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Carbapenemases tipo OXA endêmicas no Brasil. São Paulo. 2012. Dissertação (Mestrado), 
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RESUMO 

 

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são um grave problema de 
saúde pública cujo prognóstico tem sido desfavorecido pela emergência e endemicidade 
de bactérias multirresistentes (MRs). Neste cenário, seguindo uma tendência mundial, no 
Brasil, infecções por cepas de Acinetobacter baumannii MRs produtoras de 
carbapenemases do tipo OXA são atualmente consideradas uma emergência clínica e 
epidemiológica. Na falta de alternativas terapêuticas efetivas para infecções relacionadas, 
este trabalho objetivou avaliar efeitos sinérgicos (utilizando checkerboard e time-kill) 
decorrentes da combinação de 10 antimicrobianos de diferentes classes, contra 8 cepas 
MRs de A. baumannii, clonalmente não relacionadas, produtoras de carbapenemases do 
tipo OXA-23, OXA-72, OXA-58 e OXA-143, representativas de diferentes centros 
hospitalares do Brasil. Como resultado, a combinação amicacina/tigeciclina apresentou 
atividade sinérgica (S= ΣCIF ≤ 0,5) e parcialmente sinérgica (PS= ΣCIF 0,5-0,75) contra 4 
(50%) cepas produtoras de OXA-143 ou OXA-72, e 2 cepas (25%) produtoras de OXA-23, 
respectivamente. Por outro lado, a combinação polimixina B/imipenem apresentou 
atividade S e PS contra 3 (37,5%) isolados OXA-143, OXA-23 ou OXA-72 positivos, e 1 
(12,5%) isolado produtor de OXA-58, respectivamente. Já, a combinação 
amicacina/ampicilina-sulbactam foi S contra 2 (25%) A. baumannii OXA-143 ou OXA-23 
positivos, sendo PS contra dois (25%) A. baumannii OXA-58 ou OXA-143/23 positivos. De 
interesse, foi o efeito S da combinação polimixina B/vancomicina, contra 2 cepas (25%) 
produtoras de OXA-72 ou OXA-23. Por outro lado, a combinação ampicilina-
sulbactam/rifampicina apresentou atividade PS contra 6 (75%) cepas produtoras das 
variantes OXA-23, OXA-143, OXA-72 ou OXA-58. Da mesma forma, rifampicina 
combinada com polimixina B foi sinérgica para uma cepa OXA-23 (12,5%) e PS para 5/8 
(62,5%) cepas produtoras de OXA-72, OXA-58, OXA-23/-OXA143 ou OXA-143. O efeito 
sinérgico da combinação polimixina B/imipenem foi confirmado, in vivo, no modelo murino 
de infecção, tanto por avaliação histopatológica como por redução das UFC/g pulmão ou 
baço (p≤ 0,05). Finalmente, foi avaliada a atividade, in vitro, do lípide catiônico brometo de 
dioctadecildimetilamônio (DDA), individualmente e em combinação com tigeciclina. DDA 
possui efeito bactericida, e potencializou sinergicamente a tigeciclina contra 2 (25%) cepas 
OXA-143 ou OXA-23 positivas. A atividade do DDA, assim como a atividade da sua 
combinação com tigeciclina foram efetivas já na segunda hora de interação, como avaliado 
pelas curvas de morte. Em resumo, o efeito sinérgico decorrente do uso combinado de 
amicacina, tigeciclina, polimixina B, imipenem, rifampicina ou ampicilina/sulbactam, pode 
constituir uma alternativa terapêutica para o tratamento de infecções produzidas por cepas 
de A. baumannii MRs produtoras de oxacilinases, sendo que nanofragmentos catiônicos de 
bicamada do lipídeo sintético de DDA tem potencial para consolidar um produto de 
aplicação clínica. 
 
PALAVRAS CHAVES: infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS), Acinetobacter 
baumannii, multirresistência, carbapenêmicos, oxacilinases, sinergismo, nanofragmentos 
de dioctadecildimetilamônio (DDA). 



 

 

2 

 

 
MEDEIROS, M. In vitro and in vivo Synergistic Effects of Antibacterial Agents for the 
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ABSTRACT 

Healthcare-associated infections (HAIs) are a serious public health issue, which have been 
related with an unfavorable prognosis due to the emergence and endemicity of multidrug-
resistant (MDR) bacteria. In this scenario, following a worldwide trend, in Brazil, infections 
produced by MDR OXA-type carbapenemase-producing Acinetobacter baumannii are 
currently considered a clinical and epidemiological urgency. In the absence of effective 
therapeutic alternatives for related infections, this study aimed to evaluate synergistic 
effects (by using time-kill and checkerboard assays) achieved by the combination of 10 
different classes of antimicrobial against 8 strains of MDR, clonally unrelated, A. baumannii 
strains producing OXA-23, OXA-72, OXA-58 and OXA-143 carbapenemases, being 
representatives of different medical centers in Brazil. As a result, the combination of 
amikacin / tigecycline showed synergistic (S = ΣFIC ≤ 0.5) and partially synergistic (PS = 
0.5 to 0.75 ΣFIC) activity against 4 (50%) OXA-72 or OXA-143 producing A. baumannii 
strains, and two strains (25%) producing OXA-23, respectively. Moreover, the combination 
of polymyxin B / imipenem showed S and PS activity against 3 (37.5%) OXA-143, OXA-23 
and OXA-72 positive isolates, and 1 (12.5%) OXA-58 producer, respectively. On the other 
hand, the combination amikacin / ampicillin-sulbactam was S against 2 (25%) OXA-143 and 
OXA-23 positive strains, being PS against two (25%) OXA-58- and OXA-143/23-producing 
A. baumannii. Of interest was the synergistic effect achieved by polymyxin B plus 
vancomycin against two strains (25%) producing OXA-72 and OXA-23, respectively. 
Furthermore, the ampicilina-sulbactam / rifampicin combination displayed a PS activity 
against six (75%) strains producing OXA-23, OXA-143, OXA-72 or OXA-58-type enzymes. 
Likewise, rifampicin combined with polymyxin B was S against 1 (25%) OXA-23-positive A. 
baumannii being PS to 5/8 (62.5%) strains producing OXA-72, OXA-58, OXA-23/-OXA143 
or OXA-143. The synergistic effect of the combination polymyxin B / imipenem was 
confirmed, in vivo, in the murine model of infection, by using both histopathological studies 
and bacterial clearance from the lungs and spleen (CFU/g, p≤ 0.05). Finally, we evaluated 
the in vitro activity of the cationic lipid dioctadecyldimethylammonium bromide (DDA), alone 
and in combination with tigecycline. DDA display a bactericidal effect, enhancing 
synergistically the activity of tigecycline against 2 (25%) OXA-143 and OXA-23 positive 
strains, respectively. DDA activity alone and in combination with tigecycline was effective on 
the second hour of interaction, as evaluated by time-kill assays. In summary, the synergistic 
effect resulting from the combined use of amikacin, tigecycline, polymyxin B, imipenem, 
rifampicin or ampicillin / sulbactam, could be an alternative therapy for the treatment of 
infections caused by MDR A. baumannii strains producing oxacilinases. On the other hand, 
cationic bilayer nanofragments of DDA has potential for consolidating a product for medical 
application. 
 
 
KEYWORDS: Healthcare-associated infections (HAIs), Acinetobacter baumannii, multidrug-
resistant, carbapenems, oxacilinases, synergism, dioctadecyldimethylammonium 
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1- INTRODUÇÃO 

 

1.1 Acinetobacter baumannii carbapenem resistente e infecção relacionada à 

assistência à saúde: impacto clínico e epidemiológico 

 Acinetobacter baumannii é um bacilo gram-negativo não fermentador, atualmente 

reconhecido como um patógeno nosocomial oportunista, no qual, nas últimas duas 

décadas teve sua importância clínica ressaltada devido ao surgimento de graves infecções 

relacionadas à assistência à saúde (IRAS) e a emergência de abrangentes mecanismos de 

resistência aos antimicrobianos (ATBs) por estes microrganismos (Bergogne-Bérézin, 

1997; Perez et al., 2007; Peleg et al., 2008). 

Os sítios de infecção mais comuns de A. baumannii são o trato respiratório inferior, 

o trato urinário, a corrente sanguínea, pele e tecidos moles (incidência de infecções em 

queimados, ou infecções de sítio cirúrgico). Principais fatores de risco incluem 

procedimentos invasivos, tais como o uso de ventilação mecânica, cateter venoso central 

ou cateter urinário, e uso prévio de ATBs de amplo espectro (Fournier et al., 2006; Perez et 

al., 2007; Peleg et al., 2008; Gordon et al., 2010a; Boyd et al., 2011). 

A ocorrência de surtos prolongados de IRAS é facilitada por dois motivos: i) a 

tolerância à dessecação, e ii) a resistência a múltiplas drogas; o que contribui para a 

propagação destes isolados entre pacientes dentro do ambiente hospitalar (Barnaud et al., 

2010). Além disso, a epidemiologia da infecção por A. baumannii é muitas vezes complexa, 

desde que a coexistência de infecções epidêmicas e endêmicas favorecem a pressão 

seletiva sobre a microbiota nosocomial selecionando isolados cada vez menos sensíveis 

até tornarem-se resistentes (Bergogne-Bérézin, 1996; Fournier et al., 2006; Mendes et al., 

2006; Perez et al., 2007). 
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Uma das características mais marcantes das espécies de Acinetobacter é a sua 

extraordinária capacidade de desenvolver mecanismos de resistência múltipla contra as 

principais classes de antibióticos. De fato, eles se tornaram resistentes aos beta-lactâmicos 

de amplo espectro — cefalosporinas de terceira geração, carboxipenicilinas, e cada vez 

mais a carbapenêmicos —, e aminoglicosídeos, pela produção de uma grande variedade 

de enzimas hidrolíticas (i.e., beta-lactamases) e transferases que inativam 

aminoglicosídeos, respectivamente. Adicionalmente, a maioria das cepas são resistentes 

às fluoroquinolonas (Fournier et al., 2006; Perez et al., 2007). 

O amplo uso de ATBs tem contribuído para a emergência de bactérias MRs as 

quais são associadas com infecções hospitalares, e altos índices de morbidade e 

mortalidade (Marra et al., 2006; Moura & Gir, 2007). Este problema é agravado pelo 

fracasso no desenvolvimento de novos antibióticos (Tillotson, 2008).  

Os múltiplos mecanismos de resistência nestas bactérias podem ter uma origem 

intrínseca e/ou adquirida, incluindo: i) perda da permeabilidade da membrana; ii) efluxo de 

ATB; iii) alteração do sítio de ligação; iv) alteração do receptor da membrana; v) 

superprodução de enzimas; e, vi) rotas metabólicas alternativas. Atualmente, o principal 

problema no tratamento de infecções causadas por bactérias MR (incluindo A. baumannii), 

no Brasil, é a expressão de β-lactamases que hidrolisam antibióticos carbapenêmicos 

(imipenem, meropenem, ertapenem e doripenem) e cefalosporinas de terceira 

(ceftazidima,) e quarta (cefepime) geração, considerados de última escolha terapêutica 

(Sader et al., 2001; Moreira, 2004; Kiffer et al., 2005a). 

Carbapenêmicos são drogas de escolha para o tratamento  de infecções por A. 

baumannii MR. Com relação a isto, os programas de vigilância antimicrobiana, 

Antimicrobial Surveillance Program (SENTRY), Meropenem Yearly Susceptibility Test 

Information Collection (MYSTIC) e Surveillance and Control of Pathogens of 
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Epidemiological Importance (SCOPE) tem demonstrado que a resistência aos 

carbapenêmicos em A. baumannii vem aumentando de forma considerável na América 

Latina, principalmente em países como Brasil, Argentina e Chile, entre os anos de 1997 a 

2010 (Tabela 1) (Sader et al., 2001; Kiffer et al., 2005a; Fedler et al., 2006; Perez et al., 

2007; Gales et al., 2011; Marra et al., 2011; Gales et al., 2012;). 

 

Tabela 1. Variação do índice de resistência aos antimicrobianos relatados pelo SENTRY 

entre 1997-2010, MYSTIC 2003 e SCOPE  2007-2010: 

Antimicrobiano 

Números de isolados (% resistência) / ano de estudo 

SENTRY  

1997-1999
a 

SENTRY  

2006-2009
b 

SENTRY  

2008-2010
c 

MYSTIC     

2003
d 

SCOPE     

2007-2010
e 

Imipenem 9,5% NR 71,4% 2,9% 55,9% 

Ceftazidima 62% 57,6% 81,7% 59,1% 70,0% 

Gentamicina 48,2% NR 53,3% 27,7% 51,8% 

Ciprofloxacina 55,5% 66,9% 62,6% 65,7% 73,4% 

Amicacina  57,7% 51,4% 87,2% 57,7% NR 

 
a
 Sader et al.,2001; 

b 
Gales et al., 2011; 

c
 Gales et al., 2012; 

d
 Kiffer et al.,2005a; 

e 
Marra et al.,2011; NI, não 

reportado. 

 

1.2 Acinetobacter baumannii e produção de carbapenemase do tipo Oxacilinases: 

importância clínica e ambiental 

Carbapenemases do tipo oxacilinase (OXA) pertencentes à classe D da 

classificação de Ambler tem sido mundialmente reportadas em espécies de Acinetobacter, 

especialmente no ambiente hospitalar. Especificamente no Brasil, cepas produtoras de 
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OXA tem sido associadas a surtos de IRAS (Dalla-Costa et al., 2003; Antonio et al., 2008; 

Clemente et al., 2011).  

A classe D se distingue de outras classes de enzimas, por conter uma serina no sítio 

ativo. Inicialmente, as principais espécies pertencentes à família Pseudomonadaceae, 

particularmente a espécie Pseudomonas aeruginosa, mostraram resistência para alguns 

tipos de beta-lactâmicos, não carbapenêmicos, mediada pela ação destas enzimas, 

entretanto, a primeira carbapenemase do tipo OXA foi caracterizada a partir de uma cepa 

clínica de A. baumannii MR isolada de um paciente em Edimburgo, Escócia, em 1985 

(Scaife et al., 1995; Queenan & Bush, 2007). 

Em A. baumannii oxacilinases classe D são subdividida em 6 grupos: OXA-23-like 

(OXA-23, OXA-27 e OXA-49), OXA-24/40-like (OXA-24, OXA-25, OXA-26, OXA-40, OXA-

72, OXA-160), OXA-58-like (OXA-96, OXA-97), OXA-51-like (Figueiredo, et al., 2011; Tian 

et al., 2011), OXA-182, que está restrito a Coréia do Sul (Kim et al., 2010), e mais 

recentemente uma nova variante foi identificada no Brasil (OXA-143), a qual tem sido 

restrita ao país com rápida disseminação nos principais centros urbanos (Higgins et al 

2009; 2010; Antonio et al., 2011; Medeiros et al., 2011, Werneck et al., 2011; Mostachio et 

al., 2012) (Figura 1). 

Infelizmente, isolados de A. baumannii produtores de oxacilinase do tipo OXA-23, 

tem sido identificados em esgoto hospitalar em Porto Alegre (Ferreira et al., 2011) e em 

rios urbanos do estado de São Paulo (Oliveira et al., 2011) o que infere na possibilidade de 

disseminação de cepas hospitalares para o ambiente, constituindo um serio problema de 

saúde pública. 
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Figura 1. Panorama de disseminação de OXA nos estados brasileiros. (Dalla-Costa et al., 2003; 

Antonio et al., 2008; Schimith Bier et al., 2010; Martins et al., 2009; 2012; Mostachio et al., 2009; 2012; 

Carvalho et al., 2009; Medeiros et al., 2010; Antonio et al., 2011; Figueiredo et al., 2011; Antonio et al. 2011; 

Werneck et al., 2011 Gionco et al., 2011; Morais et al. 2012) 

 

1.2.1 Acinetobacter baumannii e produção de carbapenemase do tipo OXA-23:  

A primeira descrição de A. baumannii produtor de OXA-23 foi relatada na Escócia 

em 1985 (Scaife et al.,, 1995). Desde então esta enzima tem sido reportada em vários 

países na última década, como Tunísia (Mansour et al., 2008), Emirados Árabes Unidos 

(Mugnier et al., 2008), Bulgária (Stoeva et al., 2008), Afeganistão e Iraque (Calhoun et al., 

2008), Tailândia (Niumsup et al., 2009), Coréia do Sul (Jeon et al., 2005; Yang et al., 

2009), Itália (Ansaldi et al., 2011), França (Garlantézec et al., 2011), China (Fu et al., 2010 

e Jiang et al., 2012), Portugal (Manageiro et al., 2012), Polônia (Nowak et al., 2012), Grécia 

(Liakopoulos et al., 2012) e Brasil (Dalla-Costa et al., 2003). 

