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RESUMO 

 

A intrínseca resistência apresentada pela bactéria Burkholderia pseudomallei é um grave 

empecilho para o tratamento da melioidose. Muitas pesquisas focam na busca de adjuvantes 

que aumentem a sensibilidade desta bactéria aos antimicrobianos. Nesse contexto, a ação 

inibitória do farnesol frente às cepas de B. pseudomallei, na forma planctônica, já foi relatada 

em estudo prévio. Diante disso, esse estudo objetivou analisar a atividade in vitro do farnesol 

contra cepas de B. pseudomallei na forma de biofilme. Aliado à análise da ação do farnesol 

isoladamente, foi investigada a combinação desse composto com os antimicrobianos 

amoxicilina, ceftazidima, doxiciclina, imipenem e sulfametoxazol/trimetoprim frente ao 

biofilme. A sensibilidade foi avaliada por meio do teste de microdiluição em caldo e a leitura 

da viabilidade celular feita com a resazurina. A concentração inibitória mínima em biofilme 

(CEMB) para o farnesol foi de 75 a 2400 mM. Ademais, o farnesol reduziu em até 256, 16, 4 

e 4 vezes os valores de CEMB para ceftazidima, amoxicilina, doxiciclina e 

sulfametoxazol/trimetoprim, respectivamente (P<0.05). Por meio de técnicas de microscopia, 

tais como óptica, confocal e eletrônica, observou-se que o farnesol foi capaz de causar danos 

na matriz do biofilme, facilitando assim, a penetração dos antibióticos. Deste modo, o 

presente estudo mostrou a eficácia do farnesol contra biofilmes de B. pseudomallei e seu 

efeito potenciador, em especial com ceftazidima, amoxicilina, doxiciclina e 

sulfametoxazol/trimetoprim. 

 

Palavras-chave: B. pseudomallei. Biofilme. Farnesol. 
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ABSTRACT 

 

The intrinsic antimicrobial resistance of Burkholderia pseudomallei is a serious challenge to 

the treatment of melioidosis. Many studies have searched for adjuvants that increase 

susceptibility bacteria to antimicrobials. In this context, the antimicrobial activity of farnesol 

against B. pseudomallei in planktonic growth has been reported. Thus, the aim of this study 

was to analyze the in vitro activity of farnesol alone against Burkholderia pseudomallei 

biofilms, as well as its combination with the antibacterials amoxicillin, doxycycline, 

ceftazidime and sulfamethoxazole-trimethoprim. Susceptibility was assessed by the broth 

microdilution test and cell viability was read with the oxidation-reduction indicator dye 

resazurin. The interaction between farnesol and antibacterial drugs against B. pseudomallei 

biofilms was evaluated through the calculation of the fractional inhibitory concentration 

index. The minimum biofilm erradication concentration (MBEC) for farnesol was 75 to 2400 

mM. In addition, farnesol significantly reduced the MBEC values for ceftazidime, 

amoxicillin, doxycycline and sulfamethoxazole-trimethoprim by 256, 16, 4 and 4 times 

respectively (P<0.05). Optical, confocal and electronic microscopic analyses of farnesol-

treated B. pseudomallei biofilms demonstrated that this compound damages biofilm matrix, 

facilitating antimicrobial penetration in the biofilm structure. This study demonstrated the 

effectiveness of farnesol against B. pseudomallei biofilms and its potentiating effect on the 

activity of antibacterial drugs, in particular ceftazidime, amoxicillin, doxycycline and 

sulfamethoxazole-trimethoprim. 

 

Keywords: B. pseudomallei. Biofilm. Farnesol. 
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INTRODUÇÃO 

 

A bactéria Burkholderia pseudomallei é um bacilo Gram-negativo causador da 

melioidose, uma doença infecciosa severa, geralmente fatal, que é endêmica no Sudeste da 

Ásia, no nordeste da Austrália e no Nordeste brasileiro, onde causa altas taxas de letalidade. 

As apresentações clínicas da melioidose e a sua gravidade estão correlacionada 

com a carga bacteriana do inóculo, via de infecção, virulência da cepa infectante e presença 

de fatores de risco. A fim de padronizar essas classificações, foi sugerida a divisão da 

melioidose em aguda, subaguda e crônica. 

O tratamento da melioidose compreende duas fases: a primeira é a fase intensiva, 

cujo objetivo é evitar a morte de pacientes com sepse; a segunda é a fase de erradicação, na 

qual visa-se eliminar qualquer resíduo de bactérias e minimizar, assim, o risco de uma 

infecção reincidente. 

Na fase intensiva, o antibiótico de escolha para o tratamento é ceftazidima, 

seguido pelo uso de imipenem, reservado para infecções severas ou para casos de ineficácia 

de tratamentos prévios. Enquanto que, na fase de erradicação, sulfametoxazol/trimetoprim e 

doxiciclina são utilizados. A combinação amoxicilina-clavulanato tem sido usada, de forma 

alternativa, para o tratamento de crianças, mulheres grávidas, ou para casos de intolerância 

aos demais antibióticos da terapêutica. Este número restrito de agentes antibacterianos 

disponíveis para terapia da melioidose é devido, principalmente, à resistência antimicrobiana 

intrínseca ou adquirida apresentada por B. pseudomallei.  

A formação de biofilme é um fator agravante para a resistência bacteriana 

(SAWASDIDOLN et al., 2010). Sabendo-se que a capacidade de formar biofilme foi relatada 

para cepas de B. pseudomallei (ADLER et al., 2013), acredita-se que sua resiliência, diante 

das adversidades do meio, advém desta habilidade. No organismo humano, sabe-se que a 

formação do biofilme de B. pseudomallei aumenta a probabilidade de infecções 

assintomáticas e da ocorrência de melioidose recalcitrante. 

Baseado no exposto, faz-se necessário a busca por novos agentes antimicrobianos 

que sejam efetivos diante do biofilme de B. pseudomallei. Para tanto, destaca-se a perspectiva 

do uso do farnesol, um álcool sesquiterpeno, conhecido por suas propriedades 

antimicrobianas, inclusive contra cepas de B. pseudomallei em sua forma planctônica.  

Adicionalmente, há relatos de que o farnesol atua contra biofilmes bacterianos, 

destruindo sua estrutura e, consequentemente, reduzindo sua biomassa. Nesse contexto, 



16 

 

alguns estudos demonstraram a habilidade do composto de aumentar a sensibilidade de 

biofilmes bacterianos aos antimicrobianos, proporcionando assim a morte celular.  

Diante desse cenário, este estudo objetivou analisar a sensibilidade de biofilme de 

B. pseudomallei ao farnesol, bem como testar a associação desse composto aos 

antimicrobianos convencionalmente utilizados no tratamento da melioidose. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Aspectos históricos e distribuição mundial da melioidose 

 

Em 1911, Whitmore e Krishnaswami isolaram um bacilo a partir de biopsias de 

viciados em morfina, moradores das ruas de Rangoon, Birmânia. Whitmore notou que o 

bacilo isolado era semelhante ao patógeno causador do mormo, exceto pelo fato de apresentar 

motilidade (WHITMORE; KRISHNASWAMI, 1912). Nesse mesmo contexto, notou-se que 

culturas puras desse micro-organismo produziram uma infecção fatal semelhante quando 

injetadas em porcos-da-índia ou adicionadas à sua alimentação (WHITMORE, 1913). 

Posteriormente, Stanton e Fletcher (1921) propuseram o nome melioidose para designar a 

doença causada pelo patógeno. A palavra melioidose foi criada a partir da junção das palavras 

gregas melis e eidos, que significam “enfermidade de jumentos”, alusão ao mormo, e 

“semelhante”, respectivamente. Diante disso, Whitmore denominou a bactéria Bacillus 

pseudomallei. Entretanto, posteriormente, o Bacillus pseudomallei recebeu outras 

classificações, tais como Bacillus whitmori, Loefferella whitmori e Malleomyces 

pseudomallei. Posteriormente, por apresentar características fenotípicas semelhantes, esse 

bacilo foi incluído no gênero Pseudomonas (SPRAGUE; NEUBAUER, 2004).  

