquisas com 

terapia combinada com polimixinas, com o propósito de matar microrganismos 

sensíveis e resistentes a essa classe de antimicrobiano (Lenhard et al., 2016). 

Acredita-se, que as polimixinas provocam rápida permeabilização das membranas, 

aumentando a atividade de outros antimicrobianos (Timurkaynak et al., 2006). 

Mitsuguia e cols (2011) estudaram o efeito sinérgico in vitro de polimixinas 

com β-lactâmicos contra 34 isolados clínicos multirresistentes de P. aeruginosa. Foi 

observado efeito indiferente pelo método de checkerboard para todos os isolados, 

mas houve redução da CIMs dos β-lactâmicos quando combinados com 

polimixinas.Outro estudo detectou efeito sinérgicode colistina com imipenem e 

imipenem com tigeciclina contra isolados clínicos de A. baumanniipan-resistentes 

por diferentes métodos in vitro(Sopirala et al.,2010). 

Pankey e Ashcraft (2011) avaliaram a atividade in vitro de polimixina B com 

meropenem e rifampicina contra 14 isolados clínicos de 

Klebsiellapneumoniaeprodutores de carbapenemases. Efeito sinérgico de polimixina 

B com meropenem foi encontrado em 43% dos isolados pelo método de Etest e em 

64% pelo método time-kill. Já para combinação de polimixina B com rifampicina foi 

detectado 21% efeito sinérgico pelo método Etest e 100% pelo time-kill. Outro 

estudo avaliou efeito sinérgico de polimixina B e outros antimicrobianos contra 

isolados de Klebsiellapneumoniae, Acinetobacter baumannii,Pseudomonas 

aeruginosa e Escherichia coli,com diferentes mecanismos de resistência a 

carbapenêmicos pela técnica de time-kill. Efeito bactericida foi observado em 30% 

com polimixina B e doripenem, 30% doripenem com rifampicina e 25%polimixina B 

com rifampicina. Não foi observado efeito bactericida com os antimicrobianos 

separados (Urban et al., 2010).  

Estudos in vitro apontam altas taxas de sinergismo com a combinação de 

polimixinas com carbapenêmicos (Zusman et al., 2013). Sinergismo também foi 
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observado em combinações contendo colistinapara isolados resistentes a 

colistina(Gaibani et al.,2014). 

Um estudo de coorte avaliou a terapia combinada ou monoterapiacom 

polimixina B, em unidades de terapia intensiva de hospitais de ensino, contra 

infecções graves causadas por A. baumannii ou P. aeruginosa. A combinação de 

polimixina B com um carbapenêmico, sem atividade in vitro, diminuiu o risco de 

mortalidade entre os pacientes graves infectados com isolados extensivamente 

resistentes (Rigatto et al., 2015). 

A fosfomicinaé outro antimicrobiano que pode ser utilizado como alternativa 

no tratamento de infecções por bactérias Gram-negativas multirresistentes 

(Perdigão-Neto et al,2013). Um estudo com 94 pacientes infectados com 

A.baumannii resistentes a carbapenêmicos observou uma melhora microbiológica 

favorável e menor mortalidade para os pacientes que receberam terapia combinada 

de colistina com fosfomicina (Sirijatuphat; Thamlikitkul, 2014). Portanto, estudos in 

vitroe in vivoque avaliam sinergismo de fosfomicinacom outros antimicrobianos são 

importantes.   

A associação de dois antimicrobianos carbapenêmicos, ertapenem com 

doripenem ou meropenem, tem mostrado resultados favoráveis contra 

isoladosprodutores de Klebsiellapneumoniaecarbapenemases (KPC)(Giamarellouet 

al.,2013;Cprek; Gallagher, 2016; Oliva et al.,2017).Oertapenem com sua maior 

afinidade para as carbapenemases atuaria como substrato suicida, permitindo que o 

outro antimicrobiano exerça sua função(Bulik; Nicolau, 2011). Estudos in vitroe 

relatos de casos mostram resultados promissores com a combinação no tratamento 

de infecções causadas por isolados de Klebsiellapneumoniaeprodutor de KPC, 

porém os dados publicados são limitados (Bulik; Nicolau, 2011; Giamarellouet 

al.,2013; Cprek; Gallagher, 2016). 

Uma nova combinação com inibidor de β-lactamase foi aprovada para o 

tratamento de infecções graves causadas por Enterobacteriaceae e Pseudomonas 

aeruginosa resistentes a carbapenêmicos (Temkin et al., 2016). Ceftazidima-

avibactam (CZA) tem atividade contra enzimas da classe A de Ambler, classe C e 

algumas da classe D (Zhanel et al., 2013).  A terapia combinada tem sido indicada 

quando se faz o uso de CZA no tratamento de infecções causadas por Klebsiella 

pneumoniae produtora de KPC, mas existem poucos estudos avaliando essa 

associação (Gaibani et al.,2017). 
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Estudo recente avaliou a atividade in vitro de CZA com diferentes 

antimicrobianos (ertapenem, imipenem, meropenem, gentamicina, tigeciclina e 

ciprofloxacina). O efeito sinérgico foi mais frequente para as combinações com 

meropenem e imipenem (Gaibani et al.,2017).  

 

1.6 Justificativa do estudo 

 

A resistência aos antimicrobianos aumentou nas últimas décadas e a escolha 

da droga para o tratamento dessas infecções está se tornando cada vez mais difícil. 

Bactérias Gram-negativas são importantes patógenos causadores de infecções 

hospitalares e possuem mecanismos de resistência a diferentes classes de 

antimicrobianos. A combinação de antimicrobianos pode ser uma alternativa no 

tratamento dessas infecções, principalmente as causadas por bactérias Gram-

negativas multirresistentes. O teste de sinergismo pode ser uma ferramenta 

importante na escolha da terapia adequada para o tratamento de infecções 

causadas por isolados multirresistentes, exigindo assim estudos para validação 

dessas técnicas in vitropara utilizar em laboratórios de microbiologia clínica.   
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O objetivo do estudo é avaliar métodos de sinergismo in vitroque possam ser 

utilizados em um laboratório de microbiologia clínica, como alternativa ao método de 

time-kill. 
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Este estudo foi submetido à aprovação da Comissão de Ética e Pesquisa do 

Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias e do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O presente trabalho, embora 

não se aplique o termo de consentimento, não divulgará a identidade dos pacientes 

ou quaisquer informações que poderão identificá-los, estas informações serão 

mantidas em sigilo. 

A figura 3 descreve o fluxograma de trabalho realizado durante o estudo.  

 

 

 

Figura 3. Fluxograma de experimentos realizados no estudo.  
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3.1 Isolados bacterianos  

 

Foram selecionados para o estudo 62 isolados, obtidos da coleção de cepas 

do Laboratório de Investigação Médica - 54 (LIM54) do Departamento de Doenças 

Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP). Todos os isolados foram provenientes de amostras clínicas de pacientes 

atendidos no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). 

Entre eles 20 A. baumannii coletados no período de 2002 a 2012, 28 P. aeruginosa 

no período de 2011 a 2013 e 14 S. marcescens no período de 2010 a 2013. 

As cepas foram selecionadas com base no perfil de sensibilidade e 

mecanismos de resistência caracterizados em estudos anteriores (Leite, 2016; 

Chaves et al., 2017). As tabelas 1,2 e 3 apresentam informações prévias dos 

isolados selecionados para o estudo. O mecanismo responsável pela resistência a 

colistina entre sete isolados de A. baumannii foi investigado em estudo anterior e 

está relacionado a mutações e superexpressão dos genes do sistema regulatório 

PmrCAB (Leite, 2016). 
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Tabela 1. Informações dos 20 isolados de A. baumannii selecionados para o estudo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID: identificação dos isolados; *Ano de coleta; CVC: cateter venoso central; STG: Sequenciamento total do genoma; ST: Sequence typing; CL: colistina; Mer: meropenem; AMI: amicacina; 
**FOS: fosfomicina (ágar diluição), ND: não determinado/sem sequenciamento. 

 

 

ID Ano* Material Local 

 
Perfil 

Clonal 
(PFGE) 

Genes de resistência identificados por PCR e STG 
ST 

 

CIM (µg/mL) 

CL 

 

Mer 

 

AMI 

 

**FOS 

1 2002 Sangue E1MH G blaOXA-51,blaIMP-1, aacA4, aac(6')-31, aadA1, fosA, aac(6')Ib-cr, sul1 32 2 64 128 64 

2 2002 Sangue E1MH E blaOXA-51 
ND 2 128 128 64 

3 2003 Sangue UPSM F blaOXA-51, aph(3')-Vla,fosA,fosX, 15 1 128 128 64 

4 2003 Sangue UMIN E blaOXA-51, blaOXA-143,aadB, strA, strB,fosA, floR, sul2 107 2 128 128 64 

5 ND Sangue EICO H blaOXA-51 
ND 2 64 64 64 

6 2002 Sangue EPSM F blaOXA-51,blaIMP, fosA,fosX 15 1 128 128 128 

7 2003 Sangue ETMO G1 blaOXA-51, blaIMP ND 0,5 64 128 64 

8 2004 Sangue EMIN I blaOXA-117, aph(3')-Vla,  fosA,fosX 317 0,5 16 128 64 

9 2004 Sangue EICO E1 blaOXA-51,bla OXA-143, aph(3')-Vla, aadB, fosA, floR, sul2 107 0,5 32 128 64 

10 2004 Sangue EICO D blaOXA-51,blaOXA-143,blaIMP ND 0,5 64 128 64 

11 2004 Sangue U1MH I2 blaOXA-51 
ND 0,5 64 128 128 

12 2004 Sangue ECMG J blaOXA-51, blaOXA-23, aph(3')-Vla, fosA,fosX, 317 1 16 256 128 

13 2004 Sangue UQUE K blaOXA-51,blaOXA-143,  aph(3')-VIa, aadB, strA, strB,  fosA, floR,sul2 107 0,5 128 256 64 

14 2011 CVC E1CH A1 blaOXA-23, blaOXA-65, blaTEM-1,  aph(3')-VIa, aadA1, strA, strB,  fosA, sul2,dfrA1 79 16 32 256 64 

15 2012 Swab retal U1CH A blaOXA-23, blaOXA-117, blaTEM-1, aph(3')-VIa, aadA1, strA, strB,  fosA, sul2,dfrA1 79 16 32 256 64 

16 2011 CVC U1CH A1 blaOXA-117,blaTEM-1,  aph(3')-VIa, aadA1, strA, strB,  fosA, dfrA1 836 32 32 512 64 