OXA-72

OXA-23, OXA-72 , OXA-58 e OXA-143

OXA-23, OXA-58 e OXA-143

OXA-23 e OXA-143

OXA-23 e OXA-143

OXA-23



____________________________________________________________INTRODUÇÃO 
 

6 

 

No Brasil, aparentemente, a emergência e disseminação da oxacilinase OXA-23 

iniciou no ano de 2003 em Curitiba, no estado do Paraná. Após 2003, esta enzima foi 

reportada em outros estados. (Figura 1) 

Inicialmente no Brasil, o alto índice de resistência ao imipenem em A. baumannii foi 

atribuído à produção de metalo-beta-lactamase do tipo IMP-1 (Gales et al., 2003; Ribeiro et 

al., 2006). Porém, seguindo uma tendência mundial, a produção de oxacilinases OXA-23 

começou a ser reportada em diversos centros médicos, contribuindo com a endemicidade 

de múltiplos clones (Schimith Bier et al., 2010; Martins et al., 2012), associados a surtos de 

infecção hospitalar (Dalla-Costa et al., 2003; Antonio et al., 2008; Martins et al., 2009; 

2012; Mostachio et al., 2009; Carvalho et al., 2009; Schimith Bier et al., 2010). 

A hidrólise dos carbapenêmicos pela enzima OXA-23 contribui fortemente para o 

surgimento de cepas resistentes (Koh et al., 2007), cuja aquisição está associada a fatores 

de risco  tais como:  tratamento antibiótico prévio,  admissão na UTI, imunossupressão, e 

graves doenças subjacentes (Boo et al., 2006).  

O tratamento da infecção causada por A. baumannii carbapenem resistente torna-se 

complicado pela falta de opção terapêutica. Uma característica adicional das cepas 

positivas para OXA-23 tem sido a expressão de resistência para outras classes de 

antibióticos como aminoglicosídeos e fluoroquinolonas (Wang et al., 2007). 

O limitado número de agentes ATBs exibindo atividade contra A. baumannii produtor 

de OXA-23 se reduz ao uso de polimixina e ampicilina/sulbactam (Levin, 1999; Zhou et al., 

2007; Oliveira et al., 2008), porém, cepas resistentes para ambos os antibióticos já tem 

sido descritas (Reis et al., 2003), inferindo na emergência de fenótipos MR e/ou com 

resistência extensiva (XDR) (Magiorakos et al., 2011). 
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1.2.2 Acinetobacter baumannii e produção de carbapenemase do tipo OXA-58: 

A produção de carbapenemase OXA-58 tem sido reportada com menos freqüência 

que OXA-23 e OXA-24, sendo que o seu espectro hidrolítico é maior (Héritier et al., 2005; 

2005b; Coelho et al., 2006). 

O primeiro caso de A. baumannii produtor de OXA-58 foi reportado na França em 

2003, onde disseminou rapidamente (Marqué et al., 2005; Poirel et al., 2005; Héritier et al., 

2005b). Posteriormente, cepas OXA-58 positivas foram descritas na Austrália (Peleg et al., 

2006), Reino Unido (Coelho et al., 2006), Argentina (Merkier et al., 2008), Grécia 

(Pournaras et al., 2006; Papa et al., 2009; Liakopoulos et al., 2012), China (Lu et al., 2009; 

Zhang et al.,2010), Itália (Bertini et al., 2006; Ansaldi et al., 2011; Carretto et al., 2011), 

Turquia (Kulah et al., 2010), Brasil (Antonio et al., 2009; Figueiredo et al., 2011). 

A enzima OXA-58 confere resistência aos carbapenêmicos, monobactâmicos, e 

cefalosporinas de 3ª e 4ª geração. Isolados produtores de OXA-58 têm apresentado um 

perfil de MR para aminoglicosídeos, fluoroquinolonas e sulfas, assim como, uma 

resistência intermediária para tigeciclina; sendo sensíveis exclusivamente para rifampicina, 

tetraciclina, colistina, polimixina B, e em alguns casos para ampicilina/sulbactam (Héritier et 

al., 2005, Poirel et al., 2005; Bertini et al., 2006; Carretto et al.,2011). 

Recentemente, foram relatados aqui no Brasil os primeiros casos de infecção por A. 

baumannii produtor de OXA-58, os quais foram identificados nos estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro (Medeiros et al., 2010; Antonio et al., 2011; Figueiredo et al., 2011) (Figura 

1) 

 

1.2.3. Acinetobacter baumannii e produção de carbapenemase do tipo OXA-72: 

A enzima OXA-72 está agrupada dentro da família OXA-24/40-like juntamente com 

OXA-24, OXA-25, OXA-26 e OXA-40. (Peleg et al., 2006, Lu et al., 2009) 
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O primeiro relato de OXA-72 ocorreu na Tailândia em 2004 (GenBank accession no. 

AY739646) sendo posteriormente identificado em Taiwan no ano de 2004 (Lu et al., 2009; 

Lin et al., 2011),  assim como em outros países asiáticos, como China (Wang et al., 2007) 

e Coréia do Sul (Lee et al., 2009). Na Europa, isolados produtores de OXA-72 têm sido 

identificados na França (Barnaud, et al., 2010), Espanha (Candel et al., 2010), Croácia 

(Franolić-Kukina et al., 2011). No Brasil, este tipo isolado tem sido reportado recentemente, 

em casos esporádicos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro (Antonio et al., 2011; 

Werneck et al., 2011) e mais recentemente em Recife (comunicação pessoal, Professora 

Marcia Maria Camargo de Morais, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade de 

Pernambuco) (Figura 1). 

Esta carbapenemase confere resistência à carbapenêmicos e cefalosporinas de 3ª e 

4ª geração, porém, isolados produtores de OXA-72 têm apresentado um perfil de MR para 

aminoglicosídeos e fluoroquinolonas, sendo na maioria dos casos, exclusivamente 

sensíveis à polimixina B e colistina (Lu et al., 2009; Candel et al., 2010; Werneck et al., 

2011). 

 

1.2.4 Acinetobacter baumannii e produção de carbapenemase do tipo OXA-143: novo 

evento genético emergente no Brasil. 

Recentemente uma nova oxacilinase (denominada OXA-143) foi reportada por 

Higgins e colaboradores em 2009. O gene blaOXA-143 foi identificado em um isolado clínico 

de A. baumannii MR recuperado no Brasil, coletado em um hospital não especificado 

durante um estudo multicêntrico (Higgins et al., 2009). O gene blaOXA-143 é relacionado com 

outras enzimas oxacilinases do grupo OXA-24/40-like e OXA-182, com mais de 80% de 

similaridade (Peleg et al., 2008; Kim et al.,2010; Poirel et al., 2010). 
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Este novo evento genético, até agora tem sido exclusivamente reportado para A. 

baumannii no Brasil. Na ausência de estudos que avaliem o impacto deste novo 

determinante genético de resistência, o nosso grupo tem realizado um estudo multicêntrico 

em hospitais públicos do estado de São Paulo e Minas Gerais, reportando uma alta 

prevalência de isolados de A. baumannii produtores de OXA-143 em São Paulo e Minas 

Gerais, o que poderia refletir um novo fenômeno com características de endemicidade 

(Medeiros et al., 2010, 2011; Antonio et al., 2011; Mostachio et al., 2012). Durante o ano de 

2011 foi relatado um caso de A. baumannii produtor de OXA-143 no estado do Rio de 

Janeiro e uma nova variante alélica do gene blaOXA-143 foi reportado no estado do Paraná 

(Gionco et al., 2011, Werneck et al., 2011). No 51st ICAAC realizado em Chicago, USA, em 

Setembro de 2011, Cayô e colaboradores reportaram que a presença de A. baumannii 

produtor de OXA-143 no Brasil data desde 1995 (Cayô et al., 2011). Recentemente, cepas 

de A. baumannii produtoras de OXA-143 tem sido isoladas em Juiz de Fora, MG (Oliveira 

et al, 2011) (Figura 1). 

 

1.3 Uso combinado de antimicrobianos e efeito sinérgico: uma alternativa de 

tratamento para infecções por A. baumannii MR. 

1.3.1 Sinergismo:  

Sinergismo é uma interação positiva, no qual o efeito combinado dos ATBs é 

significativamente maior que seus efeitos independentes quando utilizados de forma 

separada (Lorian, 2006). 

Já o antagonismo é uma interação negativa, no qual o efeito combinado dos 

fármacos a ser examinado é significativamente menor que os seus efeitos independentes 

quando testados separadamente (Lorian, 2006). 
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Quando não há interação significativa entre os ATBs testados, esse resultado deve 

ser descrito indiferente (Lorian, 2006). 

Para uma padronização da interpretação do efeito sinérgico da combinação de 

ATBs é feito um cálculo através do somatório dos índices de concentração inibitória 

fracional (ΣCIF). 

CIF(A)= CIM(A) na combinação/ CIM(A) sozinho 

CIF(B)=  CIM(B) na combinação/ CIM(B) sozinho 

ΣCIF = CIF(A) + CIF(B)  

O ΣCIF menor ou igual a 0,5 corresponde a um efeito sinérgico; ΣCIF menor ou 

igual a 0,75 corresponde a um efeito parcialmente sinérgico; enquanto que um ΣCIF maior 

a 4,0 corresponde a antagonismo; e um ΣCIF entre 0,75 - 4,0, corresponde à indiferença 

(Hall et al., 1983, Fernández Cuenca et al., 2003). 

 

1.3.2. Metodologias para avaliar efeito sinérgico:  

A resistência intrínseca e adquirida do A. baumannii à grande parte das classes de 

ATBs conhecidos tem comprometido os atuais esquemas terapêuticos. Juntamente com 

esse problema, há o grande número de empresas farmacêuticas que abandonaram a 

descoberta e desenvolvimento de novos produtos ATBs (Peleg et al., 2008). 

O uso de ATBs combinado reduz significativamente a dose utilizada para 

tratamento bem como a redução da toxicidade de alguns ATBs relacionados à dose 

utilizada para tratamento, como por exemplo, a polimixina B e aminoglicosídeos (Lorian, 

2006). 

Devido às limitadas opções de tratamento para infecções causadas por 

microrganismos MR uma das estratégias para superar a falta de alternativas terapêuticas é 

a avaliação do uso combinado de ATBs (Entenza et al., 2009). 
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Através do sinergismo é possível obter um potencial benéfico para a terapia de 

associação de ATBs para o tratamento de infecções por A. baumannii. No entanto, o efeito 

sinérgico pode ser dependente do mecanismo de resistência da bactéria em estudo. No 

caso do A. baumannii, o efeito sinérgico de uma combinação antibacteriana contra uma 

cepa de A. baumannii produtor de uma oxacilinase especifica, não poderia ser extrapolado 

para outras cepas produtoras dos diversos tipos de oxacilinases. Assim, se faz necessário 

avaliar cada isolado MR, clonalmente não relacionado, contendo um mecanismo de 

resistência específico, para poder identificar uma combinação com resultado sinérgico 

abrangente (Bonapace et al., 2000). No Brasil, estudos sobre efeitos sinérgicos têm sido 

esporádicos e restritos a cepas não produtoras de carbapenemases (Kiffer et al., 2005b; 

Guelfi et al., 2008). 

Dentre os métodos descritos para avaliar in vitro a sinergia entre ATBs, os testes 

de checkerboard e time-kill tem sido amplamente utilizados e validados. O teste de 

checkerboard é um indicador de atividade inibitória, é um teste relativamente fácil executar 

(Kiratisin et al., 2010). O teste de time-kill avalia a atividade bactericida, mas é mais 

demorado e trabalhoso, porém a partir dos resultados podem ser obtidos dados de 

potencia em função do tempo de interação da combinação antibacteriana (Bonapace et al., 

2000, Sopirala 2010). 

Recentes pesquisas têm apontado a importância do uso de combinações de 

cefalosporinas, ou imipenem com aminoglicosídeos, rifampicina, polimixinas, combinada 

com inibidores de beta-lactamases. (Kiratisin et al., 2010; Sopirala 2010). 

Surpreendentemente, a associação ampicilina/sulbactam tem mostrado atividade contra 

espécie de Acinetobacter MR (Bergogne, 1997; Levin et al., 2003; Oliveira et al., 2008), 

porém, como citado anteriormente, estes estudos não têm considerado a atividade contra 

isolados de A. baumannii MR produtores de oxacilinases. 
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Na atual crise antibiótica, uma alternativa tem sido a otimização do uso de ATBs 

existentes, baseados em dados de PK/PD e valores da CIM. Para atingir este objetivo, é 

necessária uma compreensão completa dos parâmetros farmacocinéticos e 

farmacodinâmicos, para um uso terapêutico racional baseado em estratégias terapêuticas 

para estirpes altamente resistentes (Peleg et al., 2006). 

Dentre as combinações reportadas na literatura, o uso de ampicilina/sulbactam 

associada às polimixinas tem sido apontado como promissor. Outras combinações efetivas 

têm sido baseadas no uso de quinolonas, beta-lactâmicos, e/ou amicacina (Bonapace et 

al., 2000; Peleg et al., 2006). 

 

1.3.2.1. Método de disco difusão: 

Este método permite a avaliação qualitativa da interação entre agentes ATBs que 

se difundem em placas de ágar inoculados com o microrganismo. Este método é de fácil 

execução, cuja técnica é semelhante ao teste de susceptibilidade de disco-difusão (DD) 

utilizando o mesmo padrão de inóculo, placas de Mueller-Hinton (MH) e discos de ATB 

produzidos comercialmente para difusão (CLSI, 2009). 

Após seguir as normas de preparação do ágar MH e inóculo, segundo a técnica de 

DD (CLSI 2009), discos contendo o ATB A e B são dispostos sobre o ágar MH previamente 

inoculado com o microrganismo teste, a uma distância igual ou maior do que a soma dos 

diâmetros dos halos de inibição dos fármacos quando testados sozinhos. A interação entre 

os discos contendo ATB é analisada após 16 a 18 horas de incubação em estufa a 36°C. 

Na figura 2 (A) podemos observar dois halos de inibição independentes mostrando 

que uma droga A não interfere na ação da droga B. Já o sinergismo ocorre quando há 

aumento da zona de inibição entre os dois discos ATBs testados (Figura 2B). Quando há 

efeito antagônico, se pode observar a distorção do halo na interface das duas zonas de 
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inibição (Figura 2C). A figura 2D representa uma outra forma de visualização do efeito 

sinérgico, na qual a droga A e B não produzem halo de inibição decorrente na resistência 

da bactéria testada. Nesta condição, se produz uma zona fantasma entre os discos 

antibióticos testados (Lorian, 2006). 

 

Figura 2: Avaliação in vitro do efeito resultante da combinação de dois antibióticos utilizando a técnica de 

difusão do disco. A, efeito aditivo. B e D, efeito sinérgico. C efeito antagônico. Área sombreada = crescimento 

bacteriano; áreas claras = zonas de inibição do crescimento bacteriano (Lorian, 2006). 

 

1.3.2.2. Método de checkerboard: 

O método checkerboard é a técnica mais utilizada para avaliar combinações 

antimicrobianas in vitro (Rand et al., 1993; Marques et al., 1997; Lorian 2006; Petersen et 

al., 2006; Tong et al., 2006). Isso se deve principalmente ao fato de possuir uma fácil 

interpretação, cujo cálculo e resultados são simples, requerendo materiais disponíveis em 

qualquer laboratório de microbiologia (Lorian, 2006).  

A) Indiferente B) Sinergismo

D) SinergismoC) Antagonismo
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O termo checkerboard se refere ao padrão de diluição dos ATBs distribuídos na 

placa de microtitulação, como se fosse um tabuleiro de xadrez. Na vertical, cada poço 

contem uma diferente concentração diluída do antibiótico deforma decrescente (poços 

identificados da A – H) (Figura 3). Já na horizontal, um segundo ATB se adiciona a cada 

poço da microplaca, de esquerda para a direita de forma crescente (Lorian, 2006). Cada 

poço possui concentrações diferentes de cada um dos dois ATBs testados em um mesmo 

volume final (Dougherty et al.,1977; Lorian 2006). A vantagens deste método é que é 

possível testar várias combinações de diferentes concentrações de dois ATBs para uma 

mesma amostra, além de utilizar pequenas quantidades (volume) de cada droga testada. 