Apenas em 1992, a bactéria foi reclassificada recebendo o nome de Burkholderia 

pseudomallei, devido à diferenciação proporcionada pelo sequenciamento da região 16S-

RNA, pela homologia DNA-DNA e pelas diferenças presentes na composição dos lipídeos e 

dos ácidos graxos celulares (YABUUCHI et al., 1992).  

 

2.1.1 Ásia 

 

Em relação à distribuição mundial, na Ásia a presença da bactéria foi descrita, 

primeiramente, na Malásia e Singapura em 1913 (STANTON; FLETCHER, 1921). Em torno 

de 100 casos de melioidose foram reconhecidos entre as forças francesas na Indochina de 

1948 até 1954 (RUBIN; ALEXANDER; YAGER, 1963). Durante a guerra no Vietnã, um 

grande número de soldados ocidentais estavam intimamente expostos a B. pseudomallei, 

oriunda de fontes ambientais, que acometiam o indivíduo através de feridas, queimaduras ou 

por via inalatória. Essas pessoas tiveram acesso a instalações clínicas e laboratoriais, 

possibilitando a confirmação do diagnóstico de melioidose, a partir do reconhecimento do 

patógeno (HOWE et al., 1971). A existência de B. pseudomallei como um micro-organismo 
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saprofítico só foi confirmada em 1955, pelo bacteriologista Chambon que isolou a bactéria 

proveniente de amostras de solo e de água barrenta na Indochina francesa (CHAMBON, 

1955). Foi nesse mesmo ano que ocorreu o primeiro relato da doença na Tailândia. 

Atualmente, o nordeste desse país é a região que demonstra os maiores números de casos de 

melioidose, com incidência anual de 21 casos a cada 100000 pessoas, com 40% de taxa de 

mortalidade (LIMMATHUROTSAKUL et al, 2014).  

 

2.1.2 África 

 

A melioidose foi relatada na África, em 1936, inicialmente a doença acometia 

porcos em Madagascar (GIRARD, 1936). Apenas no ano de 1985, houve o relato da doença 

em humanos (WALL et al., 1985), após esse relato, surgiram outros que mostraram que a 

doença dissipou-se por outras regiões do continente, tais como Gâmbia, Quênia, Serra Leoa e 

Uganda (LIMMATHUROTSAKUL; PEACOCK, 2011). Atualmente, segundo Wiersinga et 

al. (2015), a melioidose é emergente na África Central, no entanto, devido à ausência de 

infraestrutura para o diagnóstico microbiológico, essa doença continua subnotificada. 

 

2.1.3 Europa 

 

No continente europeu, as primeiras discussões acerca da melioidose surgiram em 

Berlim no ano de 1947, no entanto os supostos casos em humanos não foram confirmados 

(GRENIER, 1953). Em 1970, a maior extensão das consequências da melioidose ocorreu na 

França, onde o surgimento da melioidose, de caráter epizoótico foi identificado. Nesse 

episódio, além dos animais, o solo foi contaminado e duas pessoas foram a óbito 

(MOLLARET, 1988). Na Espanha, o isolamento da bactéria a partir de cavalos também foi 

reportado (SANFORD et al., 1990). Atualmente, não há relato de casos provenientes do 

próprio continente, os casos da doença na região são relacionados à viagens para zonas 

endêmicas (CUADROS et al., 2011). 

 

2.1.4 Oceania 

 

Em 1950, a melioidose humana foi primeiramente reconhecida em Townsville, 

norte da Austrália, onde cinco novos casos foram relatados no decorrer dos dez anos seguintes 
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(RIMINGTON, 1962). Em menores proporções, há também relatos de casos nas Ilhas do 

Estreito de Torres (JOHNSON, 1967) e na Papua-Nova Guiné (KINGSTON, 1971). Nessa 

continente, sabe-se que um grande número de novos casos está correlacionado com estações 

de monções, como observado no período de recorde de chuvas que ocorreu entre 1990-1991 

(MERIANOS et al., 1993). Após duas novas temporadas de monções consecutivas, ocorreu 

outro surto de casos no final de 2009, com uma taxa de incidência de 50,2 casos por 100.000 

habitantes na população geral até o ano de 2010 (PARAMESWARAN et al., 2012). Nos dias 

atuais, sabe-se que o Norte da Austrália representa uma das regiões de maior endemicidade da 

doença no mundo (CURRIE, 2015). 

 

2.1.5 Américas  

 

Na região das Américas, em 1940, três casos ocorreram nos Estados Unidos, 

referentes a viajantes (BEAMER et al., 1948) que entraram em contato com áreas endêmicas 

da doença (BIEGELEISEN et al., 1964). O maior número de relatos de casos nesse país 

ocorreu no período da guerra do Vietnã, durante a qual mais de 300 soldados americanos 

foram diagnosticados com a doença mesmo após longos períodos de latência. Por esse 

motivo, os americanos apelidaram a melioidose de “bomba vietnamita” (HOWE et al., 1971). 

Em relação a outras regiões das Américas, Biegeleisen et al. (1964) reportaram um caso 

adquirido no Equador e dois casos no Panamá. A figura 1 ilustra a distribuição mundial da 

melioidose. Posteriormente, novos casos foram relatados nos Estados Unidos, novamente 

relacionados à viagem para locais endêmicos (STEWART et al., 2005; ENGELTHALER et 

al., 2011). Tais casos geraram grande repercussão e investigação (CURRIE, 2015), devido ao 

potencial de bioterrorismo da bactéria e, principalmente, pelo cenário de ataques terroristas 

vividos pelo país. 
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Figura 1. Distribuição global da melioidose. Fonte: The New England Jounal of Medicine, 2012. 

 

2.1.5.1 A doença em território brasileiro 

 

A bactéria foi isolada no Brasil por pesquisadores franceses em 1977, no solo de 

duas cidades do interior da Bahia (São Félix e Santo Antonio). Apesar de haver esta prova da 

existência saprofítica da bactéria no Brasil, apenas em 2003, a melioidose veio à tona como 

uma doença emergente, devido a um surto ocorrido em uma família de quatro irmãos no 

município de Tejuçuoca no Ceará (ROLIM et al., 2009).  

Em 2007, um caso da doença também foi relatado em um paciente do sexo 

feminino de 17 anos de idade, com fibrose cística, que vivia em Barra dos Bugres, Mato 

Grosso do Sul. Esse paciente foi diagnosticado com melioidose na forma pulmonar (BARTH 

et al., 2007). Em janeiro de 2010, no Estado de Alagoas teve seu primeiro caso registrado e 

confirmado (CIEVS, 2010). 

 

2.1.5.1.1 Melioidose no Ceará  

 

As causas do aparecimento da melioidose no Ceará ainda não foram elucidadas, 

embora estudos realizados em regiões endêmicas suponham que as condições ambientais, 

propícias à disseminação da bactéria, estejam presentes no Estado. Sendo essas, importação 

de animais, intensificação do ecoturismo, movimentação de solo devido à construção de 

barragens, desmatamento para cultivo agrícola e erosão (SESA, 2008). 

Após os quatro primeiros casos da doença em 2003, houve relatos de 20 novos 

casos no Estado, durante o período de 2003 a 2011. Dos quais, em 2004, no município de 
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Banabuiú, uma mulher de 39 anos foi acometida pela doença, possivelmente devido a sua 

susceptibilidade causada pelo hábito de lavar suas roupas sentada no leito de um rio (ROLIM 

et al., 2009). No ano seguinte, em Aracoiaba, um homem de 30 anos, ao sofrer um acidente de 

carro, caiu em um rio e inalou a água contaminada pela bactéria (INGLIS et al., 2006). Nesses 

anos de ocorrência da doença no Estado (2003, 2004, 2005), foram registradas alterações 

climáticas atípicas, com intensidade pluviométrica elevada (SESA, 2008). 