17 2011 Sangue UCNV A2 blaOXA-23, blaOXA-65, blaTEM-1,  aph(3')-VIa, aadA1, strA, strB,fosA, sul2,dfrA1 79 64 32 512 64 

18 2011 Líq. Ascítico U1CH A blaOXA-51, blaOXA-23, blaTEM-1, aph(3')-VIa, aadA1, strA, strB,  fosA,  sul2,dfrA1 79 32 32 128 64 

19 2012 Sec. traqueal UNEU C blaOXA-51, blaOXA-23,fosA,   317 32 16 2 128 

20 2011 Sangue U1CH B blaOXA-117, blaTEM-1, aadA1, strA, strB,  fosA, floR,  sul2,dfrA1 79 8 16 256 64 



23 
 

Tabela 2. Informações dos 28 isolados de P. aeruginosa selecionados para o estudo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID: identificação dos isolados; *Ano de coleta; STG: Sequenciamento total do genoma; ST: Sequence typing; CL: colistina; Mer: meropenem; AMI: amicacina; ND: não 

determinado/sem sequenciamento.             (Continua) 

ID Ano* Material Local 
Perfil 

Clonal 
(PFGE) 

Genes de resistência identificados por PCR e STG ST 

CIM (µg/mL) 

CL 

 

Mer 

 

AMI 

 

1 2012 Sangue UPSM D blaKPC, blaOXA-50, blaPAO,blaSPM-1,blaOXA-56, aph(3')-IIb,aadA7, rmtD, aacA4, 
fosA, aac(6')Ib-cr, cmx, catB7, sul1 

277 0,5 256 512 

2 2012 Sangue UPSM A blaKPC,blaSPM 
ND 

1 256 512 

3 2012 Sangue ETMO A blaKPC,blaSPM 
ND 

0,5 512 4 

4 2012 Sangue E1MH A blaKPC,blaSPM 
ND 

0,5 256 4 

5 2012 Sangue ETMO E blaKPC, blaOXA-50, blaPAO,aph(3')-IIb,  fosA,  catB7 
1853 

0,5 16 2 

6 2012 Sangue ETMO B blaKPC,blaSPM 
ND 

1 512 4 

7 2012 Sangue ETMO D blaSPM  
ND 

1 512 4 

8 2012 Sangue ETMO A blaSPM 
ND 

1 512 4 

9 2012 Sangue ETMO A - 
ND 

0,5 512 8 

10 2012 Sangue ETMO A blaSPM 
ND 

0,5 256 512 

11 2012 Sangue ETMO A blaOXA-50,blaPAO,blaSPM-1,blaOXA-56,aph(3')-Ilb, aadA7, aacA4, aac(6')Ib-cr, 
cmx,catB8 

277 1 256 512 

12 2012 Sangue ETMO A blaSPM 
ND 

1 512 512 

13 2012 Sangue ETMO A blaSPM 
ND 

1 256 512 

14 2012 Sangue ETMO C blaKPC, blaOXA-50,blaPAO,blaSPM-1,blaOXA-56, aph(3')-IIb,aadA7, rmtD, aacA4, 
fosA, aac(6')Ib-cr, cmx, catB7, sul1 

277 
0,5 256 512 

15 2012 Sangue ETMO D -  
ND 

0,5 256 512 

16 2012 Sangue ETMO D - 
ND 

1 512 512 

17 2013 Sangue ETMO D blaSPM 
ND 

0,5 256 512 

18 2013 Sangue ETMO D blaSPM ND 0,5 512 512 
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(Conclusão)  

Tabela 2. Informações dos 28 isolados de P. aeruginosa selecionados para o estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: identificação dos isolados; *Ano de coleta; STG: Sequenciamento total do genoma; ST: Sequence typing; CL: colistina; Mer: meropenem; AMI: amicacina;ND: não determinado/sem 

sequenciamento 

 

 

 

 

 

 

 

ID Ano* Material Local  
Perfil 

Clonal 
(PFGE) 

Genes de resistência identificados por PCR e STG ST 

CIM (µg/mL) 

CL 

 

Mer 

 

AMI 

 

19 2013 Sangue ETMO A blaSPM ND 1 256 512 

20 2013 Sangue ETMO A blaOXA-50,blaPAO,blaSPM-1,blaOXA-56,aph(3')-IIb,aadA7, rmtD, aacA4, fosA, 
aac(6')Ib-cr, catB7, sul1 

277 1 512 512 

21 2013 Sangue ETMO A blaSPM ND 1 256 512 

22 2013 Sangue UP4M A blaSPM ND 0,5 256 512 

23 2013 Sangue UP4M A - ND 1 256 512 

24 2014 Sangue ETMO A blaSPM ND 0,5 512 8 

25 2014 Sangue ETMO A blaSPM ND 0,5 512 4 

26 2014 Sangue ETMO A - ND 0,5 256 256 

27 2014 Sangue E1MH A blaSPM ND 0,5 256 256 

28 2014 Sangue ETMO A blaSPM ND 0,5 512 8 
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Tabela 3. Informações dos 14 isolados de S.marcescens selecionados para o estudo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ID: identificação dos isolados; *Ano de coleta; CVC: cateter venoso central; LABA: lavado brônquico alveolar; STG: Sequenciamento total do genoma; IMI:Imipenem; Mer: meropenem; AMI: 
amicacina; **(Sensititre®);   ND: não determinado/sem sequenciamento.

ID Ano* Material Local  
Perfil 
Clonal 
(PFGE) 

Genes de resistência identificados por PCR e STG 

CIM (µg/mL) 

IMI** Mer** 

 

AMI** 

 

1 2010 Sangue ND B blaSRT-2, blaKPC-2, aph(3')-VIa, aacA4, aac(6')-Ic, ant(2'')-Ia, aac(6')-Ib-cr, cat(pC194), 
sul2, dfrA8 

>8 >8 >32 

2 2010 Sangue ETMO 
B 

blaSRT-2, blaKPC-2, aph(3')-VIa, aacA4, aac(6')-Ic, ant(2'')-Ia,aac(6')-Ib-cr,sul2,dfrA8 >8 >8 >32 

3 2011 LABA UPSM D blaSRT-2, blaKPC-2, aph(3')-VIa, aacA4, aac(6')-Ic, ant(2'')-Ia, aac(6')-Ib-cr, cat(pC194), 
sul2 

2 2 >32 

4 2011 Urina UPSM 
C 

blaSRT-2, blaKPC-2,aph(3')-VIa, aacA4, aac(6')-Ic, ant(2'')-Ia, aac(6')-Ib-cr,sul2, dfrA8 >8 >8 >32 

5 2011 Urina UPSM 
C 

blaSRT-2, blaKPC-2, aph(3')-VIa, aacA4, aac(6')-Ic, ant(2'')-Ia,aac(6')-Ib-cr,sul2, dfrA8 >8 >8 >32 

6 2011 CVC UPSM 
D 

blaSRT-2, blaKPC-2, aph(3')-VIa, aacA4, aac(6')-Ic, ant(2'')-Ia,aac(6')-Ib-cr,sul2, dfrA8 >8 >8 >32 

7 2010 CVC U1CH D blaSRT-2, blaCTX-M-2, blaTEM-1A, blaOXA-101, aph(3')-VIa, aadA6, aac(6')-Ic, ant(2'')-Ia, 
cat(pC194), cmx, sul1, dfrA22 

<2 <2 >32 

8 2012 Sangue EPSM B blaSRT-2, blaKPC-2, aph(3')-VIa, aacA4, aac(6')-Ic, ant(2'')-Ia, aac(6')-Ib-cr, cat(pC194), 
sul2, dfrA8 

>8 >8 >32 

9 2012 Sangue UP4M 
C 

blaSRT-2, aacA4, aac(6')-Ic, ant(2'')-Ia, aac(6')-Ib-cr,  sul2, dfrA8 <2 <2 32 

10 2013 CVC UPHC 
A 

blaSRT-2, blaKPC-2, aacA4, aac(6')-Ic, ant(2'')-Ia, aac(6')-Ib-cr, sul2, dfrA8 8 2 32 

11 2013 Sangue UP4C 
A 

blaSRT-2, blaKPC-2, blaSHV-5, aacA4, aac(6')-Ic, ant(2'')-Ia, sul2, dfrA1 8 ND 32 

12 2013 CVC UP4M 
A 

ND >8 >8 >32 

13 2013 
Fluído 

corporal 
E2CG E 

blaSRT-2, blaOXA-101, aph(3')-VIa, aadA6, aac(6')-Ic, ant(2'')-Ia, cmx,sul1, dfrA1 4 ND 16 

14 2012 Sangue UP4M 
A 

blaSRT-2, blaKPC-2, blaSHV-5, aacA4, aac(6')-Ic, ant(2'')-Ia, aac(6')-Ib-cr, sul2 <2 4 32 
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3.2 Cultivo e armazenamento 

 

As amostras foram armazenadas em BHI (Brain Heart Infusion) com 20% de 

glicerol a – 80ºC. Todos os isolados foram cultivados em meio seletivo MacConkey, 

a 37ºC por 18-24 horas no Laboratório de Investigação Médica – LIM54 da FMUSP. 

 

3.3 Cepas controle 

 

Foram utilizadas cepas controle para todos os ensaios de acordo com as 

normas estabelecidas pelo CLSI (2018), obtidas da American Type Culture 

Collection (ATCC), conforme apresentado no quadro 2.  

 

Quadro 2. Cepas controle ATCC utilizadas nos experimentos. 

ATCC Experimento: 

 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853  
 

CIM, Disco aproximação, CIM:CIM razão 

e Sensititre® 

 
Escherichia coli ATCC 25922  
 

CIM, Disco aproximação e CIM:CIM 

razão e Sensititre® 

 

3.4 Antimicrobianos usados no estudo 

 

As combinações de antimicrobianos foram escolhidas com base na literatura 

e nas opções terapêuticas utilizadas no tratamento de infecções causadas por esses 

patógenos no HC-FMUSP. 

Para a técnica de disco aproximação foram utilizados discos Oxoid 

(Basingstoke, UK) de 10µg de colistina, 30µg de amicacina, 10µg de gentamicina, 

10µg de meropenem, 10µg de ertapenem, 200µg de fosfomicina, e 30/20µg 

ceftazidima-avibactam(Becton Dickinson, Sparks, MD).Foram utilizadas fitas de 

gradiente de antimicrobianos Etest® (AB Biodisk, Solna, Suécia), MIC test strips 

(Liofilchem, Italy) e M.I.C.E. (Thermo Fisher Scientific, Basingstoke, UK). 
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Os sais antimicrobianos de ceftazidima-avibactam(AztraZeneca, Verona, 

Italy), colistina, meropenem (USP-Reference Standard, Rockville, MD, 

USA)amicacina, gentamicina, fosfomicina e ertapenem (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, 

USA)foram preparados considerando a potência expressa em UI/mg ou µg/mg. 