Dentre as limitações do método, este método só determina a atividade inibitória e não a 

atividade bactericida da combinação (Lorian, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Método de checkerboard em placa de microtitulação. Na vertical concentração diluída de cima para 

baixo de um ATB teste, e na horizontal um segundo ATB teste diluído da direita para a esquerda.  
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1.3.2.3. Método Time-kill: 

Este método é também utilizado para avaliar combinações antimicrobianas in vitro 

(Rand et al., 1993; Marques et al., 1997; Lorian 2006; Petersen et al., 2006; Tong et al., 

2006), através da diluição do inóculo com a combinação antimicrobiana em caldo MH, e 

semear alíquotas em placa de MH em tempos determinados e acompanhar o crescimento 

das colônias. 

As vantagens desta técnica é o fornecimento dados sobre a atividade bactericida 

da associação de ATBs, e também proporciona uma imagem dinâmica da ação 

antimicrobiana e o tempo de interação (com base na contagem de colônias), diferente do 

checkerboard, que fornece apenas dados da concentração inibitória mínima da associação 

de ATBs e a verificação do crescimento é examinada apenas uma vez, após 16 a 24h 

(Lorian 2006). 

O time-kill é um método trabalhoso e demorado, mas, os resultados são úteis para 

orientar a terapia. É essencial que as concentrações dos antimicrobianos testados sejam 

escolhidas com cuidado para que representem as concentrações teciduais necesssárias 

para combater o microrganismo no sítio de infecção. (White et al., 1996; Lorian 2006). 

 

1.3.2.4. Método epsilométrico: 

Este método foi proposto por White e colaboradores em 1996, e é considerado o 

mais novo método para avaliar combinação sinérgica de ATBs. De fácil execução, a 

técnica é semelhante ao teste de susceptibilidade de disco-difusão, utilizando o mesmo 

padrão de inóculo e placas de MH (CLSI 2009), mas o diferencial é a forma de 

apresentação do agente ATB. O método consiste em sobrepor, de forma entrecruzada, 

fitas plásticas (E-test) impregnadas com uma concentração gradiente de ATB, na superfície 

de uma placa de ágar MH, previamente inoculada com a bactéria testada, sendo incubada 
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durante 18h. O entrecruzamento das fitas se realiza especificamente considerando a CIM 

(Figura 4). A leitura da concentração inibitória mínima (CIM) é feita na intersecção da zona 

inibição de cada fita, porém, o efeito sinérgico é interpretado pela observação da queda da 

CIM de ambos antibióticos na zona da interseção de ambas fitas (White  et al.,1996; 

Bonapace et al.,2000). 

 

 

Figura 4: Método epsilométrico para avaliar o efeito combinado de antibacterianos (White et al.,1996; 

Bonapace et al., 2000). 

 

1.3.2.5: Método epsilométrico modificado: 

Este método avalia o efeito sinérgico utilizando fitas tipo E-test de um antibiótico A 

posicionadas sobre uma placa de ágar MH contendo uma concentração sub-inibitória 

(CIM/2) de um antibacteriano B. O ágar diluição segue as padronizações estabelecidas 

pelo CLSI para o preparo do ágar MH (CLSI, 2009). O antibiótico “B” é diluído e 

incorporado ao ágar MH em concentrações sub-inibitórias a CIM do próprio antibiótico 

Maior concentração

Maior concentração Menor concentração

Menor concentração

CIM de A e B  em 

combinação

CIM de B 

sozinho

CIM de A 

sozinho
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testado, e posteriormente esta placa é inoculada sendo subseqüentemente posicionada 

uma fita tipo E-test, contendo o antibiótico “A” (Wareham et al.,2006).  

A leitura do teste é realizada pela observação da queda da CIM do ATB “A”, 

contido na fita tipo E-test, na placas contendo o ATB “B”. É considerado efeito sinérgico a 

queda da CIM em pelo menos uma diluição no gradiente ATB. 

 

1.4 Avaliação de novos compostos contra Acinetobacter baumannii MR: 

1.4.1 Brometo de dioctadecildimetilamônio: bicelas, atividade antibacteriana e veículo de 

drogas.  

O DDA é um lipídeo catiônico sintético que contém duas longas cadeias de 

hidrocarbonetos saturados (Figura 6F). Quando sonicado, utilizando sonda de titânio, o 

DDA forma bicelas (DDA), que são nanofragmentos de bicamada versáteis sendo 

amplamente estudados como sistemas adjuvantes (Lincopan et al., 2009). Além disso, 

DDA exibe uma atividade antimicrobiana intrínseca, inerente de lípides catiônicos que 

formam parte do grupo de amônios quaternários (Carmona-Ribeiro, 2000).  

A auto-associação de lipídeos catiônicos em dispersões aquosas pode resultar em 

bicamadas fechadas como vesículas ou lipossomos (Pacheco & Carmona-Ribeiro, 2003), 

com a vantagem adicional de permitir adsorção, por atração eletrostática, de uma ampla 

variedade de biomoléculas ou estruturas biológicas, em sua maioria, negativamente 

carregadas. A preparação da dispersão lipídica composta por fragmentos de bicamada 

(BF) produzidos por sonicação, são estáveis em solução aquosa de baixa força iônica (até 

1 mM de NaCl) devido à repulsão eletrostática que impede a eventual coalescência que 

ocorreria por efeito hidrofóbico (Carmona-Ribeiro et al., 1986). 

Bicelas de DDA tem sido utilizados para carregar antígenos e/ou ATBs (Lincopan et 

al.,2009). Na Figura 5, observa-se uma visão esquemática da interação entre ATBs 
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hidrofóbicos com bicelas de DDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema mostrando a formação dos fragmentos de bicamada (bicelas) de DDA, e os complexos 

DDA-antimicrobiano. Dispersões de fragmentos de DDA em baixa força iônica (1 mM) podem ser obtidos por 

sonicação, de vesículas fechadas, como previamente descrito (Vieira & Carmona-Ribeiro, 2006). Drogas e/ou 

antígenos carregados negativamente podem interagir com a cabeça polar catiônica dos lipídeos podendo 

assim carregar estes compostos por atração eletrostática dos compostos. Por outro, bordas hidrofóbicas das 

bicelas de DDA podem facilitar a incorporação de rogas mediante governada pela hidrofobicidade de 

algumas estruturas antibióticas diretamente com a borda hidrofóbica. O modelo de bicela foi adaptado de 

Oliveira e colaboradores em 2011. 

 

 A avaliação in vitro de DDA tem demonstrado atividade contra bactéria MRs, 

incluindo A. baumannii e P. aeruginosa. Por outro lado, um estudo prévio tem revelado 

atividade sinérgica de DDA quando associada à tigeciclina (Aliaga et al., 2012) 

 

 

1.5 Opções terapêuticas para o tratamento de infecções causadas por Acinetobacter 

baumannii 

1.5.1 Ampicilina-sulbactam: 

Este composto é uma associação de um beta-lactâmico e um inibidor de beta-

lactamase. Os inibidores de beta-lactamase são beta-lactâmicos com atividade 

antibacteriana limitada e agem inibindo a atividade da enzima beta-lactamase (Levin et.al, 

2003). Geralmente estes inibidores são utilizados em associação com beta-lactâmicos 

promovendo a restauração da atividade deste. (Greenwood, 2003). O sulbactam está 

  
  

 

DDA bicela 

carregando droga 

na borda 

hidrofóbica 

Antimicrobiano ou 
antígeno carregado 
negativamete 
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associado à ampicilina em uma proporção fixa 1:2 aumentando o espectro de atividade da 

ampicilina (Figura 6A). Esta associação é utilizada para tratamento tanto de gram-positivos 

quanto gram-negativos (CLSI, 2012). 

 Atualmente alguns trabalhos apontam atividade sinérgica da associação da 

ampicilina-sulbactam com tigeciclina (Petersen et.al, 2005), amicacina (Marques et.al, 

1997; Savov et.al, 2002), tobramicina (Tatman et.al, 2004) e imipenem (Sheng et.al, 2011; 

Peck et.al, 2012). 

 

1.5.2 Imipenem 

O imipenem é um ATB que pertence a classe dos beta-lactâmicos, mais 

precisamente a sub-classe dos carbapenêmicos (figura 6B). Esta droga age inibindo a 

síntese da parede celular através da ligação do beta-lactâmico com as PBPs (Penicillin 

Binding Protein) que são proteínas de ligação à penicilina, que catalisam a síntese do 

peptideoglicano presente na parede celular bacteriana, mediante uma reação de 

transpeptidação e transglicolação (Sauvage et al.,2008; Madigan et al, 2012). 

Os carbapenêmicos por sua vez, são mais eficientes e estáveis à degradação por 

beta-lactamases de amplo espectro, exibindo elevada atividade antimicrobiana contra 

quase todas as bactérias gram-negativas, incluindo não fermentadores MRs (Greenwood, 

2003). 

Estudos de efeitos sinérgicos têm sido publicados utilizando o imipenem em 

combinação com lipopeptídeos, glicilciclinas, aminoglicosídeos, aztreonam, rifampicina, e 

até mesmo beta-lactâmicos como a ampicilina-sulbactam (Marques et al.,1997; Yoon et al., 

2003; Petersen et al., 2006; Wareham et al., 2006; Principe et al., 2009; Rodriguez et al., 

2010; Sopirala et al., 2010; Sheng et al. ,2011; Kirastisin et al.,2012; Peck et.al, 2012). 
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1.5.3 Polimixina B: 

A polimixina B (PB) é um ATB pertencente à classe dos lipopeptídeos (Figura 6C), 

que atuam principalmente na parede da célula bacteriana gram-negativa, levando a uma 

rápida alteração na permeabilidade da membrana citoplasmática e levando a morte celular 

(Gales et al., 2001). 

Este fármaco tem demonstrado uma atividade antimicrobiana “in vitro” significativa 

contra bacilos gram-negativos como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter 

spp., Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa. (Michalopoulos et al., 2008; Gales et 

al., 2006; 2011). Atualmente é uma importante opção de ATB contra microrganismos MRs. 

(Zavascki et al., 2007; Gales et al., 2006; 2011) 

Em trabalhos publicados por Yoon e colaboradores (2004), Wareham & Bean 

(2006), Pankey & Ashcraft (2008), foi demonstrada por checkerboard e método 

epsilomêtrico, o efeito sinérgico da PB em ensaios sinérgicos de, no qual obtiveram 

sucesso.  

 

1.5.4 Vancomicina 

A vancomicina pertence à classe dos glicopeptídeos, cujo mecanismo de ação é a 

inibição da síntese do peptideoglicano da parede da célula bacteriana na fase tardia, 

impedindo a incorporação de peptideoglicanos para a parede celular em crescimento, 

através da ligação da porção terminal de D-Alanil-D-Alanina com a cadeia lateral de 

pentapeptídeos (Reynolds, 1989; Jones, 2006). 

Esta droga é amplamente utilizada no tratamento de infecções causadas por 

Staphylococcus aureus meticilina resistente (MRSA) e para sérias infecções por 

microrganismos gram-positivos em pacientes que são hipersensíveis a penicilina (figura 

6D) (Greenwood, 2003; Jones, 2006; Mohr et al., 2007; Petrosillo et al., 2010). 
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Em 2010b Gordon & Wareham testaram uma combinação de antimicrobianos que 

não é convencional para o tratamento de infecção por Acinetobacter baumannii, um 

glicopeptídeo, no caso a vancomicina, utilizada para tratamento de gram-positivo, e um 

lipopeptídeo, a colistina, utilizada para tratamento de infecções por gram-negativos. Logo 

esta combinação apresentou sinergismo quando testadas em cepas de A. baumannii MRs. 

Estudos de avaliação do efeito sinérgico decorrente do uso combinado de 

antibacterianos tem sido esporádicos no Brasil (Kiffer et al., 2005; Guelfi et al., 2008). Esta 

pratica médica tem sido realizada sem uma base laboratorial. Assim, uma vez que o 

panorama atual da resistência bacteriana tem comprometido os principais esquemas 

terapêuticos, adquirindo um caráter endêmico, o presente trabalho visou avaliar diferentes 

combinações de compostos antibacterianos para poder estabelecer possíveis esquemas 

terapêuticos para o tratamento da infecção produzida por cepas de A. baumannii MRs, 

produtoras de oxacilinases prevalentes no Brasil. 

 

1.5.5 Tigeciclina 

A tigeciclina é uma droga antimicrobiana de amplo espectro, membro da classe 

das glicilciclinas, derivado semi-sintético da minociclina, representando o primeiro ATB 

disponível desta classe para uso clínico (Noskin, 2005; Pankey, 2005). A tigeciclina atua 

inibindo a síntese protéica bacteriana através da sua ligação à subunidade 30s do 

ribossomo (Entenza et al.,2009). 

Devido a sua natureza de amplo espectro tem uma boa atuação tanto para gram-

positivos como para gram-negativos (S. aureus, Enterococcus spp., S. pneumoniae, 

Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, 

Peptostreptococcus, Clostridium spp.) incluindo enterobactérias e Bacteroides spp., 

(Pankey, 2005; Noskin, 2005). Alguns estudos tem avaliado o uso tigeciclina, in vitro, 
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contra A. baumannii MR revelando uma atividade bacteriostática (Pachón-Ibáñez et al., 

2004; Maragakis et al., 2008). 

Outros estudos tem descrito um efeito sinérgico decorrente da combinação de 

tigeciclina com outros ATBs como carbapenêmicos, aminoglicosídeos, minociclina, 

lipopeptídeos, quinolonas, e inibidores de beta-lactamases (Petersen et.al, 2006; Moland et 

al., 2008; Principe et al., 2009; Sopirala et al., 2010; Lim et al., 2011; Sheng et al., 2011; 

Tan et al., 2011). 

 

1.5.6 Rifampicina 

A rifampicina é um ATB pertencente à classe das ansamicinas introduzidas na 

clínica na década de 70. (Almeida et al., 2011). O mecanismo de ação desta droga é a 

inibição da síntese de RNA através do ataque a subunidade β da RNA polimerase. Esta 

droga possui amplo espectro e é utilizado nos esquemas de tratamento para a tuberculose, 

causada pelo microrganismo M.tuberculosis (Rattan et al., 1998; Almeida et al., 2011; 

Brock ). 

Mas alguns trabalhos publicados demonstram que a combinação da rifampicina 

com tigeciclina (Petersen et al., 2006; Entenza et al., 2009; Príncipe et al., 2009), ou com 

PB (Wareham et al., 2006) ou ainda colistina (Liang et al., 2011) descrevem um efeito 

sinérgico, parcialmente sinérgico ou indiferente. 
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Figura 6.  Estruturas químicas dos principais compostos antimicrobiano: A) ampicilina-sulbactam B) 

imipenem, C) polimixina B; D) vancomicina; E) tigeciclina; F) brometo de dioctadecildimetilamônio; 

G) rifampicina

Ampicilina-sulbactam Imipenem

Polimixina B Vancomicina

Tigeciclina Brometo de 
dioctadecildimetilamônio

Rifampicina

A B 

C D 
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2- OBJETIVOS  

2.1 Objetivo geral  

Avaliar, in vitro e in vivo, o efeito sinérgico de diferentes combinações de 

antimicrobianos contra cepas endêmicas de A. baumannii MR, não relacionados 

clonalmente, produtores de oxacilinases. 

2.2 Objetivos específicos  

As combinações de diferentes classes de antibióticos (beta-lactâmicos, 

aminoglicosídeos, quinolonas, inibidores de beta-lactamase, polimixinas, glicilciclinas)  

foram avaliadas contra isolados clínicos MR de A. baumannii produtor de OXA-23, OXA-58, 

OXA-72 ou OXA-143 recuperados de diferentes hospitais brasileiros: 

 

1. Avaliar “in vitro” pelo método de “checkerboard” a ação sinérgica entre a combinação de 

dois ou três ATBs para a obtenção do índice de concentração inibitória fracional (CIF) e a 

sua somatória (ΣCIF) como medida de efeito sinérgico. 

 

2. Analisar comparativamente a atividade inibitória e a bactericida entre os ATBs 

combinados e isolados. 

 

3. Determinar a potência, in vitro, de combinações antibacterianas mediante cinéticas de 

curvas de morte em função do tempo. 

 

4. Investigar a atividade antimicrobiana in vitro do composto, brometo de 

dioctadecildimetilamônio (DDA), sua utilização sozinho e combinado com tigeciclina contra 

de cepas de A. baumannii MR produtoras de oxacillinase.   
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5. Avaliar in vivo, em modelo murino de infecção sistêmica produzida por A. baumannii 

produtor de oxacilinase, o efeito sinérgico de combinações com comprovada atividade 

antibacteriana in vitro.  
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3- MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Amostras bacterianas 

Isolados clínicos (n=8), clonalmente não relacionados, de A. baumannii, 

recuperados de diferentes hospitais brasileiros, com perfil de MR aos beta-lactâmicos, 

aminoglicosídeos e fluoroquinolonas (Dalla-Costa et al., 2003; Antonio et al., 2008; 

Mostachio et al., 2009; Medeiros et al., 2010). 