No primeiro semestre de 2008, observou-se novamente que fatores ambientais, 

como chuvas intensas e enchentes, além da prática de atividades recreativas em barragens, 

propiciaram o aparecimento da doença. (SESA, 2008). Nesse ano, um jovem de 17 anos 

apresentou um quadro de infecção respiratória, após tomar banho de açude e de cachoeira 

durante viagem a Ubajara (ROLIM et al., 2009). Ainda em 2008, um homem de 70 anos, 

agricultor, morador do município de Granja, apresentou um quadro de aneurisma micótico 

(SIDRIM et al., 2011). Em 2009, um homem de 50 anos, diabético, natural de Itapajé, 

apresentou sintomas que mimetizavam um quadro de tuberculose ganglionar. A exposição à 

B. pseudomallei provavelmente se deu pelo hábito que o paciente tinha de atravessar a pé um 

riacho que cruza as suas terras. Dos nove casos que ocorreram nesse período, sete resultaram 

na morte do paciente, o que ressalta a alta taxa de mortalidade da doença (SESA, 2008). 

Em 2010, surgiu um caso de melioidose relacionado ao Município de Ubajara. No 

qual um homem de 57 anos, pai do adolescente que faleceu de melioidose em 2008, foi 

diagnosticado com a doença a partir de um quadro de peritonite purulenta e abscesso 

esplênico. Sua exposição provavelmente está relacionada à mesma viagem, feita com seu 

filho, a Ubajara em 2008. Nesse mesmo ano, no município de Ocara, um paciente de 59 anos, 

paraplégico e diabético, foi diagnosticado com a doença. Nesse caso, a provável fonte de 

contaminação com B. pseudomallei foi o solo, uma vez que, devido a sua limitação física, o 

paciente tinha o hábito de se locomover arrastando-se pelo chão. 

Recentemente, no ano de 2014, quatro casos foram diagnosticados, provenientes 

de Fortaleza, Solonópole, Amontada e Granja. Desses casos, dois pacientes foram a óbito. A 

figura 2 ilustra os casos de melioidose confirmados no Ceará e o gráfico 1 que se segue traz 

os casos e óbitos por melioidose ocorridos no Estado no período de 2003 – 2014.  
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Figura 2. Casos confirmados de melioidose no Ceará. Fonte: ROLIM; SOUSA, 2014. 

 

  

 

Gráfico 1. Casos e óbitos por melioidose no Ceará.Fonte: SESA, 2014; ROLIM; 

SOUSA, 2014. 
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2.2 Agente etiológico 

 

B. pseudomallei enquadra-se no Reino Bacteria, Filo Proteobacteria, Classe Beta 

Proteobacteria, Ordem Burkholderiales, Família Burkholderiaceae, Gênero Burkholderia e 

Espécie Burkholderia pseudomallei (BRENNER; KRIEG; STALEY, 2005).  

Esta bactéria é visualizada como um bacilo Gram-negativo de coloração bipolar, 

vacuolizado, delgado e com pontas arredondadas e evidenciadas; muitas vezes é feita a alusão 

desse com um “alfinete de segurança” (Fig. 3). B. pseudomallei possui também cápsula 

polissacarídica, que constitui um importante fator para a patogênese da doença 

(RECKSEIDLER-ZENTENO; DE VINNEY; WOODS, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esfregaço de colônia corado pelo Gram (100X). Fonte: LAPERE, 2015. Legenda: A seta indica o 

bacilo Gram-negativo bipolar, vacuolizado em forma de “alfinete de segurança”.  

 

 

Na cultura, o micro-organismo demonstra diferentes morfologias de colônias, 

mais comumente apresentando aparência lisa, inicialmente, e colônias ressecadas ou rugosas, 

geralmente após 48 horas (KOH; TAY; PUTHUCHEARY, 2013).  

O gênero Burkholderia faz parte do grupo dos não-fermentadores, ou seja, não 

metaboliza carboidratos pela via da fermentação ou pela via de Embden- Meyerhof-Parnas 

(EMP), também denominada via glicolítica ou anaeróbia de glicose; e são aeróbias, 

dependentes do oxigênio como aceptor final de elétrons. A espécie B. pseudomallei possui, 

entretanto, a capacidade de utilizar o nitrato ou nitrito no lugar do oxigênio como aceptor final 

de elétrons (KONEMAN et al., 2008). 

A incapacidade de assimilar L-arabinose (ara -), apresentada pela B. pseudomallei, 

está correlacionada com o grau de virulência desta espécie, esta característa é a base da 



24 

 

diferenciação da outra espécie do gênero, B. thailandensis (ara +) (SMITH et al., 1997). Outra 

diferenciação entre as espécies do gênero Burkholderia foi feita por Whitmore, que fez a 

correta distinção entre B. pseudomallei e B. mallei pela capacidade que a primeira apresenta 

de mover-se em uma gota pendente, atualmente, essa constatação pode ser feita utilizando-se 

meios semi-sólidos (KONEMAN et al., 2008). 

 

2.2.1 Aspectos ambientais 

 

Os casos de melioidose comumente apresentam estreita relação com o ambiente, 

pois a bactéria B. pseudomallei vive livremente em solo e água, podendo ser encontrada na 

superfície de águas estagnadas, córregos e solos encharcados. Vários tipos de solo são 

relacionados com a presença de B. pseudomallei, a prática de atividades agrícolas, como o 

cultivo de arroz, e distúrbios ambientais, que possam gerar revolvimento do solo, como 

escavações e ciclones, estão associados a casos de melioidose (CURRIE, 2015). 

B. pseudomallei é capaz de sobreviver a condições ambientais hostis, 

permanecendo viável em solo por longos períodos, sendo relatada viabilidade de até trinta 

meses (THOMAS; FORBES-FAULKNER, 1981). No entanto, os efeitos das propriedades 

físico-químicas do solo afetam diretamente crescimento de B. pseudomallei. A fim de analisar 

o grau desta interferência, Wang-Ngarm et al. (2014) avaliaram quais os fatores básicos que 

afetam a sobrevivência/crescimento da bactéria no solo. Os resultados mostraram que a 

bactérias tolera melhor pH ácido do que o básico, sobrevivendo e persistindo no solo que 

apresenta faixa de pH entre 5 - 7. A salinidade ideal encontra-se na concentração de 0,5% e a 

relação carbono/nitrogênio deve se enquadrar na faixa de 10:1 a 40:1. Notou-se também que o 

aumento da concentração de ferro no solo, 50 – 150 mg/kg (Fe/solo), reforça o crescimento de 

B. pseudomallei, por tratar-se de um microelemento essencial para a espécie.  

Em relação ao ambiente aquático, Draper et al. (2010) encontraram uma maior 

ocorrência de isolamento de B. pseudomallei em águas que apresentavam salinidade e pH 

baixos. Ao compararem os dados de estações seca e chuvosa, esses mesmos autores 

constataram que os parâmetros da água foram ainda mais favoráveis à proliferação dessa 

bactéria na estação chuvosa, pois chuvas fortes causam a redução da salinidade no ambiente. 

Além disso, as chuvas ocasionam níveis mais elevados de ferro, devido à entrada de água dos 

aquíferos rasos em uma camada laterítico, solo composto por óxidos de alumínio e ferro, 

bastante comum em zonas tropicais.  
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As causas ambientais para o aparecimento da melioidose ainda não foram bem 

elucidadas, embora estudos comparativos de regiões endêmicas supõem que as condições 

ambientais tais como índices pluviométricos elevados, temperaturas de aproximadamente 26 

°C e atividades como importações de animais, intensificação do ecoturismo, movimentação 

do solo, desmatamento para cultivos agrícolas, erosão, dentre outras, estão presentes de forma 

semelhante nessas regiões (SESA, 2008). 