Foram utilizados os solventes e diluentes adequados para cada antimicrobiano, 

seguindo os critérios estabelecidos pelo CLSI. A solução estoque foi preparada na 

concentração de 10.000 µg/mL.Para ceftazidima-avibactam foram realizadas 

diluições da droga na formulação comercial (2 g de ceftazidima e 0.5 g de avibactam 

por frasco). Esta concentração reflete a dose administrada no paciente (Marshall et 

al., 2017).  Para o cálculo da quantidade necessária do antimicrobiano foi utilizada a 

seguinte equação:  

 

Peso (mg)=
Volume (mL) xConcentração (µg/mL)

Potência (µg/mg)
 

 

 

3.5 Determinação da concentração inibitória mínima 

 

As concentrações inibitórias mínimas (CIMs) foram determinadas através do 

método de microdiluição em caldo para todos os isolados. O método foi realizado em 

duplicada, em dias alternados de acordo com o estabelecido pelo CLSI.  

 

3.5.1 Preparo da microdiluição em placa 

 

A solução inicial do antimicrobiano foi obtida a partir da solução estoque por 

diluições seriadas com o diluente adequado. Assim, 50µl de caldo Mueller Hinton 

cátion ajustado (CMHCA) foi aplicado em todos os poços da placade microtitulação 

com fundo arredondado, exceto na coluna 1.O volume de 100 µl do antimicrobiano, 

em uma concentração acima da desejada na placa, foi acrescentado em todos os 

poços da coluna 1. Com uma pipeta multicanal foram realizadas diluições seriadas, 

transferindo 50µl do antimicrobiano da coluna 1 para as colunas seguintes até a 

coluna 10. Os 50 µl restantes foram dispensados na coluna 12, considerada o 

controle de esterilidade, onde não foi acrescentada a suspensão bacteriana para 
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verificar a ocorrência de contaminação durante o preparo e diluição do 

antimicrobiano.  

 

3.5.2 Preparo da suspensão bacteriana 

 

A suspensão bacteriana, na escala 0.5 de McFarland, foi preparada por 

espectrofotometria com densidade óptica de 0,08 a 0,1 em comprimento de onda de 

625nm (~ 1,8 X 108 UFC/mL). Em seguida, a suspensão foi diluída a 1:100 em 

CMHCA (~1,8 X 106 UFC/mL). O mesmo procedimento foi realizado para as cepas 

controle.  

 

3.5.3 Inoculação da suspensão bacteriana 

 

Foram acrescentados 50µl da suspensão bacteriana diluída em todas as 

colunas da placa, exceto na coluna 12, designada para o controle de esterilidade. A 

coluna 11 foi considerada como controle de crescimento.  As placas foram fechadas, 

homogeneizadas e incubadas a 35°C ± 2ºC por 18 a 20 horas. 

 

3.5.4 Leitura das concentrações inibitórias mínimas 

 

A leitura foi realizada em local iluminado utilizando-se um espelho para leitura 

de microplacas. As CIMs foram determinadas pela observação da turvação nos 

poços da microplaca. Os valores de CIM foram interpretados de acordo com 

EUCAST para colistina e CLSI para os outros antimicrobianos.   

 

3.6 Sensititre® 

 

A CIM de ceftazidima para 21 isolados (11A. baumannii, 5P.aerginosa e 5S. 

marcescens) foi determinada utilizando o método de microdiluição em caldo 

comercial Sensititre® GNX3F (Thermo Fisher). O teste foi realizado em duplicata de 

acordo com as instruções do fabricante.  
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3.6.1 Preparo da suspensão bacteriana e inoculação nas placas 

 

Foram transferidos 10 µl da suspensão bacteriana, na escala 0.5 de 

McFarland, para os tubos contendo 11 mL de CMHCA. Os tubos foram dispensados, 

em até 15 minutos, em caneletas estéreis. Com o auxílio de uma micropipeta 

multicanal foi transferido 50µl para cada poço da placa de microtitulação contendo 

os antimicrobianos secos. As placas foram incubadas a 35°C ± 2ºC por 18 a 20 

horas. 

 

3.6.2 Leitura das concentrações inibitórias mínimas 

 

As CIMs foram determinadas pela visualização da turvação nos poços da 

microplaca. Foi utilizado o critério proposto pelo CLSI (2018) para interpretação da 

CIM de ceftazidima.  

 

3.7 Time –kill (Curva de morte) 
 

 Os antimicrobianos foram testados nas concentrações de 1X CIM e 0,5X CIM 

(concentração subinibitória) (Sheng et al., 2011), determinadas anteriormente por 

microdiluição em caldo, exceto para fosfomicina que foram utilizadas as 

concentrações determinadas por ágar diluição. 

 

3.7.1 Preparo do método de time-kill 

 

 A técnica foi baseada em trabalho publicado anteriormente (Petersen et al., 

2006). Cinco frascos contendo CMHCA, o organismo teste e os antimicrobianos no 

volume final de 10 mL foram incubados a 37ºC em shaker a 150 rpm.100 µL da 

suspensão bacteriana, na escala 0,5 de McFarland (~ 1,8 X 108 UFC/mL), foi 

acrescentada nos tubos, resultando em uma concentração final de 

aproximadamente 1,8 X 106 UFC/mL. No frasco 1 foi acrescentado somente o 

antimicrobiano A, no frasco 2 o antimicrobiano B, ambos na concentração 1X CIM; 
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no frasco 3 os antimicrobianos combinados 1X CIM e no frasco 4 os antimicrobianos 

combinados na metade da CIM (0,5 X CIM). O frasco 5 foi designado como controle 

de crescimento, não sendo acrescentado o antimicrobiano. Os tubos com 

fosfomicina foram suplementados com 25 µg/mL de glicose-6-fosfato (G-6-P). Foram 

removidas alíquotas aos tempos 0 (após o preparo e sem incubação), 2, 4, 6 e 

24horas de cada um dos frascos. As alíquotas foram diluídas em 1:10, 1:100 e 

1:1000 em salina a 0,9% e 10 µL foram dispensados em placas MHA e semeados 

em três direções diferentes para contagem das colônias viáveis. As placas foram 

incubadas a 35°C ± 2ºC por 20-24 horas.   

 

3.7.2Interpretação dotime-kill 

 

O resultado da contagem das colônias foi expresso em log10 das unidades 

formadoras de colônias por mililitro (UFC/mL) (Sheng et al.,2011). 

A sinergismo foi definido como a diminuição de ≥ 2-log10 no número de 

colônias da combinação em comparação com os antimicrobianos sozinhos após 24 

horas e em comparação com o tempo 0 (após a inoculação da suspensão 

bacteriana); indiferente quando ocorreu diminuição ou aumento de <2-log10 da 

combinação e antagonismo quando ocorreu aumento de ≥ 2-log10 da combinação 

em comparação com os antimicrobianos sozinhos (Petersen et al., 2006; Sopirala et 

al., 2010).  

 

3.8 Disco aproximação 

 

As interações entre os antimicrobianos foram avaliadas qualitativamente por 

método de disco difusão, em duplicata. Os resultados discordantes em duplicata 

foram avaliados em triplicata.  
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3.8.1 Preparo do teste de disco aproximação 

 

A suspensão bacteriana foi preparada em salina e ajustada na escala 0,5 de 

McFarland (~ 1,8 X 108 UFC/mL) por espectrofotometria. Com um swab de algodão 

estéril, a suspensão foi inoculada em placa de MHA de 150 mm de diâmetro de 

forma homogênea. Após o preparo, a suspensão foi inoculada em até 15 minutos na 

placa.    

Os discos foram aplicados na placa em até 15 minutos e separados por uma 

distância de 5 e/ou 20 milímetros, medidos com o auxílio de uma régua. As placas 

foram incubadas a 35°C ± 2ºC por 16 a 18 horas (Pillai et al., 2005). 

 

3.8.2 Interpretação do teste de disco aproximação 

 

A interpretação do teste foi realizada observando as zonas de inibição. Em 

interações sinérgicas é observada uma ponte próxima da junção das duas zonas de 

inibição ou a formação de uma zona fantasma; em combinações indiferentes são 

observados dois círculos independentes e em interações antagônicas é observada 

uma distorção próxima às duas zonas de inibição (Pillai et al., 2005).  

 

3.9 CIM:CIM Razão 
 

Para a realização do teste foi determinada, anteriormente, a CIM das cepas 

utilizando as fitas comerciais impregnadas com os antimicrobianos de acordo com o 

proposto por Pankey e Ashcraft (2005). A leitura e interpretação do teste foi 

realizada segundo as instruções dos fabricantes.  

 

3.9.1 Determinação do tempo de difusão do antimicrobino no ágar 

  

P. aeruginosa ATCC 27853 foi utilizada para validar o tempo de 1 hora para a 

difusão do antimicrobiano, a partir da fita no ágar de acordo com o protocolo descrito 

por Pankey e Ashcraft (2005).  Uma placa de MHA foi semada com a suspensão 

utilizando os mesmos padrões do teste de disco-difusão. Duas fitas do mesmo 
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antimicrobianoforam colocadas lado a lado no ágar.  Após uma hora em temperatura 

ambiente uma das fitas foi removida com o auxílio de uma pinça estéril (a outra fita 

permaneceu no ágar) e a placa foi incubada em estufa a 37ºC por 18 horas. As 

elipses e a CIM das fitas foram comparadas, sendo iguais foi considerado que o 

tempo de uma hora é adequado para difusão completa do antimicrobiano no ágar.  

 

3.9.2 Preparo do teste CIM:CIM razão 

 

A placa de MHA de 150 mm de diâmetro foi semeada com a suspensão, na 

escala 0,5 McFarland (~ 1,8 X 108 UFC/mL), com o auxílio de um swab de algodão 

estéril, seguindo os mesmos padrões do teste de disco difusão.  As fitas dos 

antimicrobianos A e B foram aplicadas na placa em até 15 minutos, em regiões 

diferentes do ágar. Com a ajuda de uma alça bacteriológica foi marcado no ágar a 

CIM de cada antimicrobiano, determinada anteriormente. Após uma hora em 

temperatura ambiente as fitas foram removidas. No local da fita do antimicrobiano A 

foi aplicado uma nova fita do antimicrobiano B alinhando a CIM do antimicrobiano B 

com a marcação no ágar que corresponde a CIM do antimicrobiano A. O mesmo 

procedimento foi realizado para outro antimicrobiano. Os isolados em que a CIM 

ultrapassou o valor da concentração da fita, o valor maior da fita foi marcado no ágar 

(Pankey et al., 2013).  As placas foram incubadas a 35°C± 2ºC por 18-20 horas. 