  Para a determinação fenotípica das cepas de A. baumannii foram realizados 

antibiogramas pelo método de disco-difusão (DD) e microdiluição, seguindo as normas 

padronizadas pelo Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 2009. O ponto de 

corte utilizado para o antimicrobiano tigeciclina foi baseados no critério estabelecido para 

enterobactérias, pelo Food Drug Administration (FDA). Cada bactéria foi inoculada em um 

caldo de crescimento, e incubada a 35°C até alcançar a turbidez padrão de escala 0,5 de 

McFarland.  

A identificação do gene que codifica a oxacilinase de cada amostra foi feita através 

da reação em cadeia da polimerase (PCR) com posterior sequenciamento. Todas as 

amostras apresentaram OXA-51, cujo determinante genético é intrínseco para a espécie 

Acinetobacter baumannii (Peleg et al., 2008). 

Na tabela 2 são apresentadas as características epidemiológicas, microbiológicas, 

perfil de suscetibilidade e, identificação dos genes que codificam a produção de 

oxacilinase, correspondente nas amostras avaliadas. 
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Tabela 2. Características epidemiológicas, microbiológicas e perfil de suscetibilidade dos 

isolados submetidos a avaliação. 

Cepa Data 
Hospital 

(Estado)
1
 

Amostra 
ERIC

-PCR 

Perfil de Susceptibilidade (disco-difusão)
2
 

blaOXA 

S
A

M
 

IP
M

 

C
A

Z
 

T
IG

 

G
E

N
 

A
K

 

P
B

 

C
IP

 

01 08/04 I (SP) Sangue A R R R S R R - R 58 

4347 11/07 VIII (SP) Secreção ferida B S R R S R R - R 72 

804 09/08 II (SP) Cateter C S R R S R S - R 143 

28 10/08 IV (SP) Secreção traqueal D S R R S R R - R 143 

1031 09/08 II (SP) Urina E R R R S R R - R 143, 23 

81 08/08 IV (SP) Secreção de ferida F R R R S R R - R 143, 23 

LDC 06/99 XII (PR) Osso A
3
 S R R S R R - R 23 

HC
4
 06/09 IX (SP) Sangue ND S R R S S I - R 23 

 1
 SP, São Paulo; PR, Paraná. 

2
 SAM ampicilina/sulbactam; IPM imipenem; CAZ ceftazidima; TIG tigeciclina; GEN 

gentamicina; AK amicacina; PB polimixina B;CIP ciprofloxacina, 
3
 primeira cepa isolada em Curitiba endêmica (Dalla-

Costa et al.,, 2003). 
4
 HC-USP cepa não tipada. ND, não definido. 

 

3.2. Condições de cultura  

As cepas utilizadas foram semeadas em ágar MacConkey e incubadas por 24 h em 

estufa controlada a 37°C. As colônias foram repicadas para 2 ml de caldo BHI (infusão 

cérebro-coração) e incubadas a 37°C, por 24 h sob agitação constante em shaker rotativo 

a 150 rpm. O resultado dessa semeadura foi acrescido de 20% de glicerol e congelado 

para preservação.   

 

3.3 Agentes antimicrobianos: 

Os sais antimicrobianos foram preparados considerando a potência (em UI/mg ou 

mg/mL) e a data de validade. 
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Tabela 3.  Soluções estoque utilizados no experimento 

Antibiótico Solução estoque (mg) 

Imipenem (Merck Sharp & Dohme) 2,5 

Gentamicina (Novarfarma) 40 

Amicacina (Teuto) 25 

Ciprofloxacina (Bayer) 2,5 

Tigeciclina (Pfizer) 5 

Polimixina B (Sigma / EuroFarma) 0,5 

Rifampicina (Sigma) 1 

Ceftazidima (Glaxo Smith Kline) 10 

Ampicilina/Sulbactam (EuroFarma) 20 

Vancomicina (Sigma) 100 

 

3.4. Determinação da sensibilidade a antimicrobianos pelo método de disco-difusão: 

Para a determinação fenotípica das cepas de A. baumannii foi realizado o método 

de disco-difusão, seguindo as normas padronizadas do CLSI 2009/2012. Cada bactéria foi 

inoculada em um caldo de crescimento, e incubada a 37°C até alcançar a turbidez padrão 

de escala 0,5 de McFarland e semeadas em placas de ágar MH (®Oxoid). Discos 

contendo Ciprofloxacina (5μg), amicacina (30μg), gentamicina (10μg), tigeciclina (10μg), 

ceftazidima (30μg), imipenem (10μg), ampicilina/sulbactam (10μg) foram dispostas nas 

placas de ágar MH. Os pontos de corte utilizados para os ATBs para DD foram baseados 

nos critérios estabelecidos pelo CLSI 2009/2012 e o critério para o ATB tigeciclina foi o 

estabelecido para Enterobactérias pelo Food Drug Administration (FDA). 

 

3.5. Determinação da atividade inibitória (Concentração inibitória mínima) 

Para determinação da concentração inibitória mínima (CIM) foi empregado o 

método de microdiluição em caldo, seguindo as normas padronizadas do CLSI 2009/2012. 

A colônia foi inoculada em um caldo MH e incubada a 37°C até alcançar a turbidez padrão 
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de 0,5 McFarland.  As diluições dos antibióticos foram feitas em caldo Mueller-Hinton (MH), 

ou em caldo Mueller-Hinton cátion ajustado (MHCA) (®BD) quando para o ATB PB, nas 

concentrações no qual serão analisadas, em seguida foram pipetadas em cada poço da 

placa, de microtitulação com fundo arredondado, 100µL da mesma concentração dos 

antibióticos diluídos. Em seguida foram adicionados 5µL do inóculo, e a placa foi fechada e 

levada para estufa à 37°C por 24 horas. Os pontos de corte utilizados para os ATBs na 

CIM, foram baseados nos critérios estabelecidos pelo CLSI 2012 para A. baumannii, com 

exceção dos ATBs vancomicina e rifampicina que foi utilizado o mesmo critério mas para a 

bactéria Staphylococcus aureus, e o critério para o ATB tigeciclina foi o estabelecido para 

Enterobactérias pelo Food Drug Administration (FDA). Todos os ensaios foram feitos em 

duplicata, em diferentes períodos de tempo. 

 

3.6. Teste de sinergismo, usando antibióticos de uso clínico, por método de microdiluição 

em caldo: checkerboard 

Para realizar a combinação de vários antimicrobianos para as cepas MR foi 

utilizado o método de microdiluição em caldo, seguindo as normas padronizadas do CLSI, 

2009/2012. 

Cada bactéria foi inoculada em um caldo de crescimento, incubando-se o caldo a 

37°C até alcançar a turbidez padrão de escala 0,5 McFarland. As diluições dos antibióticos 

foram feitas em caldo MH nas concentrações determinadas anteriormente, exceto quando 

a diluição é do ATB PB que foi utilizado o caldo MHCA (CLSI, 2009). Em seguida 50µL de 

cada uma destas suspensões previamente diluídas foram distribuídas ao longo de uma 

placa estéril de microtitulação com fundo em formato arredondado na seguinte ordem: na 

vertical concentração diluída de cima para baixo de um ATB teste, e na horizontal um 

segundo ATB teste diluído da direita para a esquerda. As placas de microtitulação com as 



____________________________________________________MATERIAL E MÉTODOS 

30 

 

diferentes combinações das drogas, nas diferentes concentrações, foram incubadas por 24 

horas. A leitura foi feita visualmente observando-se a turvação macroscópica visível.  

A interpretação do efeito sinérgico da combinação de antimicrobianos foi calculada 

pela somatória dos índices de concentração inibitória fracional A e B (ΣCIF), onde CIF (A 

ou B) = CIM do antibiótico A (ou B) em combinação / CIM do antibiótico A (ou B) sozinho, 

sendo que um ΣCIF menor ou igual a 0,5 corresponde a um efeito sinérgico, ΣCIF menor 

ou igual a 0,75 corresponde a um efeito parcialmente sinérgico, enquanto que um ΣCIF 

maior a 4,0 corresponde a antagonismo, e um ΣCIF entre 0,75 - 4,0, corresponde à 

indiferença (Hall et al., 1983, Fernández Cuenca et al., 2003). 

Os pontos de corte utilizados para os ATBs na CIF, foram baseados nos critérios 

estabelecidos pelo CLSI 2012 para A. baumannii, com exceção dos ATBs vancomicina e 

rifampicina que foi utilizado o mesmo critério mas para a bactéria Staphylococcus aureus, e 

o critério para o ATB tigeciclina foi o estabelecido pelo FDA para Enterobactérias. 

Todos os ensaios foram feitos em duplicata, em diferentes intervalos de tempo. 

 

3.7. Determinação da atividade bactericida (Concentração mínima letal, CML) e 

incorporação de solução de resazurina 

A atividade bactericida foi avaliada após a determinação da inibição do 

crescimento macroscopicamente visível, em cada poço da placa de microtitulação. Foram 

colocadas em cada poço 30µL de uma solução de 0,01% de reagente resazurina, com 

posterior incubação por 12 a 18 horas em estufa à 37°C com atmosfera normal. A leitura 

foi feita visualmente. A mudança de cor da resazurina de azul para rosa mostra a redução 

do indicador, demonstrando a viabilidade de células bacterianas. Para considerar um 

resultado positivo, a mudança de cor de em cada poço, comparado ao observado no poço 

controle de crescimento positivo, indicou viabilidade celular (Nateche et al., 2006; Hornsey 
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et al., 2011). Para validar o ensaio, a determinação da atividade bactericida foi comparada 

através do crescimento bacteriano macroscopicamente visível em placa de ágar, após a 

interação com cada antibacteriano e/ou sua combinação. Todos os ensaios foram feitos 

em duplicata, em diferentes intervalos de tempo. 

 

3.8. Estudo time-kill 

O estudo de time-kill (curva de morte) foi realizado com os mesmos ATB utilizados 

na microdiluição em caldo. A técnica foi proposta por Hemmer e colaboradores em 1979, 

para confirmar combinações sinérgicas do método de checkerboard. Este teste foi 

realizado de acordo as normas padronizadas do CLSI, M26-A de 1999. Em tubos o inóculo 

das cepas MR na escala 0,5 McFarland em 10 ml de caldo MH juntamente com a 

combinação de antibióticos pré-determinado F a 37°C nos tempos 0, 1, 2, 4 e 8 horas. Em 

seguida faz-se uma diluição 1:10, 1:100 e 1:1000 em caldo MH, com a pipeta dispensa 

0,1mL em cada placa e semeia com alça de Drigalski de vidro em ágar nutriente de cada 

diluição. Todos os ensaios foram feitos em duplicata ou triplicata, em diferentes intervalos 

de tempo. 

 

3.9 Teste confirmatório de sinergismo pelo método de disco-difusão modificado: 

O teste de sinergismo pelo método ágar diluição modificado, seguiu as 

padronizações estabelecidas pelo CLSI para o preparo do ágar na metodologia ágar 

diluição padrão (CLSI, 2006). O antimicrobiano PB (Eurofarma®) foi fixado nas 

concentrações 1μg/mL, 0,5 μg/mL e 0,25μg/mL (Wareham et al., 2006). Estas diluições 

seriadas foram realizadas a partir de uma solução estoque, e tubos contendo 19 mL de 

ágar Iso-sensitest foram previamente esterilizados, e mantidos a uma temperatura entre 

45ºC a 50ºC. Em seguida, 1 mL da solução ATB com concentração 20 vezes superior para 
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cada diluição testada, foi adicionada nos 19 mL de ágar Iso-sensitest (Oxoid®). Após 

homogeneização, o conteúdo foi depositado em placas de Petri de 90mm de diâmetro.  

Os inóculos bacterianos foram preparados em caldo Mueller-Hinton cátion ajustado 

(MHCA) (®BD) na escala 0,5 de McFarland (aproximadamente 1,0x108 UFC/mL) e por 

espectrofotometria. Logo após as amostras foram semeadas em placas de ágar Iso-

sensitest previamente preparados com concentrações de PB. As placas foram incubadas 

em estufa bacteriológica a 37ºC durante 18 a 20 horas. Após determinar a concentração 

inibitória mínima da PB em ágar difusão o teste foi repetido com o valor da diluição de PB 

no qual havia crescimento. 

Um disco de antimicrobiano de rifampicina (µg), imipenem (10µg) e vancomicina 

(µg), e outra com fita de ®E-test de Imipenem ou Vancomicina foram colocadas sobre o 

ágar semeado com amostra. (Wareham et al., 2006). 

A leitura do teste é feita por comparação entre as placas com diluições diferentes 

de PB e placa com ausência de PB. Será considerado efeito sinérgico as amostras que 

obtiverem aumento do halo de inibição ou diminuição no número de colônias com o 

aumento da concentração de PB no ágar Iso-sensitest. 

Para todos os ensaios realizados, como controles foram utilizadas as cepas de E. 

coli ATCC 25922 e S. aureus ATCC 25923. 

 

3.10. Atividade in vivo do efeito sinérgico em modelo murino de infecção sistêmica  

A atividade in vivo do efeito sinérgico de combinações com comprovada atividade 

antibacteriana in vitro foram avaliadas em um modelo murino de infecção sistêmica, 

induzida pelos agentes bacterianos estudados. Esta avaliação foi realizada utilizando 

camundongos Swiss fêmeas outbred com sete semanas de idade, isentos de agentes 

patogênicos, seguindo métodos aprovados pelo comitê de ética da FCF-USP. 
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A partir dos resultados sinérgicos, in vitro, foram padronizados esquemas 

terapêuticos para os testes in vivo (Gilbert et al., 2010).  

Foram formados 4 grupos de 13 camundongos cada, no qual se dividiram em 

grupo controle positivo (apenas inóculo, sem tratamento), grupo imipenem (tratado com 

IPM), grupo polimixina B (tratado com PB), grupo da combinação de imipenem com 

polimixina B (tratado com a combinação de IPM + PB) e um grupo controle negativo (sem 

inóculo e tratamento) com 8 camundongos. 

Para cada modelo de infecção foram inoculados intraperitonealmente 0,5 mL de 

uma suspensão bacteriana MR (A. baumannii produtor de OXA-143) contendo 1,8 x 108 

unidades formadoras de colônia (UFC/mL). 

A proporção dos ATBs indicadas pelo método de checkerboard foi 0,5µg/mL de PB 

e 16 µg/mL de IPM (1:32). A partir deste a dosagem dos antimicrobianos utilizados tanto no 

ensaio com apenas uma droga quanto no ensaio sinérgico foram calculados 2400 µg/kg 

imipenem e 75 µg/kg de PB divididas em 2 doses a cada 12 horas. A preparação dos 

antimicrobianos foram feitas uma hora antes da aplicação, em solução salina a 0,9% e 

inoculados intraperitonealmente 24 horas após a administração do inóculo, no esquema a 

cada 12 horas durante 3 dias. 

Dois animais de cada grupo foram sacrificados nos dias 0, 1 e 5 dias após a 

inoculação da bactéria em estudo. Os órgãos pulmão e baço foram retirados e divididos ao 

meio, metade do órgão foi armazenado em formaldeído 10% para histologia e a outra 

metade foi homogeneizado em almofariz com pistilo e diluído em PBS 1:10, 1:100 e 1:1000 

e logo em seguida semeados em ágar MacConkey para contagem de UFC/g de órgão 

(pulmão, baço). 
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A análise histopatológica foi realizada em laboratório especializado e a 

fotodocumentação foi registrada através de microscopia utilizando Nikon Eclipse e800 

microscope®. 

 

3.11. Atividade antibacteriana de nanofragmentos de brometo de dioctadecildimetilamônio 

(DDA) contra Acinetobacter baumannii: 

Nanofragmentos de bicamada (bicelas) de DDA foram produzidos por sonicação 

com sonda de titânio de 2mM ou 0,5 mg/mL de DDA em IGP (1 mM de fosfato de potássio, 

287 mM de glicose, pH 7,0) como previamente descrito (Lincopan et al., 2003). A dispersão 

foi centrifugada a 12.000 rpm por 1 hora a 4°C, para tirar resíduos de titânio, sendo 

esterilizada por filtração (0,45 mm) e conservado a 4°C em geladeira. 

A estabilidade coloidal de DDA associado aos ATBs foi monitorada 

macroscopicamente pela observação de agregação (floculação). A combinação de 

DDA/tigeciclina foi baseada em estudos físico-químicos e de atividade bactericida, 

previamente estabelecidos (Aliaga et al., 2012). 

O complexo DDA/tigeciclina foi feito a partir da adição da tigeciclina diretamente 

nas dispersões DDA e logo depois diluído em uma gama de concentrações diferentes. A 

atividade in vitro de DDA e DDA/tigeciclina foi determinada por microdiluição, concentração 

mínima letal e curvas de morte. 