 

2.2.1.1 Melioidose em animais 

 

Uma grande variedade de espécies animais tem se mostrado suscetível à 

melioidose. Um estudo retrospectivo de Limmathurotsakul et al. (2012) realizou uma coleta 

de dados acerca dos animais mortos por melioidose, na Tailândia, durante o período de 2006 a 

dezembro de 2010. Os dados revelaram que as espécies animais afetadas foram cabras, 

suínos, bovinos, veado, cavalo e os animais selvagens em cativeiro (camelo, crocodilo, 

macaco, e zebra). Da totalidade de animais mortos, 61% dos casos foram identificados 

durante a estação chuvosa (junho-novembro). A taxa de incidência estimada de melioidose foi 

maior nos caprinos, seguida pela incidência em suínos e bovinos, respectivamente. Para os 

autores, tais achados ressaltaram a importância da pasteurização do leite de cabra e sua 

relevância como possível via de infecção para fazendeiros e consumidores desse tipo de 

alimento. 

Adicionalmente, há relatos da doença em animais domésticos, como cães e gatos 

(SPRAGUE; NEUBAUER, 2004). Os animais selvagens também são acometidos, dentre eles, 

cangurus, coalas, veados (SPRAGUE; NEUBAUER, 2004), bem como animais marinhos em 

cativeiro (HICKS et al., 2000). Surpreendentemente, búfalos e crocodilos são considerados 

relativamente resistentes à melioidose apesar da sua exposição constante à lama (SPRAGUE; 

NEUBAUER, 2004).  

As altas taxas metabólicas e de temperatura corporal (40 - 43 °C) inerentes aos 

pássaros, comumente os protege de infecções. No entanto, a proliferação de B. pseudomallei 

no organismo desses animais não é suprimida, tal fato pode ser explicado pela capacidade que 

a bactéria tem de crescer a 42 °C, e de, nessa temperatura, mostrar um aumento da expressão 

de fatores de virulência envolvidos na patogênese da doença (HAMPTON et al., 2011). 
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Apesar do grande número de relatos envolvendo animais, a doença ainda é 

subnotificada nesse grupo. E o tratamento não é realizado, pois o diagnóstico da doença 

ocorre comumente após autópsia (LIMMATHUROTSAKUL et al., 2012). 

 

2.3 Patogenia 

 

A transmissão de B. pseudomallei ocorre principalmente através da inoculação 

percutânea e pela inalação do micro-organismo. Casos de infecções após afogamento, em que 

há inalação de água contaminada também foram descritos (INGLIS et al., 2001; ROLIM et 

al., 2009).  

A constatação de que a maior pluviosidade está significativamente associada à 

maiores ocorrências de sepse e de pneumonia sugere que as condições ambientais, durante a 

temporada de monções, podem estar associadas com a inalação, sendo esse o principal modo 

de aquisição da doença. Nota-se também que o modo de infecção depende da exposição do 

hospedeiro à bactéria, isso ocorre a partir dos perfis profissionais da população, atividades 

recreativas costumeiras e dos padrões climáticos peculiares da região (CURRIE, 2015). 

A transmissão da doença através da ingestão de água potável, contaminada por B. 

pseudomallei, tem sido implicada como a causa de surtos na Austrália e na Tailândia 

(HOWARD; INGLIS, 2003). Howard e Inglis (2003) sugeriram que a técnica de cloração da 

água em abastecimentos causou o término de um desses surtos e pareceu ser um modo de 

profilaxia eficaz contra B. pseudomallei. Em contrapartida, segundo Cheng et al. (2003), a 

cloração da água usada em comunidades endêmicas não parece interferir no número de casos 

da doença nesses locais. 

Outras formas incomuns de transmissão também podem ocorrer, como é o caso do 

acometimento de bebês após ingestão do leite materno, proveniente de mulheres com 

melioidose na forma de mastite, ou através da contaminação vertical.  A transmissão sexual, 

zoonótica, nosocomial e contaminação ocupacional, em laboratório, também já foram 

relatadas (CURRIE, 2015).  

Como todo colonizador, a bactéria deve se adaptar às adversidades do novo nicho, 

organismo hospedeiro, driblando os obstáculos que porventura promovam o fracasso de sua 

proliferação. Para sobreviver e replicar-se dentro de células fagocíticas e não fagocíticas, B. 

pseudomallei deve, primeiramente, evadir as defesas imunológicas. De modo geral, estudos 

indicam que os polissacarídeos de superfície desempenham um papel na resistência de B. 
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pseudomallei ao sistema imune do hospedeiro, facilitando assim a sobrevivência da bactéria 

durante os estágios iniciais da infecção (STONE et al., 2014). Pelo menos cinco antígenos 

polissacarídicos, dentre esses, capsulares (CPS) e O-polissacárideo (OPS) porção de 

lipopolissacarídeo (LPS) podem ser expressos por esta bactéria (HEISS et al., 2012). 

 Como um agente patogênico intracelular facultativo, o ciclo de vida de B. 

pseudomallei envolve aderência e entrada nas células hospedeiras. Nesta fase inicial, a 

sobrevivência intracelular da bactéria é considerada crucial para o desenvolvimento da 

doença. Atualmente, já foi elucidado que muitos mecanismos estão envolvidos na propagação 

de B. pseudomallei célula-a-célula, incluindo a motilidade à base de actina e os sistemas de 

secreção tipo III e IV (STONE et al., 2014). Sistemas de secreção tipo III (T3SS) e tipo IV 

são “nanomáquinas” que injetam proteínas efetoras bacterianas, diretamente em células 

hospedeiras, a fim de subverter processos celulares do hospedeiro (PUMIRAT et al., 2014).  

Nota-se assim, a capacidade que B. pseudomallei tem de secretar uma infinidade 

de proteínas com inúmeras atividades diferentes, dentre elas,  proteases e fosfolipases 

(STONE et al., 2014). Há também a produção de toxinas, sendo a principal o fator letal 1 

(BPLS1549), que assemelha-se ao fator necrosante citotóxico da Escherichia coli. Esse fator 

interfere com a iniciação da tradução, levando a uma alteração do citoesqueleto de actina da 

membrana da célula hospedeira e, finalmente, à morte celular (CRUZ-MIGONI et al., 2011).  

Outro fator de virulência relevante para a patogênese de B. pseudomallei é a 

formação de biofilme. Esse tipo de conformação confere maior proteção às bactérias que o 

compõe, tornando-as mais resilientes às adversidades do meio que as cerca 

(SAWASDIDOLN et al., 2010). 

 

2.4 Manifestações clínicas 

 

A infecção por B. pseudomallei, comumente, resulta em doença subclínica, na 

qual a maioria das pessoas expostas são assintomáticas, porém apresentam sorologia positiva. 

Isso indica que houve a infecção por B. pseudomallei há algum tempo e que a bactéria ainda 

está presente em um foco latente indeterminado. Sabe-se porém, que a manifestação da 

doença, após a exposição inicial, demanda tempo, de modo que há relatos de casos de mais de 

62 anos de incubação até a ocorrência de sintomatologia clínicas (NGAUY et al., 2005). A 

relação entre a latência e a futura doença clínica ainda não está totalmente elucidada, em 
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relação a esse contexto, Currie (2015) afirmou que a maioria dos casos sintomáticos de 

melioidose analisados são provenientes de recente aquisição, e não da reativação da doença. 