 

3.9.3 Interpretação do teste de CIM:CIM razão 

 

A CIM dos antimicrobianos em combinação foi interpretada como o ponto de 

interseção da zona de inibição, em forma elíptica, com a fita. Foi calculado a 

Concentração Inibitória Fracionária (CIF) para determinação do sinergismo. Para os 

isolados com CIM maior que a concentração da fitafoi considerado uma diluição 

acima, em dupla, para o cálculo do CIF (Pankey et al., 2013). Para determinação do 

CIF foi realizado o seguinte cálculo:  

 

CIF=CIFA  + CIFB =
CIM A+B

CIM A
 + 

CIM B+A

CIM B
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Sinergismo foi definido com ∑CIF ≤ 0,5, indiferente ∑CIF > 0,5 - 4 e 

antagonismo ∑CIF >4 (Pillai et al., 2005). 

 

 

3.10 Análises dos resultados dos testes de sinergismo 

 

Os resultados dos métodos de disco aproximação e CIM:CIM razão foram 

comparados com os resultados do time-kill, considerado como padrão ouro para os 

testes de sinergismo. A concentração de 1X CIM foi escolhida para comparação do 

método de time-kill com o método CIM:CIM razão (Pankey et al., 2013).   

A concordância entre o time-kill e os outros métodos foi avaliada pelo teste 

estatístico de Kappa, utilizando o programa estatístico STATA (College Station, TX, 

USA) versão 13. A interpretação foi feita de acordo com o proposto por Fleiss 

(1981), sendo k <0,40 considerado uma concordância pobre, k = 0,40 - 0,75 uma 

concordância boa e k> 0,75 concordância muito boa. Foi considerado significante 

valor de P<0,05. A concordância foi calculada por uma proporção entre as respostas 

concordantes nos métodos avaliados comparado com o método de time-kill.  

 

3.10.1Tipos de erros de interpretação 

 

Os critérios de interpretação dos tipos de erros são apresentados no quadro 

3, adaptado das recomendações da Food and Drugs Administration (FDA) (2009). 

 

Quadro 3. Tipos de erros de interpretação encontrados nos testes de sinergismo. 

 

Erros Time-kill Outros testes 

Muito Grave Antagônico  Não antagônico  

Grave Sinérgico  Antagônico  

Menor 
Indiferente Sinérgico  

Sinérgico  Indiferente 
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4. RESULTADOS 
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4.1 Isolados bacterianos 
 

Os isolados selecionados para o estudo foram obtidos de amostras clínicas 

coletadas de diferentes materiais biológicos de pacientes atendidos no HC-FMUSP. 

Os isolados foram caracterizados anteriormente e os resultados prévios são 

apresentados nas tabelas 1, 2 e 3. 

 

4.2 Perfil de sensibilidade aos antimicrobianos 
 

O perfil de sensibilidade, CIM50 e CIM90, apresentado na tabela 4 foram 

determinados e interpretados de acordo com EUCAST para fosfomicina e colistina e 

CLSI para os outros antimicrobianos.  

A resistência a meropenem foi observada em 79% (11/14) dos isolados de 

S. marcescens e em todos os isolados de A. baumannii e P. aeruginosa. Para os 

aminoglicosídeos foram observadas CIMs elevadas entre os isolados de A. 

baumannii e P. aeruginosa (CIM50 amicacina - 128 µg/mL e 512 µg/mL, 

respectivamente). Os isolados de S. marcescensapresentaram 64% (9/14) de 

resistência a amicacina. 

Todos os isolados de P. aeruginosa foram sensíveis a colistina (CIM50 0,5 

µg/mL e CIM90 1 µg/mL) e 7 isolados de A. baumannii apresentaram resistência a 

este antimicrobiano (CIM 8 µg/mL - 64 µg/mL). S. marcescens possui resistência 

intrínseca a colistina, porém um isolado apresentou CIM 1 µg/mL. 

A CIM de ceftazidima (CAZ) e ceftazidima-avibactam (CZA) foi determinada 

para 21 isolados (11 A. baumannii, 5 P. aeruginosa e 5 S. marcescens). A 

resistência a CAZ para os isolados de A. baumannii foi observada em 73% (9/11), 

sendo que dois isolados apresentaram resistência intermediária (CIM 16 µg/mL).  

Para P. aeruginosa foi observado 80% (4/5) de resistência a CAZ, somente um 

isolado apresentou sensibilidade (CIM 4 µg/mL). Não foi observada redução da CIM 

de CAZ com a presença do inibidor para ambas as espécies. 

A resistência a CAZ foi observada em um isolado S.marcescens, no entanto, 

todos os outros apresentaram resistência intermediária (CIM 8 µg/mL). Todos os 

isolados apresentaram sensibilidade a CZA (CIM <8/4 µg/mL). 
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Tabela 4. Determinação da CIM50 e CIM90 para 48 isolados não fermentadores e 14 

fermentadores.  

Agentes 
antimicrobianos 

CIM50 CIM90 
Intervalo 

µg/mL 
Resistência % 

A. baumannii(n=20)     

Colistina 2 32 0,5-64 35 

Meropenem 32 128 16-128 100 

Amicacina 128 256 2-512 95 

Gentamicina 16 64 2-128 55 

Fosfomicinaa 64 128 64 - 128 100 

Ceftazidimab,c >16 >16 16- >16 73 

Ceftazidima-avibactamc >16/4 >16/4 16/4->16/4 NA 

P.aeruginosa(n=28)     

Colistina 0,5 1 0,5-1 0 

Meropenem 256 512 16-512 100 

Amicacina 512 512 2-512 64 

Ceftazidimab,d >16 >16 4- >16 80 

Ceftazidima-avibactamd >16/4 >16/4 <8/4 ->16/4 80 

S. marcescens(n=14)     

Colistina  1024 1024 1-1024 93 

Meropenem 4 64 0,125-64 79 

Ertapenem 16 64 1-128 86 

Amicacina 64 128 16-128 64 

Ceftazidimab,d 8 8 8-16 20 

Ceftazidima-avibactamd <8/4 <8/4 <8/4-<8/4 0 

a:  Ágar diluição ; b: Sensititre®; c: 11 isolados; d:5 isolados,NA: Não aplicável   

 

4.3 Resultados do método time-kill 

 

O método de time-kill foi considerado padrão ouro para avaliação da interação 

entre os antimicrobianos. A figura 4 apresenta os resultados dos efeitos encontrados 

para as combinações avaliadas para cada espécie pelo método detime-kill. Não foi 

observado efeito antagônico para nenhuma combinação.  

Para os isolados de A.baumanniifoi encontrado maior efeito sinérgico para as 

combinações de colistina com meropenem 100% (20/20), colistina com amicacina 
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95% (19/20) e colistina com fosfomicina 100% (20/20). Entre os isolados de 

P.aeruginosa foi observado maior efeito sinérgico para as combinações de colistina 

com meropenem 43% (12/28) e meropenem com amicacina 36% (10/28). Para os 

isolados de S. marcescens foi observado maior efeito sinérgico para combinação de 

ceftazidima-avibactam com meropenem, 80% (4/5) dos isolados.  

A figura 5 apresenta a curva de morte de 4 isolados com diferentes resultados 

encontrados da interação entre os antimicrobianos.  

  

 

 

 

Figura 4. Resultados dos efeitos encontrados pelo método de time-kill para os 48 

isolados não fermentadores e 14 fermentadores do estudo. 
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Figura 5. Dinâmica de crescimento em função do tempo de diferentes combinações 

de antimicrobianos. A- Ceftazidima-avibactam com meropenem (isolado 4- 

Sm), B - ceftazidima-avibactam com meropenem (isolado 13-Ab), C- 

Ertapenem com meropenem (isolado 5- Sm) D- colistina com meropenem 

(isolado 20- Ab). 
 

O efeito sinérgico de ceftazidima-avibactam com meropenem foi avaliado para 

21 isolados do estudo que foram selecionados por apresentarem diferentes 

oxacilinases e o gene blakpc. A tabela 5 apresenta os genes de resistência e os 

resultados da interação entre ceftazidima–avibactam com meropenem para cada um 

dos 21 isolados. Foi observado efeito sinérgico somente para os isolados de S. 

Marcescens. 

.
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Tabela 5. Resultados da interação de ceftazidima-avibactam com meropenem para 21 isolados do estudo.   

Ab:A.baumannii; Pa: P. aeruginosa; Sm:S. marcescens;NI: não foi possível interpretar;ND: não determinado; CAZ: ceftazidima; CZA: ceftazidima avibactam; 
Mer: meropenem; S: sinergismo, I: indiferente.  

ID/Espécie ST 
Sensititre® CIM (µg/mL) 

Genes de resistência – PCR e STG 
Disco aproximação Time-

kill CAZ CZA Mer 5 mm 20mm 

4/Ab 107 >16 32/8 128 blaOXA-51, blaOXA-143,aadB, strA, strB,fosA, floR, sul2, I ND I 

6/Ab 15 >16 512/128 128 blaOXA-51, blaIMP,fosA, fosX, I ND I 

7/Ab ND >16 64/16 128 blaOXA-51, blaIMP I ND I 

8/Ab 317 16 16/4 16 blaOXA-117,aph(3')-Via, FosA,FosX, I ND I 

9/Ab 107 >16 32/8 32 blaOXA-51, blaOXA-143,aph(3')-Via, aadB, fosA, floR, sul2 I ND I 

10/Ab ND 16 16/4 64 blaOXA-51,blaOXA -143, blaIMP I ND I 

12 /Ab 317 16 32/8 16 blaOXA-51, blaOXA-23, aph(3')-Via, fosA,fosX, I ND I 

13/Ab 107 >.16 32/8 128 blaOXA-51, blaOXA-143, aph(3')-VIa, aadB, strA, strB, fosA, floR, sul2 I ND I 

17/Ab 79 >16 64/16 32 blaOXA-23, blaOXA-65, blaTEM-1, aph(3')-VIa, aadA1, strA, strB, fosA, sul2, dfrA1 S ND I 

19/Ab 317 >16 32/8 16 blaOXA-51, blaOXA-23, fosA, I ND I 

20/Ab 79 >16 64/16 16 blaOXA-117, blaTEM-1, aadA1, strA, strB, fosA, floR, sul2, dfrA1 S ND I 