 

3.12 Análise Estatística:  

Todos os dados foram expressos em média ± desvio padrão (considerando a 

média de 3 ensaios). As diferenças estatísticas entre os grupos submetidos a infecção e 

tratamento foram analisadas por teste não paramétrico de comparações múltiplas, ANOVA. 

Foi considerado significativo um p≤ 0,05. 
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4 – RESULTADOS  

 

4.1 Atividade sinérgica determinada por checkerboard 

Na tabela 4 são apresentados os resultados da determinação do efeito sinérgico de 

14 combinações de antibióticos, para 8 cepas clonalmente não relacionadas de 

Acinetobacter baumannii MRs produtoras da carbapenemase OXA-143, OXA-23, 

(endêmicos nos Brasil), OXA 143/23, OXA-58 e OXA-72.  

As combinações avaliadas foram:  

 Imipenem x Gentamicina  

 Amicacina x Tigeciclina 

 Amicacina  x Ampicilina/Sulbactam 

 Amicacina x Imipenem 

 Ceftazidima x Tigeciclina 

 Polimixina B x Imipenem 

 Gentamicina x Ciprofloxacina 

 Amicacina x Ciprofloxacina 

 Polimixina B x Vancomicina 

 Ampicilina/Sulbactam x Rifampicina 

 Tigeciclina x Rifampicina 

 Amicacina x Rifampicina 

 Polimixina B x Rifampicina 

 Ampicilina/Sulbactam x Polimixina B  
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Tabela 4: Valores da concentração inibitória mínima (CIM), concentração inibitória fracional (CIF), somatória das CIF (ΣCIF) e picos 

plasmáticos dos antimicrobianos para dois isolados de Acinetobacter baumannii MR que apresentaram sinergismo: 

a
  Interpretação: ΣCIF ≤ 0,5 corresponde a sinergismo (S); ΣCIF = 0,75 parcialmente sinérgico (PS); ΣCIF > 4,0 antagonismo (A); ΣCIF entre 1,0 - 4,0  indiferente (I). 

b
 Valores 

do ponto A/B são expressos em µg/mL;
 c 

Picos Plasmáticos de acordo com The Sanford Guide To Anitmicrobial Therapy 2010. Ponto de corte para definir resistência (CLSI, 
2012): amicacina ≥ 64µg/mL; gentamicina ≥16; ciprofloxacina ≥4µg/mL, ceftazidima ≥ 32µg/mL; imipenem ≥ 16µg/mL; amicilina-sulbatam ≥ 32µg/mL; polimixina B ≥4µg/mL; 
tigeciclina ≥ 8µg/mL (ponto de corte FDA); vancomicina ≥ 16µg/mL e rifamicina ≥ 4µg/mL (ponto de corte de Staphilococcus aureus CLSI 2012) 

Cepa 804 OXA-143 

Combinação A x B CIM A(µg/mL) CIM B(µg/mL) CIF A CIF B ΣCIF = CIF A+ CIF B Interpretaçãoa Ponto (A/B)b  Pico Plasmático (µg/mL)c 

Imipenem x Gentamicina 128 64,0 0,50 0,004 0,50 S 64,0/ 0,03 40 / 4-10 

Amicacina x  Tigeciclina 128 0,03 0,03 0,33 0,36 S 4,00/0,01 15-30 / 0,63 

Amicacina  x Ampicilina/Sulbactam 32,0 8,00 0,25 0,25 0,50 S 8,00/2,00 15-30 / 109-150 

Amicacina x Imipenem 128 64,0 0,50 0,01 0,51 S 64,0/ 0,12 15-30 / 40 

Ceftazidima x Tigeciclina 256 0,03 0,12 0,33 0,45 S 32,0/ 0,01 69 / 0,63 

Polimixina B x Imipenem 1,00 256 0,50 0,06 0,56 PS 0,50/16,0 1-8 / 40 

Gentamicina x Ciprofloxacina 1,00 16,0 0,50 0,007 0,50 S 0,50/0,12 4-10 / 4,6 

Ciprofloxacina x Amicacina  16,0 16,0 0,12 0,007 0,13 S 2,00/0,12 4,6 / 15-30 

Polimixina B x Vancomicina 0,50 256 0,50 0,25 0,75 PS 0,25/64,0 1-8 / 20-50 

Amicacina x Rifampicina 128 16,0 0,50 0,25 0,75 PS 64,0/2,00 15-30 / 4-32 

Tigeciclina x Rifampicina 0,25 8,00 1,00 0,25 1,25 I 0,25/2,00 0,63 /4-32 

Ampicilina/Sulbactam x Rifampicina 32,0 4,00 0,25 0,50 0,75 PS 8,00/2,00  109-150 / 4-32 

Polimixina B x Rifampicina 1,00 4,00 0,50 0,25 0,75 PS 0,50/1,00 1-8 / 4-32 

Ampicilina/Sulbactam x Polimixina B 16,0 0,50 0,25 0,50 0,75 PS 4,00/0,25 109-150 / 1-8  
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a
  Interpretação: ΣCIF ≤ 0,5 corresponde a sinergismo (S); ΣCIF = 0,75 parcialmente sinérgico (PS); ΣCIF > 4,0 antagonismo (A); ΣCIF entre 1,0 - 4,0  indiferente (I). 

b
 Valores 

do ponto A/B são expressos em µg/mL;
 c 

Picos Plasmáticos de acordo com The Sanford Guide To Anitmicrobial Therapy 2010. Ponto de corte para definir resistência (CLSI, 
2012): amicacina ≥ 64µg/mL; gentamicina ≥16; ciprofloxacina ≥4µg/mL, ceftazidima ≥ 32µg/mL; imipenem ≥ 16µg/mL; amicilina-sulbatam ≥ 32µg/mL; polimixina B ≥4µg/mL; 
tigeciclina ≥ 8µg/mL (ponto de corte FDA); vancomicina ≥ 16µg/mL e rifamicina ≥ 4µg/mL (ponto de corte de Staphilococcus aureus CLSI 2012) 

 
 

Cepa 28 OXA-143 

Combinação A x B CIM A(µg/mL) CIM B(µg/mL) CIF A CIF B ΣCIF = CIF A+ CIF B Interpretaçãoa Ponto (A/B)b Pico Plasmático(µg/mL)d 

Imipenem x Gentamicina 128 16,0 0,50 0,0018 0,50 S 64,0/ 0,03 40 / 4-10 

Amicacina x Tigeciclina 128 0,03 0,25 0,16 0,41 S 32,0/ 0,005 15-30 / 0,63 

Amicacina x Ampicilina/Sulbactam 512 4,00 0,25 0,25 0,50 S 128/1,00 15-30 / 109-150 

Amicacina x Imipenem 128 64,0 0,25 0,12 0,37 S 32,0/8,00 15-30 / 40 

Ceftazidima x Tigeciclina 256 0,06 0,25 0,16 0,41 S 64,0/0,01 69 / 0,63 

Polimixina B x Imipenem 1,00 128 0,50 0,001 0,50 S 0,50/0,25 1-8 / 40 

Gentamicina x Ciprofloxacina 64,0 32,0 0,25 0,25 0,50 S 16,0/8,00 4-10 / 4,6 

 Ciprofloxacina x Amicacina 16,0 256 0,12 0,50 0,62 PS 2,00/128 4,6 / 15-30  

Polimixina B x Vancomicina 0,50 128 0,24 0,50 0,74 PS 0,12/64,0 1-8 / 20-50 

Amicacina x Rifampicina 256 8,00 0,25 0,50 0,75 PS 64,0/4,00 15-30 /4-32 

Tigeciclina x Rifampicina 0,12 8,00 0,50 0,06 0,56 PS 0,06/0,50 0,63 /4-32 

Ampicilina/Sulbactam x Rifampicina 64,0 8,00 0,50 0,0006 0,50 S 32,0/0,005 109-150 / 4-32 

Polimixina B x Rifampicina 1,00 8,00 0,12 0,50 0,62 PS 0,12/16,0 1-8 / 4-32 

Ampicilina/Sulbactam x Polimixina B 8,00 1,00 0,25 0,50 0,75 PS 0,25/4,00 109-150 / 1-8  
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Cepa 1031 OXA-143/23 

Combinação A x B CIM A(µg/mL) CIM B(µg/mL) CIF A CIF B ΣCIF = CIF A+ CIF B Interpretaçãoa Ponto (A/B)b Pico Plasmático(µg/mL)d 

Imipenem x Gentamicina 64,0 0,50 0,25 0,12 0,37 S 16,0/0,06 40 / 4-10 

Amicacina x Tigeciclina 1024 0,25 0,003 0,49 0,49 S 4,00/0,12 15-30 / 0,63 

Amicacina x Ampicilina/Sulbactam 256 16,0 0,50 0,25 0,75 PS 64,0/8,00 15-30 / 109-150 

Amicacina x Imipenem 512 256 0,25 0,12 0,37 S 128/32,0 15-30 / 40 

Ceftazidima x Tigeciclina 128 0,06 0,12 0,16 0,28 S 16,0/0,01 69 / 0,63 

Polimixina B x Imipenem 1,00 128 0,25 0,25 0,50 S 0,25/32,0 1-8 / 40 

Gentamicina x Ciprofloxacina 2,00  128 0,06 0,25 0,50 S 0,50/32,0 4-10 / 4,6 

 Ciprofloxacina x Amicacina 64,0 512 0,06 0,50 0,56 S 2,00/0,12 4,6 / 15-30  

Polimixina B x Vancomicina 0,50 256 0,50 0,12 0,62 PS 0,25/32,0 1-8 / 20-50 

Amicacina x Rifampicina 512 4,00 0,25 0,50 0,75 PS 128/2,00 15-30 /4-32 

Tigeciclina x Rifampicina 0,25 4,00 0,24 0,50 0,74 PS 0,06/2,00 0,63 /4-32 

Ampicilina/Sulbactam x Rifampicina 64,0 4,00 0,25 0,50 0,75 PS 16,0/2,00 109-150 / 4-32 

Polimixina B x Rifampicina 1,00 16,0 0,50 0,12 0,62 PS 0,50/2,00 1-8 / 4-32 

Ampicilina/Sulbactam x Polimixina B 64,0 0,25 0,50 0,48 0,98 I 32,0/0,12 109-150 / 1-8  

 

a
  Interpretação: ΣCIF ≤ 0,5 corresponde a sinergismo (S); ΣCIF = 0,75 parcialmente sinérgico (PS); ΣCIF > 4,0 antagonismo (A); ΣCIF entre 1,0 - 4,0  indiferente (I). 

b
 Valores 

do ponto A/B são expressos em µg/mL;
 c 

Picos Plasmáticos de acordo com The Sanford Guide To Anitmicrobial Therapy 2010. Ponto de corte para definir resistência (CLSI, 
2012): amicacina ≥ 64µg/mL; gentamicina ≥16; ciprofloxacina ≥4µg/mL, ceftazidima ≥ 32µg/mL; imipenem ≥ 16µg/mL; amicilina-sulbatam ≥ 32µg/mL; polimixina B ≥4µg/mL; 
tigeciclina ≥ 8µg/mL (ponto de corte FDA); vancomicina ≥ 16µg/mL e rifamicina ≥ 4µg/mL (ponto de corte de Staphilococcus aureus CLSI 2012) 
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Cepa 81 OXA-143/23 

Combinação A x B CIM A(µg/mL) CIM B(µg/mL) CIF A CIF B ΣCIF = CIF A+ CIF B Interpretaçãoa Ponto (A/B)b Pico Plasmático(µg/mL)c 

Imipenem x Gentamicina 32,0 128 1,00 0,0002 1,00 I 0,12/8,00 40 / 4-10 

Amicacina x  Tigeciclina 64,0 0,50 0,06 1,00 1,06 I 4,00/0,50 15-30 / 0,63 

Amicacina  x Ampicilina/Sulbactam 128 32,0 0,25 0,25 0,50 S 32,0/4,00 15-30 / 109-150 

Amicacina x Imipenem 256 64,0 0,12 0,25 0,37 S 32,0/16,0 15-30 / 40 

Ceftazidima x Tigeciclina 1024 0,50 0,06 0,50 0,56 PS 64,0/0,25 69 / 0,63 

Polimixina B x Imipenem 0,50 32,0 0,12 1,00 1,12 I 0,06/32,0 1-8 / 40 

Gentamicina x Ciprofloxacina  128 1024 0,50 0,50 1,00 I 64,0/512 4-10 / 4,6 

 Ciprofloxacina x Amicacina 256 32,0 0,01 1,00 1,01 I 4,00/32,0 15-30 / 4,6 

Polimixina B x Vancomicina 1,00 256 0,50 0,12 0,62 PS 0,50/32,0 1-8 / 20-50 

Amicacina x Rifampicina 64,0 2,00 1,00 0,01 1,01 I 64,0/0,03 15-30 /4-32 

Tigeciclina x Rifampicina 1,00 4,00 0,25 0,50 0,75 PS 0,06/2,00 0,63 /4-32 

Ampicilina/Sulbactam x Rifampicina 32,0 4,00 0,50 0,25 0,75 PS 16,0/1,00 109-150 / 4-32 

Polimixina B x Rifampicina 1,00 4,00 0,50 0,12 0,62 PS 0,50/0,50 1-8 /4-32 

Ampicilina/Sulbactam x Polimixina B 128 0,50 0,03 1,00 1,03 I 4,00/0,50 109-150 / 1-8 
a
  Interpretação: ΣCIF ≤ 0,5 corresponde a sinergismo (S); ΣCIF = 0,75 parcialmente sinérgico (PS); ΣCIF > 4,0 antagonismo (A); ΣCIF entre 1,0 - 4,0  indiferente (I). 

b
 Valores 

do ponto A/B são expressos em µg/mL;
 c 

Picos Plasmáticos de acordo com The Sanford Guide To Anitmicrobial Therapy 2010. Ponto de corte para definir resistência (CLSI, 
2012): amicacina ≥ 64µg/mL; gentamicina ≥16; ciprofloxacina ≥4µg/mL, ceftazidima ≥ 32µg/mL; imipenem ≥ 16µg/mL; amicilina-sulbatam ≥ 32µg/mL; polimixina B ≥4µg/mL; 
tigeciclina ≥ 8µg/mL (ponto de corte FDA); vancomicina ≥ 16µg/mL e rifamicina ≥ 4µg/mL (ponto de corte de Staphilococcus aureus CLSI 2012) 
. 
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Cepa 1 OXA-58 

Combinação A x B CIM A(µg/mL) CIM B(µg/mL) CIF A CIF B ΣCIF=CIF A+CIF B Interpretaçãoa 
Ponto (A/B)b 

Pico Plasmático(µg/mL)c 

Imipenem x Gentamicina 128 4,00 0,25 0,25 0,50 S 32,0/1,00 40 / 4-10 

Amicacina x  Tigeciclina 256 0,25 0,25 0,12 0,37 S 64,0/0,03 15-30 / 0,63 

Amicacina  x Ampicilina/Sulbactam 128 32,0 0,25 0,50 0,75 PS 32,0/16,0 15-30 / 109-150 

Amicacina x Imipenem 256 8,00 0,25 0,25 0,50 S 64,0/2,00 15-30 / 40 

Ceftazidima x Tigeciclina 512 0,06 0,25 0,50 0,75 PS 128/0,03 69 / 0,63 

Polimixina B x Imipenem 1,00 32,0 0,50 0,03 0,53 PS 0,50/2,00 1-8 / 40 

Gentamicina x Ciprofloxacina 4,00 128 0,25 0,25 0,50 S 1,00/32,0 4-10 / 4,6 

Ciprofloxacina x Amicacina 64,0 128 0,50 0,12 0,62 PS 8,00/64,0 15-30 / 4,6 

Polimixina B x Vancomicina 1,00 256 0,50 0,50 1,00 I 0,50/128 1-8 / 20-50 

Amicacina x Rifampicina 256 4,00 0,06 0,50 0,56 PS 16,0/2,00 15-30 /4-32 

Tigeciclina x Rifampicina 0,50 4,00 0,50 0,50 1,00 I 0,25/2,00 0,63 /4-32 

Ampicilina/Sulbactam x Rifampicina 32,0 4,00 0,50 0,12 0,62 PS 0,50/0,50 109-150 / 4-32 

Polimixina B x Rifampicina 1,00 4,00 0,50 0,12 0,62 PS 0,50/0,50 1-8 /4-32 

Ampicilina/Sulbactam x Polimixina B 64,0 1,00 0,06 0,50 0,56 PS 4,00/0,50 109-150 / 1-8 
a
  Interpretação: ΣCIF ≤ 0,5 corresponde a sinergismo (S); ΣCIF = 0,75 parcialmente sinérgico (PS); ΣCIF > 4,0 antagonismo (A); ΣCIF entre 1,0 - 4,0  indiferente (I). 