 Os aspectos clínicos da melioidose e a sua gravidade estão correlacionados com a 

carga bacteriana do inóculo, via de infecção, virulência da cepa infectante e fatores de risco, 

incluindo alcoolismo (12-39%), doença pulmonar crônica (10-27%), comprometimento renal 

(10-27%), uso de glicocorticoides ou terapia imunossupressora (<5%) e câncer (<5%) 

(CURRIE, 2015). Apesar dessa diversidade de fatores de risco, o diabetes mellitus é a 

comorbidade mais agravante, podendo estar presente em até 60% dos pacientes com 

melioidose (CHANCHAMROEN et al., 2009; CURRIE et al., 2010). Adicionalmente, sabe-

se que a ocorrência da B. pseudomallei também está fortemente vinculada aos níveis elevados 

de ferro no ambiente (WANG-NGARM et al., 2014). Condições clínicas em que há 

sobrecarga de ferro no organismo, como talassemia, também estão associadas com a 

predisposição à doença, podendo estar presente em até 7% dos pacientes (CURRIE, 2015). 

A fim de facilitar a compreensão dos aspectos clínicos da doença, Howe et al. 

(1971) sugeriram a classificação da melioidose em aguda, subaguda e crônica. A melioidose 

aguda é caracterizada pela presença de sintomas por menos de 2 meses. Na maioria dos 

pacientes, a média de tempo de incubação é de 9 dias (1 a 21 dias). As apresentações clínicas 

variam de severa, doença fulminante (acometimento de diversos órgãos, na forma de 

abscessos), infecções localizadas e existe também a forma assintomática, em que a doença é 

autolimitada, não havendo apresentações clínicas perceptíveis (FOONG et al., 2014).  

A apresentação clínica mais comum da melioidose é a pneumonia, presente na 

metade dos casos. Essa forma é mais frequentemente ocasionada pela disseminação 

hematogênica para os pulmões do que pela própria inalação do patógeno. A severidade das 

condições clínicas variam entre choque séptico, com sintomas como febre alta, tosse e dor 

pleurítica; e pneumonia branda, com tosse acompanhada de escarro e dispneia. Exames 

radiológicos de pacientes com sepse mostram infiltrado nodular difuso em ambos pulmões. 

Em contrapartida, em pacientes com pneumonia, pode-se observar consolidação em um ou 

mais lóbulos pulmonares. Devido a sua sintomatologia inespecífica, a melioidose é facilmente 

confundida com a tuberculose e a suspeição clínica geralmente ocorre em áreas endêmicas. A 

demora do diagnóstico agrava consideravelmente o prognóstico, pois sabe-se que a 

pneumonia, indevidamente tratada, está comumente associada com a disseminação da doença 

(FOONG et al., 2014). 
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Além da pneumonia, a melioidose possui diversas formas clínicas, tais como 

artrite séptica, abscesso escrotal, prostatite e tireoidite (CURRIE et al., 2010; CURRIE, 

2015). Há relatos também de aneurismas micóticos, nos quais ocorre a destruição irreversível 

da parede do vaso acometido (SIDRIM et al., 2011).  

A melioidose crônica se dá quando os sintomas da doença estão presentes por 

mais de 2 meses. Comumente, os pacientes apresentam doença crônica respiratória, 

mimetizando a tuberculose, dispondo de sinais como febre, perda de peso e tosse produtiva 

com presença ou não de hemoptise. Com a permanência da doença, há a sua disseminação, 

geralmente na forma de abscessos envolvendo diversos sítios (FOONG et al., 2014). 

 

2.5 Investigação diagnóstica 

 

Devido ao caráter inespecífico dos sintomas da melioiodose, seu diagnóstico é 

bastante difícil, principalmente se o paciente não for originário de áreas endêmicas da doença. 

Para a conclusão do diagnóstico é necessário o isolamento de B. pseudomallei a partir de uma 

amostra proveniente do paciente, seja ela sangue, saliva, urina, exsudato, secreção de faringe, 

dentre outros (FOONG et al., 2014). Assim, a cultura de B. pseudomallei continua sendo o 

padrão ouro para o diagnóstico da meiloidose (CURRIE, 2015). 

 

2.5.1 Diagnóstico microbiológico 

 

O isolamento de B. pseudomallei pode ser feito a partir de amostra de secreção 

respiratória, materiais de abscessos ou de esfregaços de colônias isoladas (INGLIS et al., 

2006). Essa bactéria, por não ser fastidiosa, cresce facilmente em meios de cultura 

convencionais. Em relação às suas características macroscópicas, em meio ágar infusão 

cérebro coração (BHI) a cultura apresenta-se e amareladas e comumente enrugadas. Em ágar 

sangue, as colônias variam de pálidas a enegrecidas e possuem aspecto ressecado (Fig. 4). Seu 

crescimento em ágar MacConkey é visualizado na forma de colônias pálidas, devido à 

ausência de fermentação, umbilicadas e geralmente enrugadas no decorrer do tempo (Fig. 5) 

(KOH; TAY; PUTHUCHEARY, 2013).  
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Figura 4. Culturas de B. pseudomallei em meios convencionais. a) colônias amareladas 

e enrugadas em ágar BHI; b) colônias pálidas e ressecadas em ágar sangue. Fonte: 

LAPERE, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Colônias de B. pseudomallei pálidas e 

umbilicadas em ágar MacConkey. Fonte: LAPERE, 

2015. 

 

O ágar Ashdown é o meio seletivo mais comum para o isolamento de B. 

pseudomallei, de forma que é amplamente utilizado em países onde a doença é endêmica. 

Esse meio é composto, dentre outros componentes, de ágar-tripticase soja, glicerol, cristal 

violeta, vermelho neutro, havendo também a adição de gentamicina ou polimixina 

(ASHDOWN, 1979). A identificação presuntiva de colônias de B. pseudomallei pode ser feita 

a partir de sua característica púrpura e de aparência seca e enrugada, evidente após 24 a 48 h 

de incubação (FOONG et al., 2014).  

Outra alternativa de meio de cultura a ser utilizado é o B. pseudomallei selective 

agar (BPSA), que pode aumentar o crescimento de colônias mais mucóides em comparação 

com o meio Ashdown (Fig. 6). No entanto, nenhum desses dois meios compõem o acervo de 
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materiais utilizados em rotinas laboratoriais, assim, eles não são rapidamente acessíveis 

principalmente em áreas não endêmicas da doença. A terceira alternativa de meio é o B. 

cepacia selective agar (BCSA), comumente usado na identificação do complexo B. cepacia 

oriundo de escarros de indivíduos com fibrose cística. Ao contrário dos outros dois citados 

anteriormente, esse meio é amplamente disponível e também possui a capacidade de isolar B. 

pseudomallei (PEACOCK et al., 2005). 

 

Figura 6. Colônias de B. pseudomallei em meios seletivos, Ashdown e BPSA. a) Meio Ashdown apresentando 

colônias de B. pseudomallei de corpúrpura e de aparência seca e enrugada; b) meio BPSA com crescimento de 

colônias rosadas e mucoides. Fonte: LAPERE, 2011.   

 

Variações na morfologia das colônias de B. pseudomallei, muitas vezes 

representam um obstáculo para os microbiologistas, uma vez que essa bactéria não está 

corriqueiramente presente na rotina de diagnóstico laboratorial. Koh, Tay e Puthucheary, 

(2013) encontraram sete formas de colônia de B. pseudomallei em BPSA. Esses morfotipos 

foram divididos entre dois grupos, um deles com textura mista, apresentando quatro colônias 

diferentes, e o outro com textura uniforme, com três tipos de colônias. Após esses achados, 

esses pesquisadores observaram a predominância de colônias com textura mista (Fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Variações na morfologia das colônias de B. pseudomallei. a) Superfície áspera com borda enrugada; 

b) Mistura entre superfície áspera, rugosa e lisa, com borda irregular; c) Superfície áspera Central com 

circunferência suave; d) Área central enrugada com circunferência suave; e) Superfície lisa e colônia mucoide; 

6) Colônia áspera por inteiro; 7) Colônia enrugada por inteiro. Fonte: Koh, Tay e Puthucheary, 2013.   
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No que se refere as suas características bioquímicas, B. pseudomallei apresenta 

citocromo oxidase positiva, faz parte do grupo de bactérias não fermentadoras e é capaz de 

oxidar a glicose, maltose, lactose, manitol, arginina e lisina. Essas características nutricionais 

também podem ser avaliadas através do uso do sistema API 20E ou API 20NE, que consiste 

em uma tira plástica composta por 20 compartimentos que contém substratos desidratados. A 

ação da bactéria sobre o substrato produz turvação ou mudança de cor que são interpretadas 

visualmente A presença de motilidade é um fator significante para a diferenciação dessa 

espécie, uma vez que a B. mallei é uma bactéria imóvel (KONEMAN et al., 2008).  