1/Pa 277 >16 512/128 256 
blaKPC , blaOXA-50, blaPAO,blaSPM-1,blaOXA-56, aph(3')-IIb,aadA7, rmtD, aacA4, fosA, 

aac(6')Ib-cr, cmx, catB7, sul1 
I ND I 

3/Pa ND >16 1024/256 512 blaKPC, blaSPM I ND I 

5/Pa 1853 4 4/1 16 blaKPC , blaOXA-50, blaPAO,aph(3')-IIb,  fosA,  catB7 NI I I 

6/Pa ND >16 2048/512 512 blaKPC,blaSPM I ND I 

14/Pa 277 >16 512/128 256 
blaKPC, blaOXA-50,blaPAO,blaSPM-1,blaOXA-56, aph(3')-IIb,aadA7, rmtD, aacA4, fosA, 

aac(6')Ib-cr, cmx, catB7, sul1 
I ND I 

1/Sm ND 8 1/0,25 64 
blaSRT-2, blaKPC-2, aph(3')-VIa, aacA4, aac(6')-Ic, ant(2'')-Ia, aac(6')-Ib-cr, 

cat(pC194), sul2, dfrA8 
NI S S 

2/Sm ND 8 1/0,25 32 blaSRT-2, blaKPC-2, aph(3')-VIa, aacA4, aac(6')-Ic, ant(2'')-Ia,aac(6')-Ib-cr,sul2,dfrA8 NI S S 

3/Sm ND 16 4/1 4 
blaSRT-2, blaKPC-2, aph(3')-VIa, aacA4, aac(6')-Ic, ant(2'')-Ia, aac(6')-Ib-cr, 

cat(pC194), sul2 
NI S S 

4/Sm ND 8 1/0,25 32 blaSRT-2, blaKPC-2,aph(3')-VIa, aacA4, aac(6')-Ic, ant(2'')-Ia, aac(6')-Ib-cr,sul2, ,dfrA8 NI S S 

6/Sm ND 8 1/0,25 64 blaSRT-2 , blaKPC-2, aph(3')-VIa, aacA4, aac(6')-Ic, ant(2'')-Ia,aac(6')-Ib-cr,sul2, ,dfrA8 NI S I 

      Concordância (%) 86 

      Kappa/valor deP 0,64/ P<0,001 



40 
 

4.4 Resultados do método disco aproximação 

 

Para a combinação de ceftazidima–avibactam com meropenem não foi 

possível avaliar efeito sinérgico para todos os isolados com a distância determinada 

inicialmente de 5 milímetros, sendo utilizada a distância de 20 milímetros para seis 

isolados sensíveis a ceftazidima–avibactam. Efeito sinérgico foi observado para 

todos os isolados de S. marcescens pelo método de disco aproximação, sendo o 

resultado confirmado pelo time-kill para 4/5 isolados avaliados (tabela 5). 

A figura 6G mostra o resultado sinérgico observado para o isolado 1 de S. 

marcescens pelo método de disco aproximação, utilizando a distância de 20 

milímetros. A concordância entre o disco aproximação e o time-kill para essa 

combinação quando avaliada para todos os isolados foi de 86% e o teste de kappa 

mostrou uma concordância boa (K= 0,64; P<0,001). 

As tabelas 6, 7 e 8 apresentam os resultados encontrados da interação entre 

os antimicrobianos para as outras combinações pelos métodos de disco 

aproximação e time-kill para comparação. O número de efeitos sinérgicos 

identificados foi maior pelo método de time-kill do que o método de disco 

aproximação, exceto para os isolados de S. marcescens. Não foram observados 

efeitos antagônicos para as combinações avaliadas.   

Para os isolados de A.baumannii foi encontrada maior concordância entre o 

método de disco aproximação e o time-kill para as combinações de fosfomicina com 

meropenem, 80% e fosfomicina com gentamicina, 75%. Ao analisar a concordância 

entre os métodos pelo teste de kappa foi encontrada uma concordância boa (k= 

0,60;P=0,003) para a combinação de fosfomicina com meropenem. As outras 

combinações apresentaram uma concordância pobre.  

Foram analisados os resultados encontrados somente entre os isolados de A. 

baumannii resistentes a colistina, destacado na tabela 6. A concordância do disco 

aproximação com o time-kill foi de 86% para as combinações de colistina com 

meropenem, colistina com fosfomicina e fosfomicina com meropenem. O teste 

estatístico de kappa apresentou uma concordância boa para a combinação de 

fosfomicina com meropenem (k= 0,72;P= 0,02). 
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Tabela 6. Comparação dos resultados dos métodos de disco aproximação e time-kill 

para os 13 isolados de A. baumannii sensíveis a colistina e os 7 isolados 

resistentes. 

 Combinações de antimicrobianos 

ID 
CL +Mer CL + AMI CL + FOS FOS + Mer FOS + GEN 

DA TK DA TK DA TK DA TK DA TK 

1 I S S S I S S S S S 

2 I S I S I S I I S S 

3 I S S S I S S S S S 

4 I S I S I S I I S S 

5 I S I S I S I S S S 

6 I S I S I S S S I S 

7 I S S S I S I S S S 

8 I S I S I S S S S S 

9 I S I S I S I I S S 

10 I S I S I S S I S S 

11 I S I S I S I I S S 

12 I S I S I S I I S S 

13 I S I S I S I I S S 

14 S S I S S S I I S I 

15 S S I S S S I I S I 

16 S S I S S S I I S I 

17 S S I S S S S S S S 

18 S S I S S S I S S I 

19 S S I I S S S S S S 

20 I S I S I S S S S S 

Sinergismo (%) 30 100 15 95 30 100 40 50 95 80 

Concordância 
(%) 

30 20 30 80 75 

Kappa/valor deP 0,0 / 0,500 
0,0/ 

0,333 
 

0,0 / 0,500 0,60/0,003 -0,0/0,069 

ID:identificação dos isolados; CL:colistina; Mer:meropenem; AMI:amicacina; FOS:fosfomicina; 

GEN:gentamicina; S:sinergismo,I: indiferente; negrito: isolados resistentes a colistina. 

 

 

A combinação de ertapenem com meropenem foi avaliada somente para os 7 

isolados de P. aeruginosa produtores do gene blaKPC. O efeito sinérgico pelo método 

de disco aproximação foi observado somente para um isolado (Figura 6E), que não 

apresentou efeito sinérgico na concentração subinibitória pelo time-kill. 
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A concordância do método com o time-kill para os isolados de P.aeruginosa 

foi de 57% para combinação de colistina com meropenem, 93% colistina com 

amicacina e 64% para meropenem com amicacina. A concordância foi considerada 

pobre pelo teste de kappa para as combinações avaliadas (Tabela 7).   

 

Tabela 7. Comparação dos resultados dos métodos de disco aproximação e time-kill 

para os 28 isolados de P. aeruginosa. 

ID:identificação dos isolados; CL:colistina; Mer:meropenem;AMI:amicacina; S: sinergismo,I: 

indiferente. 

 

 

 Combinações de antimicrobianos  

ID 
CL +Mer CL + AMI Mer + AMI 

DA TK DA TK DA TK 

1 I S I I I I 

2 I I I I I I 

3 I S I I I S 

4 I I I I I S 

5 I I I I I S 

6 I I I I I S 

7 I I I I I S 

8 I S I I I S 

9 I S I I I S 

10 I I I I I I 

11 I I I I I I 

12 I I I I I I 

13 I I I I I I 

14 I I I I I I 

15 I S I I I I 

16 I I I I I I 

17 I I I I I I 

18 I I I I I I 

19 I S I I I I 

20 I I I I I I 

21 I S I I I I 

22 I I I I I I 

23 I I I I I I 

24 I S I S I S 

25 I S I S I S 

26 I S I I I I 

27 I S I I I I 

28 I S I I I S 

Sinergismo (%) 0 43 0 7 0 36 

Concordância (%) 57 93 64 

Kappa/valor deP 0,0/0 0,0/0 0,0/0 
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Os isolados de S. marcescens apresentaram maior efeito sinérgico pelo 

método de disco aproximação (Tabela 8). A concordância do método com o time-

killfoi de 64% para combinação de colistina com meropenem, 93% colistina com 

amicacina e 86% ertapenem com meropenem. A concordância foi considerada 

pobre pelo teste de kappa para todas as combinações. 

 

Tabela 8. Comparação dos resultados dos métodos de disco aproximação e time-kill 

para os 14 isolados de S. marcescens. 

ID:identificação dos isolados; CL:colistina; Mer:meropenem;AMI:amicacina; ETP:ertapenem; 

S:sinergismo,I:indiferente. 

 

Os tipos de erros encontrados entre os métodos de disco aproximação e time-

kill para as combinações testadas para os 48 isolados não fermentadores e 14 

fermentadores são apresentados na tabela 9. Foram observados 14% de erros 

menores para combinação de ceftazidima-avibactam com meropenem, testada para 

os 21 isolados do estudo.  

 

 Combinações de antimicrobianos 

ID 
CL +Mer CL + AMI ETP + Mer 

DA TK DA TK DA TK 

1 S I S I S I 

2 I I I I S I 

3 I I I I I I 

4 I I I I I I 

5 I I I I I I 

6 I S I I I I 

7 S I I I I I 

8 I I I I I I 

9 S I I I I I 

10 I I I I I I 

11 I I I I I I 

12 I I I I I I 

13 S I I I I I 

14 I I I I I I 

Sinergismo(%) 29 7 7 0 14 0 

Concordância (%) 64 93 86 

Kappa/valor de P 
-0,12/ 
0,744 

0,0/0 0,0/0,500 
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Tabela 9. Tipos de erros encontrados nas combinações avaliadas para os 48 

isolados não fermentadores e 14 fermentadores de acordo com os 

métodos de disco aproximação e time-kill. 