b
 Valores 

do ponto A/B são expressos em µg/mL;
 c 

Picos Plasmáticos de acordo com The Sanford Guide To Anitmicrobial Therapy 2010. Ponto de corte para definir resistência (CLSI, 
2012): amicacina ≥ 64µg/mL; gentamicina ≥16; ciprofloxacina ≥4µg/mL, ceftazidima ≥ 32µg/mL; imipenem ≥ 16µg/mL; amicilina-sulbatam ≥ 32µg/mL; polimixina B ≥4µg/mL; 
tigeciclina ≥ 8µg/mL (ponto de corte FDA); vancomicina ≥ 16µg/mL e rifamicina ≥ 4µg/mL (ponto de corte de Staphilococcus aureus CLSI 2012) 
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Cepa 4347 OXA-72 

Combinação A x B CIM A(µg/mL) CIM B(µg/mL) CIF A CIF B ΣCIF=CIF A+CIF B Interpretaçãoa Ponto (A/B)b Pico Plasmático(µg/mL)c 

Imipenem x Gentamicina 64,0 8,00 0,25 0,25 0,50 S 16,0/2,00 40 / 4-10 

Amicacina x  Tigeciclina 128 0,25 0,25 0,24 0,49 S 32,0/0,06 15-30 / 0,63 

Amicacina  x Ampicilina/Sulbactam 256 32,0 0,12 0,25 0,37 S 8,00/32,0 15-30 / 109-150 

Amicacina x Imipenem 128 32,0 0,25 0,50 0,75 PS 32,0/16,0 15-30 / 0,63 

Ceftazidima x Tigeciclina 256 0,06 0,12 0,50 0,62 PS 32,0/0,03 69 / 0,63 

Polimixina B x Imipenem 1,00 32,0 0,25 0,25 0,50 S 0,25/8,00 1-8 / 40 

Gentamicina x Ciprofloxacina 4,00 64,0 0,03 0,50 0,50 S 0,12/32,0 4-10 / 4,6 

Ciprofloxacina x Amicacina 64,0 256 0,25 0,25 0,50 S 16,0/64,0 15-30 / 4,6 

Polimixina B x Vancomicina 1,00 256 0,50 0,0009 0,50 S 0,50/0,25 1-8 / 20-50 

Amicacina x Rifampicina 256 16,0 0,003 0,50 0,50 S 2,00/8,00 15-30 /4-32 

Tigeciclina x Rifampicina 0,50 4,00 0,50 0,25 0,75 PS 0,25/1,00 0,63 / 4-32 

Ampicilina/Sulbactam x Rifampicina 32,0 4,00 0,50 0,25 0,75 PS 16,0/1,00 109-150 / 4-32 

Polimixina B x Rifampicina 1,00 8,00 0,50 0,25 0,75 PS 0,50/2,00 1-8 /4-32 

Ampicilina/Sulbactam x Polimixina B 128 1,00 0,03 0,50 0,53 PS 4,00/0,50 109-150 / 1-8 
a
  Interpretação: ΣCIF ≤ 0,5 corresponde a sinergismo (S); ΣCIF = 0,75 parcialmente sinérgico (PS); ΣCIF > 4,0 antagonismo (A); ΣCIF entre 1,0 - 4,0  indiferente (I). 

b
 Valores 

do ponto A/B são expressos em µg/mL;
 c 

Picos Plasmáticos de acordo com The Sanford Guide To Anitmicrobial Therapy 2010. Ponto de corte para definir resistência (CLSI, 
2012): amicacina ≥ 64µg/mL; gentamicina ≥16; ciprofloxacina ≥4µg/mL, ceftazidima ≥ 32µg/mL; imipenem ≥ 16µg/mL; amicilina-sulbatam ≥ 32µg/mL; polimixina B ≥4µg/mL; 
tigeciclina ≥ 8µg/mL (ponto de corte FDA); vancomicina ≥ 16µg/mL e rifamicina ≥ 4µg/mL (ponto de corte de Staphilococcus aureus CLSI 2012) 
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Cepa LDC OXA-23 

Combinação A x B CIM A(µg/mL) CIM B(µg/mL) CIF A CIF B ΣCIF=CIF A+CIF B Interpretaçãoa 
Ponto (A/B)b 

Pico Plasmático(µg/mL)c 

Imipenem x Gentamicina 128 64,0 0,25 0,25 0,50 S 32,0/16,0 40 / 4-10 

Amicacina x  Tigeciclina 128 0,12 0,06 0,50 0,56 S 8,00/0,06 15-30 / 0,63 

Amicacina x Ampicilina/Sulbactam 256 32,0 0,25 0,25 0,50 S 8,00/32,0 15-30 / 109-150 

Amicacina x Imipenem 256 512 0,50 0,25 0,75 PS 128/128 15-30 / 40 

Ceftazidima x Tigeciclina 64,0 0,06 0,12 0,16 0,28 S 8,0/0,01 69 / 0,63 

Polimixina B x Imipenem 1,00 128 0,50 0,12 0,62 PS 0,50/16,0 1-8 / 40 

Gentamicina x Ciprofloxacina 64,0 64,0 0,25 0,06 0,31 S 4,00/16,0 4-10 / 4,6 

Ciprofloxacina x Amicacina 16,0 256 0,25 0,25 0,50 S 4,00/64,0 15-30 / 4,6 

Polimixina B x Vancomicina 0,25 64,0 048 0,06 0,54 PS 0,12/32,0  1-8 / 20-50 

Amicacina x Rifampicina 256 32,0 0,25 0,50 0,75 PS 64,0/16,0 15-30 /4-32 

Tigeciclina x Rifampicina 0,06 8,00 0,16 0,50 0,66 PS 0,01/4,00 0,63 / 4-32 

Ampicilina/Sulbactam x Rifampicina 32,0 4,00 0,25 0,50 0,75 PS 8,00/2,00 109-150 / 4-32 

Polimixina B x Rifampicina 0,50 8,00 1,00 0,01 1,00 I 0,50/0,12 1-8 / 4-32 

Ampicilina/Sulbactam x Polimixina B 32,0 0,50 0,50 0,50 1,00 I 16,0/0,25 109-150 / 1-8 
a
  Interpretação: ΣCIF ≤ 0,5 corresponde a sinergismo (S); ΣCIF = 0,75 parcialmente sinérgico (PS); ΣCIF > 4,0 antagonismo (A); ΣCIF entre 1,0 - 4,0  indiferente (I). 

b
 Valores 

do ponto A/B são expressos em µg/mL;
 c 

Picos Plasmáticos de acordo com The Sanford Guide To Anitmicrobial Therapy 2010. Ponto de corte para definir resistência (CLSI, 
2012): amicacina ≥ 64µg/mL; gentamicina ≥16; ciprofloxacina ≥4µg/mL, ceftazidima ≥ 32µg/mL; imipenem ≥ 16µg/mL; amicilina-sulbatam ≥ 32µg/mL; polimixina B ≥4µg/mL; 
tigeciclina ≥ 8µg/mL (ponto de corte FDA); vancomicina ≥ 16µg/mL e rifamicina ≥ 4µg/mL (ponto de corte de Staphilococcus aureus CLSI 2012) 
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Cepa HC OXA-23 

Combinação A x B CIM A(µg/mL) CIM B(µg/mL) CIF A CIF B ΣCIF=CIF A+CIF B Interpretaçãoa 
Ponto (A/B)b 

Pico Plasmático(µg/mL)c 

Imipenem x Gentamicina 128 16,0 0,25 0,125 0,37 S 32,0/2,00 40 / 4-10 

Amicacina x  Tigeciclina 128 0,25 0,25 0,50 0,75 PS 32,0/0,12 15-30 / 0,63 

Amicacina  x Ampicilina/Sulbactam 128 16,0 0,25 0,25 0,50 S 1,00/4,00  15-30 / 109-150 

Amicacina x Imipenem 32,0 64,0 0,50 0,25 0,75 PS 32,0/8,00 15-30 / 40 

Ceftazidima x Tigeciclina 512 0,06 0,06 0,50 0,56 PS 32,0/0,03 69 / 0,63 

Polimixina B x Imipenem 1,00 128 0,25 0,06 0,31 S 0,25/8,00 1-8 / 40 

Gentamicina x Ciprofloxacina 4,00 64,0 0,50 0,06 0,56 PS 2,00/4,00 4-10 / 4,6 

Ciprofloxacina x Amicacina 32,0 64,0 0,12 0,50 0,62 PS 4,00/32,0 15-30 / 4,6 

Polimixina B x Vancomicina 0,50 256 0,50 0,001 0,50 S 0,25/0,50 1-8 / 20-50 

Amicacina x Rifampicina 256 8,00 0,50 0,50 1,00 I 128/4,00 15-30 /4-32 

Tigeciclina x Rifampicina 0,25 4,00 1,00 0,25 1,25 I 0,25/1,00 0,63/4-32 

Ampicilina/Sulbactam x Rifampicina 32,0 2,00 0,50 0,50 1,00 I 16,0/1,00 109-150/4-32 

Polimixina B x Rifampicina 4,00 8,00 0,25 0,03 0,28 S 1,00/0,25 1-8 / 4-32 

Ampicilina/Sulbactam x Polimixina B 128 0,12 0,03 0,50 0,53 S 4,00/0,06 109-150 / 1-8 
a
  Interpretação: ΣCIF ≤ 0,5 corresponde a sinergismo (S); ΣCIF = 0,75 parcialmente sinérgico (PS); ΣCIF > 4,0 antagonismo (A); ΣCIF entre 1,0 - 4,0  indiferente (I). 

b
 Valores 

do ponto A/B são expressos em µg/mL;
 c 

Picos Plasmáticos de acordo com The Sanford Guide To Anitmicrobial Therapy 2010. Ponto de corte para definir resistência (CLSI, 
2012): amicacina ≥ 64µg/mL; gentamicina ≥16; ciprofloxacina ≥4µg/mL, ceftazidima ≥ 32µg/mL; imipenem ≥ 16µg/mL; amicilina-sulbatam ≥ 32µg/mL; polimixina B ≥4µg/mL; 
tigeciclina ≥ 8µg/mL (ponto de corte FDA); vancomicina ≥ 16µg/mL e rifamicina ≥ 4µg/mL (ponto de corte de Staphilococcus aureus CLSI 2012) 

 



_________________________________________________________________________RESULTADOS 
 

44 

 

Os critérios de avaliação utilizados na seleção das melhores combinações in vitro 

foram a presença de efeito sinérgico entre as combinações de ATBs testados e diminuição 

dos valores da CIM em combinação, para valores menores que os pontos de corte que 

definem resistência, in vitro, indicados para cada ATB da associação assim como, a queda 

da CIM 4 – 10 vezes abaixo do valor do pico plasmático (Cmax) definido para cada ATB 

(Greenwood, 2000). 

As combinações que apresentaram efeito sinérgico (S= ΣCIM ≤0,5) e parcialmente 

sinérgico (PS= ΣCIF 0,5-0,75) entre dois antimicrobianos foram: amicacina/tigeciclina, 

polimixina B/imipenem, amicacina/ampicilina-sulbactam, polimixina B/vancomicina, 

polimixina B/rifampicina, ampicilina-sulbactam/rifampicina.  

Para uma análise mais detalhada, com ênfase na seleção das combinações 

sinérgicas com potencial terapêutico, a Tabela 5 apresenta os resultados da somatória dos 

índices de Concentração Inibitória Fracional (ΣCIF) com valores organizados segundo o 

score sinérgico/parcialmente sinérgico. 

Na tabela 5, Combinações cujas CIMs foram 4 -10 vezes inferiores aos picos 

plasmáticos máximos (Cmax) e categorizados dentro de um critério interpretativo, CLSI, 

não resistente, foram destacados em caixas cinza ou preto representando combinações 

antibacterianas com maior chance de sucesso, in vivo, considerando aspectos 

farmacocinéticos. 
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Tabela 5: Somatório dos índices de Concentração Inibitória Fracional (ΣCIF) para 

combinações antibacterianas com potencial terapêutico organizado segundo o score 

sinérgico/parcialmente sinérgico definindo maior atividade 

 

Combinação de 

 Antibacterianos
a 

Cepas de Acinetobacter baumannii (blaOXA)
b 

Score S/PS (%)
c
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Σ
F

IC
 >

 0
,5

 e
 ≥

 0
,7

5
 

AK x TGC 0,33
c
 0,41 0,49

 
1,06 0,37 0,49 0,56 0,75 4 (50) 2 (25) 

PB x IPM 0,56 0,50 0,50 1,12 0,53 0,50 0,50 0,31 3 (38) 1 (13) 

AK x SAM 0,50 0,56 0,75 0,62 0,75 0,37 0,37 0,50 2 (25) 2 (25) 

PB x VAN 0,75 0,74 0,62 0,62 1,00 0,50 0,54 0,50 2 (25) 0 

CAZ x TGC 0,45 0,41 0,29 0,62 0,75 0,62 0,28 0,56 2 (25) 0 

PB x RIF 0,75 0,62 0,62 0,62 0,62 0,75 1,00 0,28 1 (13) 5 (63) 

CIP x AK 0,13 1,50 0,56 1,00 0,62 0,50 0,50 0,62 1 (13) 1 (13) 

AK x IPM 0,50 0,37 0,37 0,37 0,51 0,75 0,75 0,75 1 (13) 1 (13) 

AK x RIF 0,75 0,75 0,75 1,01 0,56 0,50 0,75 1,00 1 (13) 1 (13) 

GEN x CIP 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 0,31 0,56 1 (13) 0 

SAM x RIF 0,75 0,50 0,75 0,75 0,62 0,75 0,75 1,00 0 6 (75) 

SAM x PB 0,75 0,75 0,98 1,00 0,56 0,53 1,00 0,53 0 4(50) 

TGC x RIF 1,25 0,56 0,74 0,75 1,00 0,75 0,66 1,25 0 4 (50) 

IPM x GEN 0,50 0,50 0,75 1,00 0,50 0,50 0,50 0,37 0 0 

a AK- amicacina,TGC- tigeciclina, PB polimixina B, IPM imipenem, SAM ampicilina-sulbactam, VAN- vancomicina, CAZ- ceftazidima, CIP- 

ciprofloxacina, GEN- gentamicina, RIF- rifampicina. b interpretação do índice ΣCIF: ≤0.5,sinergismo (caixa preta); ΣCIF = 0,75 parcialmente 

sinérgico (caixa cinza); ΣCIF entre 1,0 - 4,0  indiferente. c score define o número de isolados cuja Interpretação da combinação ATB foi 

classificada como S ou PS. Quadros preto ou cinza definem isolados cuja CIM na combinação teve uma queda para um nível de ponto de corte, 

CLSI, classificando isolados como não resistentes (CLSI, 2012). 
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4.2 Concentração Mínima Letal (CML): 

A CML foi padronizada utilizando o método de resazurina 0,01%, o qual foi 

validado pelo crescimento bacteriano macroscopicamente visível em meio não 

seletivo. Na figura 7 é apresentada a leitura do ensaio CML para a combinação 

polimixina B/imipenem. Fundo rosa apresenta crescimento bacteriano e fundo 

azul não apresenta crescimento bacteriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cálculo da CIF. CIF = CIM A combinação / CIM A não combinada. 

X – CIFa = 0,12/0,5 CIFa = 0,24 CIFb= 32/256 CIFb =0,12  ΣCIF=CIFa+CIFb  ΣCIF=0,24+0,12  ΣCIF=0,36  

Y – CIFa = 0,12/ 0,5 = 0,24 CIFb= 64/256 = 0,25 CIFb=0,49 ΣCIF=CIFa+CIFb ΣCIF=0,24+0,25  ΣCIF=0,49 

Z - CIFa = 0,06/ 0,5 = 0,12 CIFb= 64/256 = 0,25 CIFb=0,49 ΣCIF=CIFa+CIFb ΣCIF=0,12+0,25  ΣCIF=0,49 

ΣCIF: ≤0.5, sinergismo. 

 

A CML apresentou uma variação média de uma diluição acima CIM para 

cada antimicrobiano. 

 

X Y 

Z 
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4.3 Estudo do time-kill: 

As figuras 8 e 9 apresentam os resultados das curvas de morte em função 

do tempo (h) de interação. As concentrações utilizadas para fazer este ensaio 

foram obtidas através da CML de cada amostra. Contemplando o potencial clínico 

de aplicação, in vivo, e considerando um alto score S e PS, as combinações 

escolhidas para este ensaio foram polimixina B/ imipenem e polimixina B/ 

vancomicina.  