As características bioquímicas também podem ser utilizadas pelo sistema 

automatizado Vitek 2® bioMérieux para a identificação da bactéria. Cientes dos erros de 

identificação de B. pseudomallei como B. cepacia cometidos pelo Vitek 2® bioMérieux, 

Podin et al. (2013) testaram a identificação de 68 estirpes clínicas de B. pseudomallei 

provenientes de hospitais da Malásia e de 149 cepas de B. pseudomallei isoladas no Darwin 

Hospital Real, na Austrália. Observou-se que 35% das cepas da Malásia foram erroneamente 

identificadas como B. cepacia, enquanto que apenas 2% das cepas australianas foram 

confundidas com esta espécie. Notou-se assim que os erros de identificação cometidos pelo 

Vitek 2® bioMérieux estão intimamente relacionados com as características moleculares das 

cepas de cada região.  

Podemos presumir assim, que os médicos e cientistas precisam estar cientes do 

potencial erro de identificação de B. pseudomallei como B. cepacia pelo sistema de 

identificação bioquímica automatizado Vitek 2® bioMérieux. Dificuldades semelhantes são 

suscetíveis de serem encontradas com outros sistemas de identificação automática, como 

MALDI-TOF MS, pois esses sistemas são desenvolvidos para serem utilizado em pacientes 

infectados em diversas localizações geográficas. Para retificar essas identificações, pode-se 

utilizar a técnica de PCR usando alvos validados e, adicionalmente, o sequenciamento da 

estirpe também poderá ser realizado. Como alternativa, para os laboratórios com recursos 

limitados, uma combinação de aglutinação em látex e teste de sensibilidade à 

amoxicilina/clavulanato ajuda a distinguir B. pseudomallei de B. cepacia, sendo esta última 

resistente a essa combinação de drogas (PODIN et al., 2013). 
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2.5.2 Diagnóstico molecular  

 

Os métodos moleculares para a detecção e diferenciação das espécies de 

Burkholderia têm sido um recente tema de pesquisa. Esses métodos de diagnóstico mostram-

se mais eficazes, uma vez que, devido ao elevado grau de semelhança fenotípica entre essas 

espécies, sua identificação por métodos convencionais torna-se difícil e demanda muito 

tempo. Comumente, os testes moleculares utilizam primers alvejando as regiões 23S rRNA, 

16S rRNA, 16S mRNA e 23S mRNA. A detecção da região 16S rRNA tem resultados 

relevantes, por apresentar sensibilidade de 100%. Adicionalmente, a sequência 16S mRNA é 

usada há bastante tempo para a identificação de espécies de bactérias, bem como para o 

reconhecimento do gênero Burkholderia spp (LOWE et al., 2014). 

Alternativamente, utilizando-se PCR, pode-se identificar os genes referentes à 

regiões específicas do sistema de secreção tipo III (TTS1), a partir de culturas de B. 

pseudomallei ou de amostras de hemocultura positivas (NOVAK et al., 2006). 

 

2.6 Tratamento 

 

De modo peculiar, os antibióticos normalmente utilizados para o tratamento de 

sepse por Gram negativo são ineficazes no tratamento da melioidose. A convenção atual para 

o tratamento da melioidose divide a terapêutica em duas fases: a primeira é a fase intensiva, 

que visa impedir a morte do paciente por sepse, e a segunda fase é a de erradicação, cujo 

objetivo é erradicar qualquer bactéria residual, minimizando assim o risco de infecção 

reincidente (DANCE, 2014).  

Até 1989, o tratamento convencional usado para a fase intensiva da melioidose 

era composto pela combinação de cloranfenicol, doxiciclina e sulfametoxazol/trimetoprim. A 

taxa de letalidade era de 37.9 – 61% para pacientes com sepse e na presença de abscessos 

múltiplos a letalidade ocorria em mais 87% dos pacientes (CURRIE, 2015). 

O primeiro estudo comparando o tratamento antimicrobiano convencional com o 

uso isolado de ceftazidima foi realizado por White et al. (1989). Os resultados revelaram que 

a taxa de letalidade em pacientes que fizeram uso de ceftazidima foi de 37%, enquanto que, 

para os pacientes tratados com a terapêutica convencional, o valor foi de 74%. Assim, com a 

redução de 50% da letalidade, foi sugerido que ceftazidima deveria ser adotada na fase 

intensiva do tratamento. 
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Atualmente, ceftazidima ou imipenem são usados na fase intensiva da melioidose. 

O tratamento tem duração mínima de 10 – 14 dias, sendo prolongado em casos críticos da 

doença, incluindo pneumonia grave, abscessos profundos acometendo múltiplos órgãos, 

osteomielite, artrite séptica e melioidose neurológica (CURRIE, 2015). 

Apesar dos carbapenêmicos se mostrarem mais ativos contra B. pseudomallei nos 

testes in vitro, até o presente momento, não há evidências de que algum agente seja mais 

eficaz do que ceftazidima para a reduzir a mortalidade durante a fase intensiva do tratamento 

da melioidose. Assim, os carbapenêmicos continuam reservados para casos de sepse severa, 

infecção do sistema nervoso central ou casos refratários após tratamento com ceftazidima 

(CHENG et al., 2005; DANCE, 2014). 

Em relação à utilização de outros antibióticos, a adição da combinação 

sulfametoxazol/trimetoprim torna-se vantajosa em casos neurológicos, cutâneos, ósseos, 

articulares e melioidose prostática. Esse melhoramento na terapêutica ocorre devido à boa 

penetração em tecidos oferecida por sulfametoxazol/trimetoprim. Apesar disso, estudos 

randomizados demonstram que a vantagem da adição desta combinação se restringe apenas a 

esses tipos de casos (CURRIE, 2015).  

Posteriormente à terapia intensiva, inicia-se a segunda fase do tratamento, que 

visa prevenir a recrudescência da doença. O agente de escolha inicial para esta fase é a 

combinação sulfametoxazol/trimetoprim. Esta combinação de drogas é utilizada há muitos 

anos no nordeste da Austrália, área endêmica da doença, com excelentes resultados (CURRIE 

et al., 2000). Ademais, estudos indicam que a adição de doxiciclina não oferece mudanças 

significativas se comparado ao uso isolado de sulfametoxazol/trimetoprim (CHUSRI et al., 

2012). 

Além desses antimicrobianos, amoxicilina/clavulanato tem sido usado como 

medicação alternativa para crianças e para mulheres grávidas. Esta combinação de drogas, 

bem como a doxiciclina, são substituições plausíveis para sulfametoxazol/trimetoprim em 

casos de efeitos adversos, tais como rash cutâneo, sintomas gastrintestinais, hipercalemia e 

alterações nos níveis de creatinina, sintomas comumente visualizados (CURRIE, 2015).  