Métodos Disco aproximação e Time-kill 

Combinações 
Tipos de erros 

MG G M 

A. baumannii    

Colistina + Meropenem - - 14 (70%) 

Colistina + Amicacina - - 16 (80%) 

Colistina + Fosfomicina - - 14 (70%) 

Fosfomicina + Meropenem - - 4 (20%) 

Fosfomicina + Gentamicina - - 5 (25%) 

P. aeruginosa    

Colistina + Meropenem - - 12 (43%) 

Colistina + Amicacina - - 2 (7%) 

Meropenem + Amicacina - - 10 (36%) 

S. marcescens        

Colistina + Meropenem - - 5 (36%) 

Colistina + Amicacina - - 1 (7%) 

Ertapenem + Meropenem   - - 2(14%) 

 
MG: muito grave; G: grave; M: menor 
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Figura 6.Resultados representativos dos efeitos encontrados no método de disco 

aproximação. A- colistina com meropenem (isolado 18-Ab), B- colistina com 

meropenem (isolado 13-Ab), C- colistina com fosfomicina (isolado 19- Ab), 

D-meropenem com amicacina (isolado 20- Pa), E- ertapenem com 

meropenem (isolado 5 Pa), F- ceftazidima-avibactam com meropenem 

(isolado 5 –Pa), G- ceftazidima-avibactam com meropenem (isolado 1- 

Sm), H- colistina com meropenem (isolado 1- Sm), I- colistina com 

amicacina (isolado 3- Sm). 
 

4.5 Resultados do método CIM:CIM razão 

 

Foram avaliados os efeitos das combinações de colistina com meropenem e 

colistina com amicacina para os isolados não fermentadores e a combinação de 

ertapenem com meropenem para os isolados fermentadores.  

O efeito sinérgico em A. baumannii foi observado em 40% (8/20) dos isolados 

para combinação de colistina com meropenem e em 30% (6/20) para combinação de 

colistina com amicacina. A concordância entre o método epsilométrico com o time-

kill para as combinações de colistina com meropenem e colistina com amicacina foi 

de 40% e 35%, respectivamente. A concordância foi considerada pobre pelo teste 

estatístico de kappa (Tabela 10). 
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Tabela 10. Resultados dos métodos CIM:CIM razão e time-kill (1XCIM) paraos 13 

isolados de A. baumannii sensíveis a colistina e os 7 isolados 

resistentes.  

ID:identificação dos isolados;CL:colistina; Mer:meropenem;AMI:amicacina;S:sinergismo,I: indiferente; 

negrito: isolados resistentes a colistina. 

 

Ao analisar os resultados entre os isolados de A. baumannii resistentes a 

colistina, em destaque na tabela 10, a concordância com o time-kill foi de 86% para 

ambas as combinações. O teste de kappa apresentou uma concordância pobre para 

a combinação de colistina com meropenem (K=0,0;P= 0,500) e uma concordância 

boa para combinação de colistina com amicacina (K = 0,58;P= 0,043).  

Não foram observados efeitos sinérgicos para os isolados de P. aeruginosa 

para as combinações avaliadas.  A concordância entre o método epsilométrico com 

o time-kill foi de 57% para combinação de colistina com meropenem e 68% para 

combinação de colistina com amicacina (tabela 11).  Os resultados de kappa não 

foram significantes. 

 

 Combinações de antimicrobianos 

ID 
CL +Mer CL + AMI 

CIM:CIM razão 
Time-kill 
(1XCIM) 

CIM:CIM razão 
Time-kill 
(1XCIM) 

1 0,08/S S 0,14/S S 
2 1.3/I S 1/I S 
3 0.07/S S 1/I S 
4 1,25/I S 1,75/I S 
5 1/I S 1/I S 
6 1/I S 2,12/I S 
7 1,25/I S 2/I S 
8 0.75/I S 2,25/I S 
9 1.5/I S 2/I S 
10 0.6/I S 1,1/I S 
11 1.55/I S 2/I S 
12 0.75/I S 2/I S 
13 1.12/I S 1,12/I S 
14 0.3/S S 0,24/S S 
15 0.08/S S 0,12/S S 
16 0.18/S S 0,25/S S 
17 0.12/S S 0,4/S S 
18 0.3/S S 0,18/S S 
19 0.75/I S 1,37/I I 
20 0.18/S S 0,75/I S 

Sinergismo(%) 40 100 30 95 

Concordância (%) 40 35 

Kappa/valor deP 0,0/0 0,04/0,25 
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Tabela 11. Resultados dos métodos CIM:CIM razão e time-kill (1XCIM) para os 28 

isolados de P. aeruginosa para comparação. 

ID:identificação dos isolados; CL:colistina; Mer:meropenem; AMI:amicacina; S: sinergismo; I: 

indiferente 

 

A tabela 12 apresenta os resultados do método CIM:CIM razão e time-kill para 

os 14 isolados de S. marcescenspara comparação. O efeito sinérgico foi observado 

em 36% (5/14) dos isolados de S. marcescens para combinação de ertapenem com 

meropenem pelo método epsilométrico, entretanto, pelo time-kill foi observado efeito 

sinérgico para um isolado. A concordância com o time-kill foi de 71% e o teste de 

kappa não foi significante. 

 Combinações de antimicrobianos 

ID 

CL +Mer CL + AMI 

CIM:CIM razão Time-kill 

(1XCIM) 

CIM:CIM 

razão 

Time-kill 

(1XCIM) 

1 0,56/I S 1/I I 

2 1,37/I I 1.5/I I 

3 1,5/I S 2/I S 

4 3/I I 1.5/I S 

5 3/I I 1/I S 

6 3/I I 0.95/I S 

7 3/I I 2/I S 

8 3/I S 2/I I 

9 2,5/I S 1.2/I S 

10 1,37/I I 1.1/I I 

11 1,37/I I 0.85/I I 

12 1,37/I I 1.1/I I 

13 1,37/I I 0.85/I I 

14 1,37/I I 1.25/I I 

15 1,07/I S 1.25/I I 

16 1/I I 0.75/I I 

17 1/I I 1.5/I I 

18 1/I I 1.5/I I 

19 2/I S 1/I I 

20 2/I I 2/I I 

21 2,5/I S 2/I I 

22 2,5/I I 2/I I 

23 2.5/I I 2/I I 

24 2,5/I S 1.2/I S 

25 1,1/I S 1.75/I S 

26 1.12/I S 1/I I 

27 1.12/I S 0.75/I I 

28 3/I S 2/I S 

Sinergismo(%) 0 43 0 32 

Concordância(%) 57 68 

Kappa/valor de P 0,0/0 0,0/0 
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Tabela 12. Resultados dos métodos CIM:CIM razão e time-kill (1XCIM) para os 14 

isolados de S. marcescens para comparação.  

ID: identificação dos isolados; ETP: ertapenem; Mer: meropenem; S: sinergismo; I: indiferente. 

 

Os tipos de erros encontrados entre os métodos de CIM:CIM razão e time-kill 

para as combinações testadas para os 48 isolados não fermentadores e 14 

fermentadores são apresentados na tabela 13.  Foram avaliados os tipos de erros 

encontrados pelos métodos em comparação com o time-kill para os 7 isolados de A. 

baumannii resistentes a colistina, conforme apresentado na tabela 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 Combinação de antimicrobiano 

ID 
ETP + Mer 

CIM:CIM razão Time-kill (1XCIM) 

1 0,4/S S 

2 0,4/S I 

3 0,4/S I 

4 0,8/I I 

5 0,5/S I 

6 0,85/I I 

7 1,42/I I 

8 1/I I 

9 1,5/I I 

10 1/I I 

11 2/I I 

12 0,76/I I 

13 0,52/S I 

14 0,68/I I 

Sinergismo(%) 36 7% 

Concordância  (%) 71 

Kappa/ valor de P 0,24/0,081 
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Tabela 13. Tipos de erros encontrados nas combinações avaliadas para os 48 

isolados não fermentadores e 14 fermentadores de acordo com os 

métodos CIM:CIM razão e time-kill. 

MG: muito grave; G: grave; M: menor 

Tabela 14. Tipos de erros encontrados nas combinações avaliadas para os 7 

isolados de A. baumannii resistentes a colistina de acordo com os 

métodos disco aproximaçao, CIM: CIM razão com o time-kill. 

MG: muito grave; G: grave; M: menor 

 

A figura 7 mostra os resultados observados no método CIM:CIM razão para 

dois isolados do estudo. 

 

 

Métodos CIM:CIM razão e Time-kill 

Combinações 
Tipos de erros 

MG G M 

A. baumannii    

Colistina + Meropenem - - 12 (60%) 

Colistina + Amicacina - - 13 (65%) 

P. aeruginosa    

Colistina + Meropenem - - 12 (43%) 

Colistina + Amicacina - - 9 (32%) 

S. marcescens        

Meropenem + Ertapenem  - - 4 (29%) 

Métodos 
Disco aproximação e  

Time-kill 
CIM:CIM razão e Time-kill 

Combinações 
Tipos de erros 

MG G M MG G M 

A. baumannii       

Colistina + Meropenem - - 1 (14%) - - 1 (14%) 

Colistina + Amicacina - - 7 (86%) - - 1 (14%) 

Colistina + Fosfomicina - - 1 (14%) - - - 

Fosfomicina+ Meropenem - - 1 (14%) - - - 

Fosfomicina + Gentamicina - - 4 (57%) - - - 
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Figura 7.Resultados representativos dos efeitos encontrados nométodoCIM:CIM 

razão.A CIMs de colistina (>256 µg/mL) e meropenem (32 µg/mL) (isolado 

14 - A. baumannii);B- CIMs colistina (1 µg/mL) e amicacina (4 µg/mL) 

(isolado 24 – P. aeruginosa); C- CIMs da combinação (colistina - 32 

µg/mL, meropenem – 8 µg/mL) (isolado 14 - A. baumannii) – CIF 0,3 - 

sinergismo; D- CIMs da combinação (colistina – 0,75 µg/mL, amicacina – 

2 µg/mL) (isolado 24 – P. aeruginosa) – CIF 1,2 - indiferente. 
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5. DISCUSSÃO 
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O presente trabalho avaliou métodos de sinergismo in vitro que podem ser 

realizados em laboratórios convencionais de microbiologia clínica utilizando como 

padrão-ouro o método de time-kill. 

Dados sobre sinergismo na literatura são escassos. Alguns estudos 

compararam métodos in vitro de fácil execução,como disco difusão,para detecção 

de sinergismo, como alternativa aos métodos time-kill e checkerboard (Montanari et 

al., 2005; Tan et al., 2011; Soporila et al., 2010;Pankey et al., 2013). Os métodos 

que utilizam discos impregnados com antimicrobianos têm baixo custo e 

metodologia simples, no entanto, existem poucos estudos avaliando essa técnica 

para detecção de sinergismo in vitro. Os estudos publicados apresentam resultados 

controversos e a concordância entre os métodos é variável (Montanari et al., 2005; 

Stein et al., 2015; García-Salguero et al., 2015). 