Para algumas cepas foram construídas mais de uma curva de morte, pois 

a CML sugestiva de efeito sinérgico foi observada em diferentes concentrações 

de cada combinação (tabela 6). 

Tabela 6: Cepas com mais de um curva de morte x tempo e respectivos ΣCIF 

Cepa Concentração de ATM no ponto sinérgico ΣCIF 
Tempo (h) para atingir 

atividade bactericida 

28 
0,5 µg/mL de PB

1
 + 0,25 µg/mL de IPM 

0,5 µg/mL de PB + 1 µg/mL de IPM 

0,50 

0,50 

2 

2 

1 
0,5 µg/mL de PB + 2 µg/mL de IPM 

0,5 µg/mL de PB + 4 µg/mL de IPM 

0,56 

0,62 

4 

2 

4347 
0,25 µg/mL de PB + 8 µg/mL de IPM 

0,25 µg/mL de PB + 16 µg/mL de IPM 

0,50 

0,75 

4 

2 

HC 

0,25 µg/mL de PB + 8 µg/mL de IPM 

0,25 µg/mL de PB + 16 µg/mL de IPM 

0,25 µg/mL de PB + 32 µg/mL de IPM 

0,31 

0,37 

0,50 

4 

4 

2 

1031 
0,25 µg/mL de PB + 32 µg/mL de VAN 

0,25 µg/mL de PB + 64 µg/mL de VAN 

0,62 

0,75 

1 

1 

HC 
0,25 µg/mL de PB + 0,5 µg/mL de VAN 

0,06 µg/mL de PB + 128 µg/mL de VAN 

0,50 

0,624 

4 

4 

                   1
 IPM imipenem; PB polimixina B; VAN vancomicina  
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Figura 8: Gráficos de cinética de crescimento em função do tempo da combinação polimixina B x 

imipenem: A) cepa 804; B) cepa 28; C) cepa 1031; D) cepa 81; E) cepa 1; F) cepa 4347; G) LDC; 

H) cepa HC. 
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Figura 9: Gráficos de cinética de crescimento em função do tempo da combinação polimixina B x 

vancomicina: A) cepa 1031; B) 4347; C) HC. Cada ensaio foi realizado em duplicata sendo que cada 

ponto corresponde à média.
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A partir dos resultados obtidos nas cinéticas de curva de morte x tempo, é 

possível determinar a potência in vitro da combinação PB x IPM contra as 

amostras de A. baumannii MRs produtoras de oxacilinases, através da contagem 

de bactérias vivas ao longo do tempo de exposição à combinação. Já na primeira 

hora de interação da bactéria com a combinação de PB x IPM a contagem 

bacteriana de células viáveis teve uma queda > 93%. 

 

Tabela 7: Porcentagem de viabilidade bacteriana após interação com PB x IPM 

* O inóculo inicial no ensaio foi 1x10
5
 UFC/mL (cada poço da microplaca). Os valores 

correspondem à média de 2 ensaios independentes. 

 

Cepa A. baumannii 

% Viabilidade bacteriana em função do tempo de interação (h) 

1 h 2 h 4h 8 h 

804 1,36 0,31 0,00 0,00 

28 0,16 <0,001 0,00 0,00 

1031 7,33 0,25 0,00 0,00 

81 22 0,015 <0,001 0,00 

1 4,08 0,00 0,00 0,00 

4347 3,46 1,45 <0,001 0,00 

LDC 0,4 <0,001 0,00 0,00 

HC 0,37 0,02 0,00 0,00 
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A tabela 8 apresenta a porcentagem de viabilidade relacionada à potência 

in vitro da combinação PB x VAN contra as amostras de A. baumannii MRs 

produtoras de oxacilinases. A contagem bacteriana de células viáveis, na 

segunda hora de interação teve uma queda >91%. 

 

Tabela 8: Porcentagem de viabilidade bacteriana após interação com PB x VAN 

* O inóculo inicial no ensaio foi 1x10
5
 UFC/mL (em cada poço da microplaca). 

 

4.4 Teste confirmatório de sinergismo pelo método ágar diluição modificado e 

método epsilmétrico. 

A tabela 8 apresenta os resultados do ensaio de disco difusão modificada 

utilizando discos de imipenem, vancomicina e rifampicina colocados sobre a 

superfície de uma placa de ágar MH contendo uma concentração sub-inibitória 

(CIM/2 e CIM/4) de polimixina B. Para rifampicina foi observado um aumento do 

halo de inibição inferindo na potencialização do antimicrobiano (Figura 7). 

Este efeito sinérgico também foi demonstrado utilizando o método 

epsilométrico. Como observado na figura 7, a CIM do imipenem para a cepa A. 

baumannii 4347 OXA-72 positiva teve uma queda de 16 µg/mL para 2 µg/mL em 

ágar MH suplementado com 0,25 µg/mL de polimixina B (CIM/2). (Figura 7) 

Cepa A. baumannii 

% Viabilidade bacteriana em função do tempo de interação (h) 

1 h 2 h 4h 8 h 

1031 0,26 0,00 0,00 0,00 

4347 12 7,75 0,01 0,00 

HC 43,86 9,37 0,00 0,00 
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Tabela 9: Efeito combinado de antibacterianos avaliado pelo método de disco-

difusão modificado utilizando placas de ágar MH contendo polimixina B CIM/2 . 

a 
ATB- antimicrobiano, PB-polimixina B, RIF-rifampicina, IPM-imipenem, VAN-vancomicina.  

b 
concentração sub-inibitória. 

c
 determinado por checkerboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra 
Disco- 

ATB 

Halo (mm) 

sema 

Halo (mm) 

Com PBb 

Aumento do halo 

de inibição (mm) 
(ΣCIF)c 

804 RIF 16 20 +4 0,75 

28 RIF 18 23 +5 0,62 

1031 RIF 14 20 +6 0,62 

81 RIF 20 25 +5 0,62 

1 RIF 22 24 +2 0,62 

4347 RIF 19 21 +2 0,75 

LDC RIF 21 21 0 1,0 

HC RIF 18 21 +3 0,28 
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Figura 10: Método de difusão do disco modificado e método epsilométrico modificado para avaliar 

efeito sinérgico. Aumento do halo de inibição na presença de polimixina B na concentração de 

0,25µg/mL, pelo método de ágar diluição modificado (figuras a e b) indicando possível efeito 

sinérgico da polimixina com rifampicina ou com vancomicina ou imipenem. c) e d) efeito sinérgico 

da combinação polimixina B/imipenem, utilizando fita de E-test. 

 

 

a) b) 

c) d) 

RIF 
RIF 

IPM IPM 

VAN 
VAN 
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4.5 Atividade in vivo do efeito sinérgico em modelo murino de infecção sistêmica 

 A recuperação de bactérias dos órgãos (pulmão e baço) foi realizada  

pela semeadura deste material em meio seletivo ágar MacConkey. Segundo a 

figura abaixo, nos camundongos controles sem tratamento apenas com inóculo, 

foram recuperados do baço uma média de 160 UFC/g e 120 UFC/g do pulmão 

após 24h pós-inoculação de 1 x 108 UFC/ml da cepa de A. baumannii 804, 

produtora de OXA-143. Já no quinto dia após a inoculação foram recuperadas 

uma média de 15 e 225 UFC/g de baço e pulmão, respectivamente. 

Já para os camundongos tratados com imipenem, ou polimixina B ou pela 

associação de imipenem com polimixina B, do primeiro ao quinto dia não houve 

isolamento de UFC/mL no baço e pulmão (Figura 8). 

 

Figura 11: Número de UFC/gr de A. baumannii, recuperados dos órgãos avaliados: A) baço B) 

pulmão. Os animais foram inoculados com 1,8x10
8
 UFC/mL da cepa de A. baumannii 804,  

produtora de OXA-143 e três grupos receberam tratamento. Houve diferença significativa entre o 

grupo controle infectado e não tratado e grupos infectados e tratados (p≤ 0,05).
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Foi feita a análise histopatológica do pulmão de cada um dos animais 

eutanaziados dos grupos: controle negativos (não infectados), grupo controle 

positivo (infectados 9x107 UFC/animal), grupo PB (infectados 9x107 UFC/animal e 

tratados com 0,075 mg/kg/dia de polimixina B), grupo IPM (infectados 9x107 

UFC/animal e tratados com 2,4 mg/kg/dia de imipenem) e grupo PB+IPM 

(infectados 9x107 UFC/animal e tratados com 0,075 mg/kg/dia de polimixina B 

combinado com 2,4 mg/kg/dia de imipenem) (Figura 12). 

A figura 12A, evidencia a ausência de edema transudativo ou exsudativo, 

a integridade intersticial pulmonar, de parede bronquiolar e alveolar, ausência de 

enfisema ou atelectasia, congestão moderada com multifocos hemorrágicos 

discretos.  

A figura 12B demonstra uma discreta hiperplasia de parede bronquiolar, 

ausência de edema transudativo ou exsudativo, integridade intersticial pulmonar, 

de parede bronquiolar e alveolar, ausência de enfisema ou atelectasia congestão 

moderada com multifocos hemorrágicos discretos.  

A figura 12C mostra uma pneumonia intersticial difusa moderada de 

padrão linfoplasmocitário, congestão moderada com multifocos hemorrágicos 

moderados, moderado edema perivascular típico, no entanto sem infiltrado 

inflamatório local e discreta hiperplasia de parede bronquiolar. 

A figura 12D evidencia pneumonia intersticial difusa moderada de padrão 

linfoplasmocitário, congestão moderada com multifocos hemorrágicos moderados 

e edema perivascular típico moderado, no entanto sem infiltrado inflamatório 

local.  

A figura 12E apresenta uma pneumonia intersticial com padrão focal 

delimitado, áreas com infiltrado inflamatório linfoplasmocitário denso, mas restrito 
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a focos peribronquiolares e alveolares. Inicio de fibroplasia e fibrose 

concomitante.  Ausência de congestão, hiperplasia de nódulos linfoides (BALT: 

bronquial associated linfoid tissue), e presença de hiperplasia de célula 

caliciforme (produtoras de muco).    

A figura 12F demonstra o parênquima pulmonar absolutamente normal, 

dentro dos padrões histológicos do órgão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________RESULTADOS 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

b

aa

b

 

a

b

Edema

 

a

 

c

b

a

a

 

a

b

 



________________________________________________________________RESULTADOS 

 

58 

 

Figura 12. Avaliação histopatológica de tecido pulmonar de camundongo infectados com 9 x 10
7 

UFC/animal e tratados com: D) polimixina B, 0,075 mg/kg/dia administradas i.p. durante 3 dias. O 

pulmão foi coletado após 48h da última dose. Na figura, a letra “a” identifica os bronquíolos 

(hematoxiilina-eosina 400x); E) imipenem, 2,4 mg/kg/dia administrado i.p. durante 3 dias. O 

pulmão foi coletado após 48h da última dose. Na figura, a letra “a” representa os bronquíolos, a 

letra “b” o nódulo linfoide, e a letra “c”, células caliciformes (hematoxilina-eosina 400x); F) 

polimixina B, 0,075 mg/kg/dia + imipenem, 2,4 mg/kg/dia administrados i.p. durante 3 dias. O 

pulmão foi coletado após 48h da última dose. Na figura, as letras “a” e “b” indicam os bronquíolos 

e vaso sanguíneo, respectivamente (hematoxilina-eosina 200x). A figura A e B representam cortes 

histopatológicos de pulmão obtidos de animais controles negativo (inoculado com NaCl 0,9% 

estéril) e positivo (camundongo infectados com 9 x 10
7 

UFC/animal, sem receber tratamento). Os 

órgãos avaliados foram coletados após 24 (controle positivo) e 120 h (controle negativo) da 

inoculação. Em ambas as figuras o aumento utilizado foi 200x, onde as letras “a” e “b” 

representam os bronquíolos e vaso sanguíneo, respectivamente. A figura C representa o corte 

histológico do pulmão de um animal controle positivo, cujo órgão foi coletado 120 h após infecção. 

Na figura, as letras “a” e “b” indicam os bronquíolos e vaso sanguíneo, respectivamente 

(hematoxilina-eosina 400x). 
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4.6 Avaliação da atividade antibacteriana de DDA contra cepas MRs de A. 

baumannii produtoras de oxacilinases: 

A tabela 10 apresenta os resultados da avaliação da atividade de DDA e 

tigeciclina sozinhas e em combinação contra as cepas de A. baumannii 

estudadas. A CML para DDA foi 2 µg/mL em 4/5 amostras em 2 a 4 horas de 

interação. Já, a CML da tigeciclina variou entre 0,5 a 8 µg/mL. A combinação de 

DDA/tigeciclina teve um efeito sinérgico (ΣCIF = 0,5) contra 2 estirpes de A. 

baumannii produtoras de OXA-143 ou OXA-23, respectivamente, ao passo que foi 

observado um efeito indiferente (ΣCIF = 1,0) contra os isolados de A. baumannii 

produtores de OXA-58, OXA-23/-143, OXA-23 ou OXA-72. 

 

Tabela 10: Concentração bactericida mínima e efeito sinérgico de DDA e 

tigeciclina contra cepas de A. baumannii produtoras de oxacilinases. 

a
 Concentração Bactericida Mínima (µg/mL). 

b 
Concentração Inibitória Fracional (Cálculo do CIF = CIM 

combinação / CIM sozinho; 
c
 CIM em Combinação, 

d
ΣCIF: Soma das CIFs; 

d
 Interpretação: ΣCIF ≤ 0,5 

corresponde como sinergismo (S); ΣCIF = 0,75 parcialmente sinérgico (PS); ΣCIF > 4,0 antagonismo (A); 

ΣCIF entre 1,0 - 4,0  indiferente (I). Os valores representam a média de dos ensaiosindependentes 

.

Amostra 

(OXA) 
CML

a
 TIG CML DDA CIF

b
 TIG CIF DDA 

ΣCIF
d
 = 

CIF(TIG)+ 

CIF(DDA) 

TIG/DDA
c 

Interpretação
e 

1 

(143/23) 
1 2 0,01 1,00 1,00 0,01/2,00 I 

804 

(143) 
0,5 8 0,02 0,50 0,50 0,01/4,00 S 

81 

(143/23) 
8 2 0,001 1,00 1,00 0,01/2,00 I 

LDC 

(23) 
1 2 0,01 0,50 0,50 0,01/1,00 S 

HC 

(23) 
2 2 0,005 1,00 1,00 0,01/2,00 I 
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Figura 13: Gráficos de cinética de crescimento (curva de morte) em função do tempo na presença 

e ausência de DDA ug/mL, tigeciclina, e DDA/tigeciclina. A) cepa 1 (OXA-143/23); B) cepa 804 

(OXA-143); C) cepa 81(OXA-143/23); D) cepa LDC (OXA-23); E) cepa HC (OXA-23). Os valores 

representam a média de 2 ensaios independentes. 
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A tabela apresenta a porcentagem de viabilidade de cepas MRs de A. 

baumannii na presença da combinação DDA/tigeciclina. A partir de segunda hora 

de interação da bactéria com a combinação de DDAB/tigeciclina a contagem 

bacteriana teve uma queda >92%. 

 

Tabela 11: Porcentagem de viabilidade bacteriana após interação com 

DDA/Tigeciclina* 

* O inóculo inicial no ensaio foi 1x10
5
 UFC/mL (cada poço da microplaca Os valores representam 

a média de 2 ensaios independentes. 

 

 

Cepa de A. 

baumannii 

(OXA) 

% Viabilidade Bacteriana em função do tempo de interação (h) 

1 h 2 h 4h 8 h 24 h 

1 

(143/23) 

66,19 1,51 1,37 0,22 0,04 

804 

(143) 

3,60 1,68 0,19 0,00 0,00 

81 

(143/23) 

52,30 3,90 0,29 0,04 0,00 

LDC 

(23) 

21,86 7,65 2,19 1,64 0,11 

HC 

(23) 

99,11 0,71 0,00 0,00 0,00 
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5- DISCUSSÃO 

O panorama atual da multirresistência em bactérias de importância 

médica tem levantado a necessidade de procurar novas alternativas de 

tratamento, uma vez que, a indústria farmacêutica tem descontinuado a pesquisa 

de novas drogas. Como opção, tem sido postulado que uso de antibacterianos 

utilizados no passado, não considerados nos atuais esquemas terapêuticos, 

possam ser reutilizados como é o caso da fosfomicina ou a polimixina B. Este 

último composto, embora efetivo, tem o inconveniente da nefrotoxicidade, por 

este motivo seu uso tem sido discutido (Levin et al, 2003). No caso de A. 

baumannii, as polimixinas e/ou ampicilina-sulbactam tem sido os únicos 

antibióticos que tem apresentado atividade, in vitro, em esquemas monoterápicos 

(Levin et al, 2003). Uma segunda opção tem sido o uso de terapias combinadas 

na procura do efeito sinérgico. O grande problema é que muitas vezes o efeito 

sinérgico resultante da combinação de dois ou mais antibacterianos é específico 

para uma espécie bacteriana exibindo um mecanismo de resistência determinado, 

o que faz necessário o estudo de várias combinações contra diferentes cepas 

expressando diferentes mecanismos de resistência, para extrapolar o uso de uma 

combinação com potencial terapêutico. 