Existem muitas tentativas de padronizar as diretrizes para o tratamento da 

melioidose. A busca na literatura, acerca da eficácia do tratamento, mostra que os maiores 

dilemas na terapêutica incluem a sua duração, a pertinência da terapia com drogas 

combinadas, a necessidade de prolongar o tratamento da fase de erradicação e a adoção de 

outras modalidades terapêuticas (CURRIE, 2015).  
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A recomendação padrão é o uso injetável da cefalosporina ceftazidima ou de um 

carbapenêmico para o tratamento inicial da fase intensiva, com duração de 2-4 semanas; e a 

combinação sulfametoxazol/trimetoprim e doxiciclina para a fase de erradicação, abrangendo 

um período de 12-20 semanas. As recomendações pioneiramente formuladas a partir das 

observações feitas nos casos australianos foram adaptadas para os demais ambientes 

emergentes e reemergentes da doença, incluindo América do Sul e Central. Devido à grande 

variedade de manifestações clínicas da melioidose, torna-se necessário um julgamento crítico 

acerca das necessidades individuais de cada paciente (INGLIS, 2010). 

 

2.7 Resistência de B. pseudomallei 

 

O limitado arsenal de agentes antibacterianos utilizados na terapêutica da 

melioidose é devido principalmente a inerente resistência de B. pseudomallei aos diversos 

antibióticos. Para tanto, a bactéria possui diversos mecanismos de resistência, incluindo a 

supressão do contato com a droga, inativação enzimática, alterações cromossômicas e 

formação de biofilme (ADLER et al., 2013; SCHWEIZER, 2012). 

Uma das formas de autopreservação é a supressão do contato da bactéria com a 

droga. Essa característica excludente é apresentada por diversas bactérias Gram-negativas, 

uma vez que as propriedades físico-químicas da composição das porinas e dos 

lipopolissacarídeos (LPS) influenciam nessa exclusão (RAETZ et al., 2007). Esta 

incompatibilidade química entre as drogas e os componentes fisiológicos da parede celular 

confere um alto poder de resistência. A exemplo, sabe-se que os LPS contribuem 

intrinsecamente para o alto nível de resistência à polimixina B apresentado pela B. 

pseudomallei (SIRITAPETAWEE et al., 2004).  

Outra forma de limitar o contato com a droga ocorre pela expressão de bombas de 

efluxo. Estas bombas, contribuem para a resistência intrínseca e adquirida em bactérias Gram 

negativas. Após o sequenciamento de cepas de B. pseudomallei, notou-se que esta bactéria 

codifica múltiplas bombas de efluxo pertencentes à família RND. Entretanto, apenas três 

delas foram caracterizadas detalhadamente, sendo essas AmrAB-OprA, BpeAB-OprB e 

BpeEF-OprC. AmrAB-OprA foi a primeira descrita para B. pseudomallei, essa bomba é a 

responsável pela resistência intrínseca à aminoglicosídeos e macrolídeos observada em cepas 

clínicas e ambientais. Assim, a expressão dessa bomba é a principal causa da não 

aplicabilidade desses antimicrobianos na terapêutica da melioidose; BpeAB-OprB é a bomba 
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de efluxo que utiliza como substratos os macrolídeos, fluoroquinilonas, tetraciclinas e, em 

menor extensão, cloranfenicol; a resistência atualmente relatada à sulfametoxazol/trimetoprim 

é atribuída a ação da bomba BpeEF-OprC (BIOT et al., 2013). 

Além da expressão de bombas de efluxo do tipo multidroga, a produção de β-

lactamase é outro mecanismo de resistência bastante descrito para B. pseudomallei (BIOT et 

al., 2013). A produção de β-lactamase da classe A e da classe D (OXA-42 e OXA-43) 

resultou na resistência de alguns isolados clínicos aos antibióticos amoxicilina/clavulanato e 

ceftazidima. Esse mecanismo de resistência tem bastante relevância, visto que é o único modo 

de clivagem dos antibióticos β-lactâmicos, até então descrito para B. pseudomallei 

(SCHWEIZER, 2012). 

Outro mecanismo de resistência relatado para B. pseudomallei é a deleção de 

cromossomos. Apesar de gerar consequências indesejadas para o funcionamento celular, a 

deleção de alvos utilizados pelos antimicrobianos inativa a ação desses fármacos, permitindo 

assim a sobrevivência da bactéria. A exemplo, esse tipo de mutação é bastante relatado como 

mecanismo de resistência a ceftazidima em cepas de B. pseudomallei (SCHWEIZER, 2012).  

Cepas de B. pseudomallei, também podem apresentar resistência conferida pela 

formação de biofilme (ADLER et al., 2013). Essa habilidade é um fator agravante, uma vez 

que proporciona um ambiente favorável ao crescimento do patógeno (HOIBY et al., 2010). 

 

2.8 Biofilme: um problema “persistente” 

2.8.1 A história dos biofilmes 

 

Há mais de 300 anos, o pesquisador holandês Antonie van Leeuwenhoek foi o 

primeiro a observar, no seu microscópio rudimentar, diminutos objetos móveis e invisíveis a 

olho nu, os quais ele denominou de "animálculos". Posteriormente, ele reconheceu esses seres 

no tártaro proveniente de seus próprios dentes, onde os depósitos opacos restantes entre os 

dentes ainda estavam "tão grossos como se fossem massa", mesmo após a limpeza meticulosa. 

Esses depósitos continham camadas de várias formas de "animálculos". Em um relatório ao 

British Royal Society, o cientista escreveu: "O número desses animálculos é tanto que eu 

acredito que eles excedem o número de homens em um reino." É razoável sugerir que esse 

estudo inicial da placa dentária foi a primeira prova documentada da existência de biofilmes 

microbianos (PERCIVAL et al., 2011). 
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Mais de dois séculos depois, o bacteriologista americano Arthur Henrici ao 

observar um crescimento de algas nas paredes de seu aquário, resolveu depositar algumas 

lâminas de microscópio, esperando ver o crescimento de algas e observar sua estrutura 

microscopicamente. Surpreendentemente, observou-se, além de algas, uma camada fina e 

uniforme de bactérias de diferentes formas. Henrici relatou em 1932 que "É evidente que a 

maior parte das bactérias da água não são organismos flutuantes, e sim crescem em 

superfícies submersas" (HENRICI, 1932). 

Alguns anos mais tarde, Heukelekian e Heller (1940), dois cientistas que 

investigavam a tecnologia de decomposição aeróbia e anaeróbia de sólidos de esgoto, fizeram 

a seguinte observação: "Superfícies permitem que as bactérias se desenvolvam apesar de 

estarem bastante diluídas para o crescimento". 

Finalmente, nessa mesma década, o microbiologista pioneiro Claude Zobell fez 

importantes contribuições para a elucidação da microbiologia do biofilme. Zobell observou 

que, quando a água do mar foi recolhida em frascos de vidro esterilizados, as bactérias 

estavam mais presentes na superfície do vidro do que na água do mar, com destaque para o 

crescimento de bactérias sésseis (ZOBELL, 1943).  

Após os estudos sobre biofilmes, tem-se uma nova percepção acerca do modo de 

vida dos micro-organismos. A maioria das bactérias na natureza não existe de forma 

independente, e sim metabolicamente integradas a outros micro-organismos, formando uma 

comunidade persistente e com homeostase organizada (PERCIVAL et al., 2011).  

Os biofilmes são ubíquos, podendo se desenvolver em praticamente todas as 

superfícies bióticas e abióticas, proporcionando a sobrevivência à condições adversas. 

Comprovando a existência de biofilmes viáveis em temperaturas extremas, Jones et al. (2010) 

relataram a presença de biofilmes microbianos em águas termais (35-50 °C) a mais de 60 

metros abaixo do nível do mar. Enquanto que, no outro extremo, Yang et al. (2009) 

descobriram biofilmes em gelos glaciais. Além de sua sobrevivência em variadas 

temperaturas, os biofilmes podem ser observados em ambientes de extrema acidez, 

caracterizado por um elevado teor de metal e falta de nutrientes. Os diferentes níveis de 

umidade, que vão desde extremamente baixos, desertos, a extremamente elevados, como em 

florestas tropicais, não parecem limitar o surgimento de biofilmes (CAMPOS et al., 2009; 

DOJANI et al., 2007). 