No nosso estudo, o método de disco aproximação (DA) detectou efeito 

sinérgico em isolados com resultado indiferente pelo time-kill (TK). Essa 

discordância foi maior entre os isolados de S. marcescens e para a combinação de 

fosfomicina com gentamicina para os isolados de A. baumannii. Estudo recente 

avaliou efeito sinérgico de colistina com meropenem e tigeciclina, contra isolados de 

Klebsiella pneumoniae multirresistentes, pelos métodos checkerboard e difusão em 

disco. Este estudo, também reportou efeito sinérgico pelo disco em isolados que não 

apresentaram efeito sinérgico pelo checkerboard (Stein et al., 2015). 

García-Salguero e cols (2015) avaliaram efeito sinérgico de aminoglicosídeos 

com carbapenêmicos e outros antimicrobianos contra 10 isolados de A. baumannii 

MR, pelos métodos de difusão em disco, checkerboard e time-kill. Foram observados 

efeitos sinérgicos em ambos os métodos, no entanto, somente dois isolados foram 

submetidos ao ensaio de TK. A técnica de disco demonstrou sinergismo variável, no 

entanto, não foram apresentados no estudo os dados dos resultados encontrados 

pela técnica de disco para comparação com os demais métodos.  

No presente estudo, a combinação de fosfomicina com meropenem para os 

isolados de A. baumannii apresentou concordância de 80% entre o TK e o DA. O 

nível de concordância pelo teste de kappa foi bom (k= 0,60; P=0,003). As outras 

combinações avaliadas no estudo apresentaram uma concordância pobre entre o 

DA e o TK.  

Singkham-in e Chatsuwan (2018) combinaram carbapenêmicos com 

amicacina, colistina ou fosfomicina contra 23 isolados clínicos de A. baumannii, pelo 



53 
 

método checkerboard. Os isolados eram resistentes a carbapenêmicos e a 

fosfomicina. O mecanismo de resistência a carbapenêmicos mais frequente foi à 

produção de OXA-23. O estudo apresentou divergência quando comparado com o 

presente trabalho. O efeito sinérgico foi observado em 65,2% dos isolados para a 

combinação de fosfomicina com imipenem, porém, não foram encontrados efeitos 

sinérgicos para combinação de fosfomicina com meropenem.  

No entanto, outros estudos reportaram efeito sinérgico de fosfomicina com 

meropenem contra bactérias Gram-negativas. Samonis e cols (2012) investigaram a 

atividade sinérgica de fosfomicina em combinação com meropenem, contra isolados 

de K. pneumoniae multirresistente, E. coli e P. aeruginosa, pelo método 

epsilométrico Ângulo de 90°. O efeito sinérgico foi reportado em 70% dos 50 

isolados de K. pneumoniae produtores de serino carbapenemases. Evren e cols 

(2013) avaliaram efeito sinérgico de fosfomicina com carbapenêmicos, colistina e 

tigeciclina contra 12 isolados de K. pneumoniae produtores de OXA-58, pelo método 

de checkerboard. Assim como no nosso estudo, todos os isolados eram resistentes 

a fosfomicina e carbapenêmicos.  Atividade sinérgica foi reportada em 42% (5/12) 

dos isolados para combinação de fosfomicina com imipenem e 33% (4/12) para 

fosfomicina com meropenem. Embora por métodos diferentes, o nosso estudo 

observou efeito sinérgico para combinação de fosfomicina com meropenem em 40% 

(8/20) dos isoladosde A. baumannii pelo método de DA e em 50% (10/20) pelo TK. 

Foram identificados efeitos sinérgicos na combinação de fosfomicina com 

meropenem em 3/4 isolados de A. baumannii portadores do gene blaIMP, pelo 

método de TK. O isolado que não apresentou efeito sinérgico também apresentava o 

gene blaOXA-143. Não foram observados efeitos sinérgicos pelo TK para os isolados 

que carregavam o gene blaOXA-143. Um estudo recente investigou efeito sinérgico de 

meropenem com vários antimicrobianos, contra isolados de Enterobacteriaceae 

produtores de diferentes carbapenemases. Um isolado produtor de metalo-β-

lactamase (NDM-1) apresentou efeito sinérgico para fosfomicina com meropenem 

pelo método de checkerboard (Fredborg et al., 2017). Esse achado, em conjunto 

com o do presente estudo, sugere que a combinação pode ser ativa contra isolados 

produtores de metalo-β-lactamase.  

A combinação de fosfomicina com carbapenêmicos apresentou resultados 

favoráveis in vitro contra isolados Gram-negativos multirresistentes (Samonis et al., 

2012; Evren et al., 2013; Singkham-in; Chatsuwan, 2018).Uma possível explicação 
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para a atividade sinérgica da combinação e que as duas classes de antimicrobianos 

atuam na inibição da parede celular bacteriana, porém em diferentes sítios de ação. 

Portanto, a fosfomicina pode aumentar a inibição da síntese da parede celular, 

quando combinada com carbapenêmicos, como meropenem ou imipenem (Samonis 

et al., 2012; Singkham-in; Chatsuwan, 2018).  

Estudos mostraram elevado efeito sinérgico em combinações com colistina 

entre isolados resistentes a esse antimicrobiano (Gaibani et al., 2014; Ni et al.,2015; 

Bae et al.,2016;Oliva et al., 2017); corroborando os achados da presente casuística. 

S. marcescens apresenta resistência intrínseca a polimixinas, no entanto, o 

efeito sinérgico foi menor para as combinações com colistina, principalmente pelo 

TK, no presente estudo. Nastro e cols (2014) avaliaram efeito sinérgico de colistina 

com rifampicina, contra isolados de A. baumannii (portadores OXA-23), K. 

pneumoniae (portadores deKPC-2) e S. marcescens (portadores KPC-2 e VIM-16). 

Todos os isolados eram resistentes a colistina. O estudo também encontrou menor 

efeito sinérgico para os isolados de S. marcescens.  

Um isolado de S. marcescens, no presente estudo, apresentou sensibilidade 

a colistina (CIM 1 µg/mL), entretanto, para esse isolado foram observados efeitos 

sinérgicos para as combinações com colistina pelo DA, porém não foram 

encontrados efeitos sinérgicos pelo TK. Lin e cols (2014) mostrou que alterações no 

LPS, mediadas pelo operon arnBCADTEF, podem ser responsáveis pela resistência 

intrínseca a polimixinas nessa espécie. A inativação dos genes arnB(UDP-Ara4O 

aminotransferase)e arnC (Ara4FN transferase) resultou em diminuição da CIM de 

polimixina B de 2048 µg/mL para 2 µg/mL na cepa mutante em comparação com o 

tipo selvagem. Investigações adicionais devem ser realizadas para compreender a 

sensibilidade a colistina neste isolado.  

Uma meta-análise demonstrou que as combinações de polimixinas com 

carbapenêmicos ou rifampicina apresentaram mais de 50% de efeito sinérgico 

contra cepas A. baumannii, resistentes a colistina (Ni et al., 2015). Stein e cols 

(2015) avaliaram efeito sinérgico de colistina, meropenem e tigeciclina contra 

isolados clínicos de K. pneumoniae multirresistentes.  Efeito sinérgico foi observado, 

pelo checkerboard, somente para os isolados que apresentaram CIM elevada para 

todos os antimicrobianos. 

No presente estudo encontramos maior concordância, entre os métodos de 

DA e TK, para as combinações com colistina entre os isolados de A.baumannii 
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resistentes a colistina, exceto para combinação de colistina com amicacina. O efeito 

sinérgico foi observado em ambos os métodos em 6/7 isolados para as combinações 

de colistina com meropenem e fosfomicina. A concordância foi alta também para a 

combinação de fosfomicina com meropenem entre esses isolados. Apenas a 

combinação de fosfomicina com meropenem apresentou concordância boa pelo 

teste estatístico de kappa (k= 0,72;P=0,02). 

A concordância entre o TK e o método CIM:CIM razão foi maior entre os 

isolados de A. baumannii, resistentes a colistina. Efeito sinérgico foi observado em 

ambos os métodos em 6/7 isolados na combinação de colistina com meropenem, 

porém o teste de kappa não foi significativo. A combinação de colistina com 

amicacina mostrou uma concordância boa (K = 0,58;P=0,043). 

Pankey e Ashcraft (2009) avaliaram efeito sinérgico de polimixina B com 

meropenem, contra 8 isolados de A. baumannii pelos métodos CIM:CIM razão e TK.  

Dois isolados eram positivos para o gene blaOXA-23.Todos os isolados eram 

resistentes a meropenem e sensíveis a polimixina B. O efeito sinérgico foi reportado 

para todos os isolados pelo TKna concentração de 1X CIM, e em 63% dos isolados 

pelo método CIM:CIM razão. A concordância encontrada entre os métodos foi de 

63%. No presente estudo, a concordância encontrada entre os isolados sensíveis e 

resistentes a colistinafoi de 40% para a combinação de colistina com meropenem. O 

efeito sinérgico foi observado em 40% dos isolados pelo método epsilométrico e em 

100% pelo TK 1X CIM. 

No presente estudo, as combinações de colistina com meropenem e 

amicacina demonstraram elevado efeito sinérgico pelo TK para os isolados de A. 

baumannii (100% e 95%, respectivamente). No entanto, o método CIM:CIM razão 

identificou maior efeito sinérgico para os isolados resistentes a colistina do que os 

isolados sensíveis. Uma das hipóteses levantadas seria que essa diferença pode 

estar relacionada a limitações da metodologia, uma vez que, em cepas resistentes 

seria maisfácil de observar a redução da CIM da combinação, pelas fitas 

epsilométricas.  

Os métodos de DA e CIM:CIM razão não identificaram efeito sinérgico entre 

os isolados de P. aeruginosa para as combinações com colistina e para a 

combinação de meropenem com amicacina. A concordância observada entre o TK e 

os métodos DA e CIM:CIM razão foi em relação às interações não sinérgicas. 
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Estudos anteriores, in vitro, observaram elevada taxa de sinergismo com a 

combinação de polimixinas com carbapenêmicos, principalmente entre isolados de 

A. baumannii, entretanto, para os isolados de P.aeruginosa o efeito sinérgico foi 

menor quando combinado com o carbapenêmico meropenem (Zusman et al.,2013). 

Similar ao encontrado no nosso estudo em que o número de efeitos sinérgicos para 

combinação de colistina com meropenem foi alto para os isolados de A.baumannii, 

(100% pelo time-kill), e menor para os isolados de P.aeruginosa (43% pelo time-kill). 

Outro estudo avaliou efeito sinérgico de colistina com meropenem contra 

isolados multirresistentes de A.baumannii e de P.aeruginosa pelo método de 

checkerboard. O efeito sinérgico, ∑CIF ≤ 0.5, ocorreu em 60% das cepas de 

A.baumannii e nenhum efeito sinérgico foi observado para os isolados P.aeruginosa 

(Timurkaynak et al.,2006). 