O checkerboard e time-kill são os métodos para avaliação do efeito 

sinergismo, in vitro, mais utilizados na pesquisa de combinações de 

antimicrobianos. Ambos métodos são um complemento. Enquanto o 

checkerboard avalia a atividade inibitória o time-kill avalia a atividade bactericida e 

a potencia relacionada à atividade em função do tempo (Bonapace et al., 2000).
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Primeiramente o teste de checkerboard foi aplicado em apenas duas 

cepas escolhidas aleatoriamente. As combinações antimicrobianas que obtiveram 

efeito S ou PS foram selecionadas para que as demais cepas fossem testadas. 

O critério utilizado para a interpretação do efeito resultante da 

combinação de antimicrobianos foi baseado no cálculo do índice ΣCIF. Quando o 

valor calculado é ≤ 0,50 é considerado sinérgico, e >4,00 é considerado 

antagônico. Contudo, existe uma divergência entre autores sobre os valores 

considerados parcialmente sinérgicos, aditivos ou indiferentes. Para Marques e 

colaboradores (1997), Kiffer et.al, (2005) e Timurkaynak e colaboradores (2006) o 

critério parcialmente sinérgico considerou um valor do ΣCIF >0,5-1; aditivo =1, e 

indiferente aditivo entre >1 e ≤4 indiferente. Já outros estudo tem modificado o 

critério indiferente/aditivo para >0,5–≤ 4 o que previamente foi defino por Odds 

como efeito sem interação (Odds, 2003) ( Bonapace et al,2000; Petersen et al, 

2006; Sheng et al, 2011).  

O critério utilizado no presente estudo foi adaptado do estudo de 

Fernández Cuenca et al., 2003, o ΣCIF ≤0,5 corresponde a um efeito sinérgico, 

ΣCIF >0,5 e ≤0,75 corresponde a um efeito parcialmente sinérgico, enquanto que 

um ΣCIF maior a 4,0 corresponde a antagonismo, e um ΣCIF entre 0,75 - 4,0, 

corresponde à indiferença (Hall et al., 1983, Fernández-Cuenca et al., 2003). Este 

critério foi adotado uma vez que existem controvérsias para aplicar o critério de 

Odds para baterias MRs, considerando que qualquer aumento de atividade 

provido por um segundo agente tanto sinérgico como parcialmente sinérgico pode 

ser clinicamente importante (Yoon et al., 2006; Wareham & Bean, 2006). 
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Os resultados apresentados reportam que, de fato, algumas combinações 

de antibacterianos podem ter um efeito sinérgico contra A. baumannii produtor de 

oxacilinases.  

Como resultado, a combinação amicacina/tigeciclina apresentou atividade 

S contra 4 (50%) cepas produtoras de OXA-143 ou OXA-72, e PS para 2 cepas 

(25%) produtoras de OXA-23, respectivamente. Petersen e col. e Príncipe e col. 

preconizaram que esta combinação foi sinérgica para alguns isolados, mostrando 

uma consistência entre os dados apresentados na literatura com os dados 

apresentados neste trabalho, apesar de não utilizarem o conceito PS (Petersen et 

al., 2006; Príncipe et al., 2009). 

Por outro lado, a combinação polimixina B/imipenem apresentou atividade 

S e PS contra 3 (37,5%) isolados OXA-143, OXA-23 e OXA-72 positivos, e 1 

(12,5%) isolado produtor de OXA-58, respectivamente. Yoon e col. reportaram um 

efeito sinergismo desta combinação contra 7/8 (88%) cepas de A. baumannii MRs 

não produtoras de oxacilinases, enquanto que Wareham & Bean incluíram cepas 

produtoras de OXA-23, também reportando efeito sinergismo para essa 

combinação, mas apenas para 1 das 5 cepas testadas no estudo (Yoon et al., 

2003; Wareham & Bean, 2006). 

A combinação amicacina/ampicilina-sulbactam foi S contra 2 (25%) A. 

baumannii OXA-143 e OXA-23 positivos, sendo PS contra 2 (25%) A. baumannii 

OXA-58 e OXA-143/23 positivos. No estudo feito por Savov e col., para esta 

combinação, foi descrito um efeito S ou PS para 51/52 das cepas estudadas 

(Savov et al, 2002), enquanto que Marques e col. reportaram um efeito S e PS 

para 3/12 e 8/12 cepas de A. baumannii, respectivamente (Marques et al, 1997). 
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 A combinação de polimixina B/vancomicina foi S contra 2 cepas (25%) 

produtoras de OXA-72 e OXA-23. Segundo Gordon e col., o uso combinado de 

polimixina E (colistina) com glicopeptídeos tem mostrado resultados promissores 

(Gordon et al., 2010b). Como fundamento, a polimixina B pode alterar a 

integridade da membrana externa da bactéria gram-negativa facilitando a ação da 

vancomicina na ausência da sua barreira física natural em bactérias gram-

negativas. Seguindo esta mesma linha de raciocínio, Hornsey e col. (2011; 2012) 

tem pesquisado o uso combinado de glicopeptídeos e lipoglicopeptídeos (como 

vancomicina, teicoplanina ou telavancina) com colistina, trazendo resultados 

interessantes de efeito sinérgico, in vitro. Por este motivo optamos por testar a 

combinação polimixina B/vancomicina, até agora não descrita, sendo que no 

Brasil o uso de polimixina B tem predominado sobre o uso de colistina (Levin et 

al., 1999). Das cepas testadas apenas 2/8 (25%) foram compatíveis com um 

efeito sinérgico, com diminuição de até 4 vezes a CIM, abaixo  dos valores da 

Cmax de ambas as drogas.  

Curiosamente, a combinação ampicilina-sulbactam/rifampicina 

apresentou atividade PS contra 6 (75%) cepas produtoras das variantes OXA-23, 

OXA-143, OXA-72 ou OXA-58. Este efeito PS não tem sido descrito, de fato a 

atividade S de rifampicina contra A. baumannii tem sido relacionada ao uso 

combinado de colistina ou tigeciclina (Giamarellos et al., 2001; Peck et al., 2012). 

Neste estudo, a combinação de rifampicina com polimixina B foi sinérgica para 

uma cepa OXA-23 e PS para 5/8 (62,5%) cepas produtoras de OXA-72, OXA-58, 

OXA-23/-OXA143 ou OXA-143.  
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Algumas combinações não demonstraram sinergismo ou efeito 

parcialmente sinérgico. Em alguns casos embora o índice ΣCIF foi > 0,75, as 

CIMs no ponto da combinação se manteve abaixo da Cmax reportada. 

Nos ensaios de checkerboard, algumas combinações apresentaram mais 

de um ponto de combinação com um ΣCIF S ou PS. Assim, ambos pontos foram 

submetidos à análise de curva de morte, sendo que o aumento da CIM de um 

ATB em combinação, embora possa resultar na mudança do efeito S para PS a 

potencia da combinação aumenta, diminuindo o tempo (h) necessário para atingir 

o efeito bactericida, o que pode ser observado nas figuras 8 e 9, e tabela 6. 

Na análise das curvas de morte x tempo, o comportamento destas curvas 

para PB/IPM se mostrou semelhantes entre as oito cepas, demonstrando que em 

4 horas de interação o efeito bactericida (99,9%) pode ser atingido. Para a 

combinação PB/VAN os resultados foram similares, denotando um potencia 

idêntica para ambas combinações apresentando efeito S ou PS. 

Para confirmar o efeito sinérgico ou PS foram feitos testes pelo método 

de difusão do disco modificado e pelo método epsilométrico, confirmando tal 

efeito. Especificamente, no caso do método de DD modificado, os resultados 

foram apresentados exclusivamente para rifampicina, uma vez que, o uso de 

discos contendo imipenem ou vancomicina não apresentou diferenças no 

aumento dos halos de inibição nas placas contendo ágar MH com uma 

concentração sub-inibitória de polimixina B. Muito provavelmente, esta falta de 

correlação foi devida ao fato de que o imipenem tem uma concentração fixa de 10 

µg por disco, sendo assim facilmente hidrolisado pela produção das oxacilinases. 

Para vancomicina esta falta de correlação pode ser decorrente do problema de 

baixo coeficiente de difusão, no caso 0,72 mm2/hr para vancomicina (Cavenaghi
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et. al, 1992). O uso do método de disco difusão modificado não sido descrito. 

Assim, no principio foi elaborado para ter uma informação sobre possíveis efeitos 

sinérgicos que poderiam ser testados por métodos quantitativos confirmatórios. 

De interesse é o fato que o método é de fácil execução e de baixo custo, 

permitindo testar um grande número de discos antibióticos. No futuro, este 

método, aparentemente promissor, deverá ser aprimorado baseado na escolha 

da CIM sub-inibitória mais apropriada para testar discos antibióticos que não 

apresentem problemas de difusão como o caso da rifampicina. Este método será 

avaliado em comparação com a determinação da ΣCIM para definir critérios de 

interpretação qualitativos para efeito S e PS, baseado no aumento no diâmetro 

dos halos de inibição. 

O método epsilométrico foi baseado no trabalho de Wareham e 

colaboradores (2011) que mostra a interação de ATBs através da diminuição da 

CIM da fita de E-test (A) quando adicionado a um meio suplementado com uma 

dose sub-inibitória da CIM de um ATB (B).  

Aqui no Brasil tivemos apenas dois estudos de associação de ATBs in 

vitro para A. baumannii, mas sem qualquer screening para cepas produtoras de 

carbapenemases. Os estudos de Kiffer e colaboradores (2005) e Guelfi e 

colaboradores (2008), indicaram que mais ou menos 50% dos isolados testados 

responderam, in vitro, ao efeito PS obtidos pelo uso combinado de 

meropenem/polimixina B e meropenem/sulbactam. 

A avaliação, in vitro, dos nanofragmentos de DDA sozinho o combinado 

com tigeciclina foi efetivo e promissor. Uma concentração ≥ 8 µg/mL foi suficiente 

para atingir atividade bactericida contra isolados produtores de oxacilinases, em 2 

– 4 horas de interação. Já, seu uso combinado foi específico para associar 
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tigeciclina, muito provavelmente pela interação hidrofóbica de ambas drogas 

(Turano et al., 2012) uma vez que ambos compostos possuem cargas positivas 

que interferem na possibilidade de acontecer uma incorporação mediada pela 

interação eletrostática. O uso de DDA tem limitações para utilização sistêmica 

(Lincopan et.al, 2006b), tendo uma máxima utilidade no uso tópico, incluindo 

sistema de administração aérea como uso aerossol ou nebulizador, o que é de 

utilidade para infecções de trato respiratório, principal infecção associada com A. 

baumannii (Dijkshoorn et al., 2007). 

Como originalidade científica, visando contribuir com um problema 

endêmico em hospitais brasileiros, o diferencial deste trabalho é a utilização de 

cepas de A. baumannii com perfil MR, produtores de oxacilinases altamente 

prevalentes como OXA-23 e OXA-143. 

Após a determinação das combinações sinérgicas in vitro, foi selecionada 

a combinação mais favorável para seguir com a avaliação sinérgica in vivo. No 

caso, a combinação escolhida foi polimixina B/imipenem, esta escolha é devido a 

uma maior compatibilidade da associação como regime terapêutico com potencial 

uso clínico, a priori. Como cepa modelo, foi selecionado um isolado produtor de 

OXA-143 devido a sua emergente importância em hospitais brasileiros, parceiros 

do presente estudo.  

A forma de avaliação in vivo da associação de ATBs foi realizada através 

do estudo histopatológico, o que não é comum na pesquisa de sinergismo ATB, 

apenas um trabalho publicado por Chiang e colaboradores (2009) mostram esta 

estratégia de avaliação, porém, neste trabalho não foi definido o mecanismo de 

resistência da cepa avaliada. Por outro lado, foi avaliado o efeito da associação 

de Imipenem/cilastatina + sulbactam, administrados de forma intratraqueal 
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(Chiang et al. 2009). Adicionalmente, o uso da histopatologia como ferramenta 

visou diminuir o uso de animais de experimentação, como uma prática de uso 

racional e ética na manipulação de animais de laboratório. 

As figuras 12D e 12E, demonstram histologicamente alterações 

compatíveis com pneumonia intersticial difusa com presença de um padrão 

linfoplasmocitário. Estes animais foram tratados com um esquema monoterápico 

de polimixina B ou imipenem, porém, em uma concentração sub-inibitória. O 

quadro histopatológico é semelhante ao padrão descrito na figura 12C que 

corresponde ao controle positivo sem tratamento.  

Já na figura 12F se observa que a associação de polimixina B e 

imipenem, em uma dose se cada antibiótico similar ao esquema terapêutico das 

figuras 12D e 12E, resultou ser efetivo na reversão das alterações 

histopatológicas de pneumonia intersticial, cujo resultado é comparável com o 

padrão histopatológico do controle negativo representado na figura 12A. 

Muitas dos casos clínicos de infecção por A. baumannii produtor de OXA-

23 ou OXA-143, individualizados ou associados a surtos de infecção nosocomial, 

tem tido um desfecho desfavorável pela falta de terapias alternativas, e de fato 

tem levado ao fechamento de algumas unidades, o que tem sido reportado em 

diferentes estados brasileiros (Dalla-Costa et al., 2003; Clemente et al., 2011; 

Furtado et al., 2011; Grosso et al., 2011; Rossi, 2011; Martins et al., 2012). 

Especificamente, com relação a OXA-143, nosso grupo de pesquisa e outros 

grupos tem alertado sobre este problema emergente em disseminação pelo nosso 

pais (Antonio et al., 2011; Cayô et al., 2011; Clemente et al., 2011; Gionco et al., 

2011; Medeiros et al., 2011; Werneck et al., 2011; Mostachio et al., 2012). Assim, 

estudos avaliando novos compostos, assim como, a procura de combinações 
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sinérgicas efetivas contra isolados endêmicos no Brasil, são dignos de 

investigação. 
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6- CONCLUSÕES: 

 

O efeito sinérgico decorrente do uso combinado de amicacina, tigeciclina, 

polimixina B, imipenem, rifampicina ou ampicilina/sulbactam, pode constituir uma 

alternativa terapêutica para o tratamento de infecções produzidas por cepas de A. 

baumannii MRs, produtoras de oxacilinases, sendo que a combinação 

amicacina/tigeciclina apresentou atividade sinérgica (S= ΣCIF ≤ 0,5) e 

parcialmente sinérgica (PS= ΣCIF 0,5-0,75) contra 4 (50%) cepas produtoras de 

OXA-143 ou OXA-72, e 2 cepas (25%) produtoras de OXA-23, respectivamente. 

Por outro lado, a combinação polimixina B/imipenem apresentou atividade S e PS 

contra 3 (37,5%) isolados OXA-143, OXA-23 e OXA-72 positivos, e 1 (12,5%) 

isolado produtor de OXA-58, respectivamente. Já, a combinação 

amicacina/ampicilina-sulbactam foi S contra 2 (25%) A. baumannii OXA-143 e 

OXA-23 positivos, sendo PS contra dois (25%) A. baumannii OXA-58 e OXA-

143/23 positivos. De interesse, foi o efeito S da combinação polimixina 

B/vancomicina, contra 2 cepas (25%) produtoras de OXA-72 ou OXA-23. Por 

outro lado, a combinação ampicilina-sulbactam/rifampicina apresentou atividade 

PS contra 6 (75%) cepas produtoras das variantes OXA-23, OXA-143, OXA-72 ou 

OXA-58.  

Através da análise histopatológica do tecido pulmonar do modelo murino 

de infecção sistêmica, foi possível confirmar o efeito sinérgico in vitro da 

combinação polimixina B x imipenem contra uma cepa de A. baumannii MR 

produtora de OXA-143, representante de um isolado endêmico e, hospitais 

brasileiros. 

Finalmente, nanofragmentos catiônicos de bicamada do lipídeo sintético de 

DDA tem potencial para consolidar um produto de aplicação clínica uma vez que 
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apresenta atividade bactericida já na segunda hora de interação, potencializando 

sinergicamente a tigeciclina contra cepas de A. baumannii produtoras de OXA-

143 ou OXA-23.  
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8- ANEXOS 

 

7.1 Carta de aceite da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA)  

7.3 Currículo Lattes 

7.4 Histórico escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