Por outro lado, um estudo clínico mostrou resultado favorável para a 

combinação de polimixina B com um antimicrobiano sem atividade in vitro, 

principalmente um β-lactâmico ou carbapenêmico, com relação à monoterapia no 

tratamento de infecções causadas por isolados de A. baumannii e P. aeruginosa 

extensivamente resistentes (Rigatto et al., 2015).  

Combinações com dois carbapenêmicos têm mostrado resultados 

promissores contra infecções causadas por bactérias KPC positivas (Bulik; Nicolau, 

2011; Giamarellou et al.,2013). Um estudo investigou efeito sinérgico de meropenem 

com ertapenem, pelo método de time-kill,contra cepas deK. pneumoniaeKPC 

positivas de três pacientes que responderam com sucesso ao tratamento com duplo 

carbapenêmico. O efeito sinérgico foi observado para os três isolados, com 

diminuição de 2-log10 no número de colônias após 24 horas, nos antimicrobianos 

combinados nas concentrações de 1X e 0,5X CIM(Oliva et al., 2014). A combinação 

de dois carbapenêmicos parece promissora, sendo necessários estudos avaliando 

números maiores de isolados, assim como, outras espécies de bactérias Gram-

negativas produtoras de carbapenemases.  

Estudo recente avaliou a interação de meropenem com diferentes 

antimicrobianos, in vitro, contra 5 isolados (2 E. coli e 3 K. pneumoniae) com 

diferentes carbapenemases (KPC, NDM-1, VIM e OXA-181), pelo ensaio de 

checkerboard (Fredborg et al., 2017).  A combinação de ertapenem com meropenem 

demonstrou efeito sinérgico para 4/5 isolados do estudo. Não foi observado efeito 

sinérgico para o isolado de K. pneumoniae KPC positivo.  
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No nosso estudo, a combinação de ertapenem com meropenem foi avaliada 

para todos os isolados de S. marcescensepara os 7 isolados de P. aeruginosa KPC 

positivos.  O efeito sinérgico, pelo TK, foi encontradoem 1/14 isolados de S. 

marcescens, nos antimicrobianos combinados 1X CIM. Esse isolado abrigava o 

gene blaKPC-2 e também apresentou efeito sinérgico pelos métodos DA e CIM:CIM 

razão. Não foram identificados efeitos sinérgicos na concentração subinibitória no 

presente estudo. Um isolado de P. aeruginosa apresentou efeito sinérgico para a 

combinação pelo método de DA, e mostrou efeito sinérgico pelo TK na concentração 

de 1X CIM. 

Em contraste com nosso estudo, Oliva e cols (2017) encontraram efeito 

sinérgico pelo TK em 5/33 isolados K. pneumoniae produtor de carbapenemases, na 

concentração de 0,5X CIM de ertapenem com meropenem, e em 30/33 na 

concentração de 1X CIM.No entanto, outro estudo não encontrou efeito sinérgico de 

ertapenem com meropenem contra isolados de K. pneumoniae produtor de 

diferentes carbapenemases, como KPC-2 (Poirel et al., 2016).Essa divergência pode 

estar relacionada à expressão conjunta de outras beta-lactamasesou diferentes 

subgrupos de enzimas carbapenemases, como KPC-1 ou KPC-2 (Fredborg et al., 

2017). 

Poucos estudos foram publicados avaliando a interação de ceftazidima-

avibactam (CZA) com outros antimicrobianos (Gaibani et al., 2017). O avibactam é 

um inibidor de β-lactamases que em conjunto com ceftazidima tem sido utilizado no 

tratamento de infecções contra bactéria Gram-negativas produtoras de 

carbapenemases (Zhanel et al., 2013). No presente estudo foi investigada a 

interação de meropenem com CZA para 21 isolados. Embora, um estudo recente 

tenha reportado a atividade da ceftazidima-avibactam contra E. coli portadora de 

OXA-23 (Sherry et al., 2018), não foram observados efeitos sinérgicos de CZA com 

meropenem para os isolados de A.baumannii, pelo método de TK, porém dois 

isolados que pertencem ao ST 79,portadores de OXA-23 e OXA-117 (variante OXA-

51) apresentaram sinergia pelo DA. Contudo, estudo multicêntrico avaliou a 

atividade de CZA contra bactérias Gram-negativas, isoladas de pacientes 

hospitalizados, e não observou redução da CIM de ceftazidima contra Acinetobacter 

spp. (Flamm et al.,2016). 

Os isolados de P. aeruginosa apresentaram CIM elevada para CAZ (CIM50>16 

µg/mL) e CZA (CIM50>16/4 µg/mL). Apenas um isolado foi sensível a ambos os 
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antimicrobianos, porém não apresentou efeito sinérgico com a combinação. 

Oavibactam não é ativo contra metalo-β-lactamases (Jonge et al.,2016), e 

4/5isolados eram portadores dos genes blaKPCe blaSPM. Não foram observados 

efeitos sinérgicos pelos métodos TK e DA para esses isolados. 

No presente estudo foi observada a redução da CIM de CAZ com a presença 

do avibactam para os isolados de S. marcescens. Outros estudos reportaram 

redução da CIM entre isolados de Enterobacteriaceaeportadoras do gene blakpc-

2(Shields et al., 2015; Gaibania et al., 2017). Todos os isolados de S. 

marcescensforam sinérgicospelo método de DAe 4/5 isolados foram sinérgicospelo 

método de TK.A redução de 2 log10 da combinação ocorreuapós duas horas do 

ensaio. No entanto, um isolado voltou a crescer após 24 horas na concentração sub-

inibitória,nos antimicrobianos combinados. Este isolado não apresentou mutação no 

gene blaKPC-2. 

Estudo publicado recentemente investigou o efeito sinérgico, in vitro, de 

ceftazidima-avibactam com seis diferentes antimicrobianos pelo método de difusão 

em gradiente. Foram avaliados13 isolados clínicos de K. pneumoniae produtores de 

KPC-2 e KPC-3, sendo 11 isolados sensíveis e 2 resistentes a CZA. Os dois 

isolados resistentes apresentaram mutações no gene blaKPC-3.  O estudo observou 

elevado efeito sinérgico para a combinação de CZA com meropenem ou imipenem, 

incluindo os isolados resistentes a CZA (Gaibani et al., 2017). Não encontramos 

estudos de sinergismo de CZA contra S. marcescens publicados na literatura. 

Outro estudo demonstrou efeito sinérgico in vitro, utilizando a técnica de 

difusão em disco, e a eficácia clínica da ceftazidima-avibactam com carbapenêmico 

no tratamento de um paciente com infecção causada por um isolado de K. 

pneumoniae produtor de KPC (Camargo et al.,2015). Semelhante ao nosso estudo, 

uma vez que observamos efeito sinérgico in vitrode ceftazidima-avibactam com 

meropenem pelo método de DA.  

O método de DA apresentou uma boa correlação com o TK para a 

combinação de CZA com meropenem (K= 0,64;P <0,001).  Para essa combinação 

foram utilizadas duas distâncias diferentes, entre os discos, para determinação do 

efeito sinérgico. Montanari e cols (2005), também utilizaram duas distâncias 

diferentes para avaliar a interação entre os antimicrobianos combinados, pela 

técnica de DA. Foram utilizadasas distâncias de 12 e 14 mm, estabelecida de acordo 
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com o ponto de corte dos antimicrobianos. Esse estudo evidenciou que a distância 

de 12 mm foi melhor para reconhecer sinergismo. 

No presente estudo, a distância de cinco milímetros foi estabelecida para 

determinação da interação entre os antimicrobianos, de acordo com o perfil 

encontrado entre os nossos isolados. No entanto, para seis isolados,sensíveis a 

CZA, foi utilizado à distância de 20 mm para interpretação da interação entre os 

antimicrobianos. O uso de duas distâncias diferentes no método de DA pode ser útil 

para detectar com precisão a interação entre os antimicrobianos.  

Os resultados discordantes entre os métodos testados e o TK foram 

classificados em tipos de erros de interpretação. Não foiobservado efeito antagônico 

para nenhum método. Portanto, foram encontrados somente erros menores no 

estudo.  Para os isolados de A.baumannii, menores porcentagensde erros (14%) 

foram observadas entre as combinações avaliadas para os isolados resistentes a 

colistina, pelos métodos de DA e CIM:CIM razão. A combinação de fosfomicina com 

meropenemapresentoubaixa porcentagem de erros para o método de DA. Para as 

outras espécies, foi observada menor porcentagem de erros para a combinação de 

colistina com amicacina (7%) para P. aeruginosa, e ertapenem com meropenem 

(14%) para S. marcescens.  

Os resultados dos testes avaliados apresentam valores de erros acima do 

aceitável pelo FDA e CLSI. Nos critérios para avaliação de testes, são aceitas taxas 

de até 10% para os erros menores. Entretanto, esses critérios não foram 

estabelecidos para os testes de sinergismo in vitro. Estudos mais detalhados são 

necessários para avaliar a aplicação desta técnica na avaliação dos métodos de 

sinergismo in vitro. 
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 A concordância entre o time-kill e o método CIM:CIM razão foi variável, 

dependendo da combinação de antimicrobianos, do perfil de sensibilidade, e 

do mecanismo de resistência dos isolados.  

 

 O método CIM:CIM razão apresentou maior concordância com o time-kill 

(86%) entre os isolados resistentes a colistina. Em geral, a combinação de 

colistina-amicacina apresentou boa concordância pelo teste estatístico de 

kappa.  

 

 A utilização de duas distâncias (5 e 20 mm) entre os discos pode ser útil para 

determinar a interação entre os antimicrobianos pelo método de disco 

aproximação.   

 

 O método de disco aproximação mostrou uma alta concordância com o time-

kill, na combinação de fosfomicina com meropenem para A. baumannii. A 

concordância foi considerada boa pelo teste de kappa e a porcentagem de 

erros menores foi baixa. Uma boa correlação também foi observada para 

essa combinação entre os isolados resistentes a colistina e para as 

combinações colistina-meropenem e colistina-fosfomicina.   

 

 A combinação de ceftazidima-avibactam com meropenem mostrou grande 

proporção de sinergismo para os isolados de S. marcescens. O método de 

disco aproximação apresentou uma boa correlação com o time-kill para essa 

combinação, podendo ser usado para avaliar sinergismo in vitro. 

 

 Não foi observado efeito antagônico para nenhum método. Portanto, foram 

encontrados somente erros menores no estudo. 
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