Por ser um organismo presente no solo e na água, acredita-se que os fatores 

ambientais afetam a distribuição de B. pseudomallei nesses nichos. Em termos de adaptação 



38 

 

ao meio ambiente, a capacidade de formar biofilme é interpretada como uma importante 

estratégia de sobrevivência (CHEN et al., 2014). Vorachit et al. (1995) foram os primeiros a 

relatarem a capacidade de B. pseudomallei de formar biofilme. 

Kamjumphol et al. (2013) demonstraram que alguns fatores ambientais 

promovem e outros suprimem a formação do biofilme de B. pseudomallei. Como exemplo, 

esses pesquisadores observaram que a presença de NaCl, em diversas concentrações, favorece 

a formação de biofilme. O mesmo comportamento foi visto para as concentrações de ferro, 

pois esse metal é essencial ao crescimento da bactéria. Em relação à temperatura, a formação 

do biofilme na faixa de 30 a 37 oC parece menos estimulada, se comparada à temperatura de 

20 oC, acredita-se que por este motivo, a bactéria é encontrada mais facilmente em camadas 

mais profundas do solo.  

Essa resiliência apresentada pela forma de biofilme, proporciona seu surgimento 

em locais inusitados e, comumente, com consequências indesejadas. No entanto, os aspectos 

positivos da aplicação prática dos biofilmes existem, incluindo a sua utilização na indústria 

química e nos processos de biorremediação (DUFOUR et al., 2012). Em relação ao corpo 

humano, de forma positiva, os biofilmes auxiliam na manutenção da microbiota, evitando 

danos causados por patógenos e participando dos processos de produção de vitaminas e de 

aminoácidos (WOLCOTT; EHRLICH, 2008). 

 

2.8.2 Bactérias, organismos “sociais” 

 

Há quinze anos, Watnick & Kolter (2000) formularam um pensamento, no qual 

biofilmes poderiam ser comparados à cidades. Nesta cidade de biofilme, a distribuição 

geográfica das bactérias são influenciadas pelos seus vizinhos e pelo meio ambiente que as 

cerca. Nessa alusão, os cidadãos, micro-organismos, são considerados organismos "sociais" 

capazes de se comunicar uns com os outros, a fim de alcançar o bem estar geral. Usando 

diferentes “linguagens químicas”, as bactérias controlam sua população celular e determinam 

quando o limite de massa crítica foi atingido.  

Quando as bactérias crescem dentro de um biofilme, há a segregação de moléculas 

de sinalização auto-indutoras, que apresentam concentração diretamente proporcionais à 

densidade de células bacterianas. A interpretação mediante a presença de auto-indutores, 

compõe um processo chamado de quorum-sensing, que regula a expressão de diferentes genes 

nas bactérias, resultando na heterogeneidade do biofilme. Dois tipos de sistemas de quorum-
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sensing são reconhecidos em bactérias: a comunicação intraespécies, que ocorre entre a 

mesma espécie, e a comunicação interespécies, que acontece entre espécies diferentes. 

Durante a comunicação intraespécies, vários autoindutores têm sido identificados, bactérias 

Gram-negativas (filo Proteobacteria) utilizam N-acil homoserina lactonas (AHL) como um 

sinalizador célula-a-célula, enquanto que as Gram-positivas utilizam pequenos peptídeos. Para 

a comunicação interespécies, as bactérias usam autoindutores denominado AI-2. Esse é o 

único auto-indutor capaz de gerar comunicação de forma inespecífica, ou seja, independente 

da espécie, por este motivo ele é designado como o sinal universal de comunicação 

(DUFOUR et al., 2012). 

O sistema de quorum-sensing denominado BpsI-BpsR, responsável pela formação 

do biofilme de B. pseudomallei, possui um mecanismo singular de regulação de expressão 

gênica. Em resumo, sabe-se que o BpsI, um (AHL) sintase, produz o auto-indutor C8HL que 

se liga ao receptor BpsR, responsável pela ativação de genes requeridos para a formação do 

biofilme (GAMAGE et al., 2011). 

Dentre os genes controlados por meio do quorum-sensing, em espécies 

bacterianas, estão os genes que codificam fatores de virulência, toxinas e componentes de 

biofilme. Acredita-se que o biofilme bacteriano é o local ideal para a ativação de quorum-

sensing, pois é nesta conformação que há populações de micro-organismo mais densas, 

facilitando o contato intercelular (GAMAGE et al., 2011).  

 

2.8.3 Formação do biofilme 

 

Para que ocorra a formação do biofilme há, inicialmente, a fase de fixação dos 

micro-organismos denominados de colonizadores primários. Zobell (1943) propôs a primeira 

teoria sobre a fase de adesão, que seria composta por duas etapas. Na primeira etapa ocorre a 

adesão primária, reversível, e na segunda etapa, a adesão torna-se irreversível. 

Esta ideia prévia de irreversibilidade se manteve, no entanto, um modelo atual 

para a formação de biofilme propõe que o processo ocorre, mais detalhadamente, em cinco 

fases (Fig. 8). Fase I. ocorre o ataque reversível de bactérias planctônicas que se aproximam 

da superfície sólida por fluido ou por motilidade. Em superfície biótica, a aderência é 

auxiliada pelos fluidos corporais que revestem a superfície, isso ocorre porque a composição 

desses líquidos pode alterar a afinidade de um micro-organismo pela superfície. Nessa fase, a 

adesão é mediada por interação hidrofóbica e por forças de Van der Walls, nesse estágio, as 
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bactérias ainda apresentam movimento Browniano e são facilmente removidos por lavagem 

da superfície; II. há a transição para a forma irreversível de adesão, a qual se dá por meio de 

interações dipolo-dipolo, pontes de hidrogênio, ligações iônicas, covalentes e por mecanismos 

moleculares específicos. Adicionalmente, nessa fase, para auxiliar na fixação B. pseudomallei 

possui pili tipo IV (TFP) ou fímbrias, que medeiam a adesão célula-a-célula, dificultando 

assim a remoção do biofilme (NANDI et al., 2010). Após esse processo de fixação, B. 

pseudomallei utiliza-se de suas características inatas para estruturar o biofilme, uma delas é a 

capacidade de produzir uma cápsula hiperidratada de polissacarídeos (glicocálice). Nesse 

processo, a cápsula facilita a ligação intercelular, gerando a formação de microcolônias que, 

por fim, tornam-se protegidas das adversidades do meio em que se encontram (WHITE, 

2003); III. desenvolve-se a estrutura do biofilme, na qual a matriz de EPS irá caracterizar a 

sua arquitetura; IV. refere-se ao desenvolvimento de microcolônias dentro do biofilme 

maduro. Nessa etapa, substâncias poliméricas extracelulares continuam a ser formadas, 

juntamente, com canais de água e poros. O objetivo desses canais é permitir o fornecimento 

de nutrientes e gases, de forma igualitária, bem como a remoção de produtos residuais 

(PERCIVAL et al., 2011). V. acontece a dispersão de células do biofilme na forma de células 

planctônicas (HOUDT; MICHIELS, 2005).  

 

Figura 8. Fases de formação do biofilme. 1) Adesão reversível; 2) Forma irreversível de adesão; 3) 

Desenvolvimento da estrutura do biofilme; 4) Formação de microcolônias dentro do biofilme maduro; 5) 

Dispersão de células. Fonte: RIELLO, 2015. 
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2.8.4 Biofilme em infecções 

 

Os biofilmes são uma das principais causas de infecções em seres humanos 

(WOLCOTT; EHRLICH, 2008). A maioria das infecções hospitalares ocorre a partir de 

biofilmes, isso ocorre devido a capacidade que os biofilmes tem de colonizar dispositivos 

biomédicos. De fato, uma grande proporção de infecções nosocomiais está relacionada com a 

colonização de patógenos na superfície de dispositivos médicos implantados. Os principais 

dispositivos acometidos são respiradores, cateteres venosos centrais, cateteres urinários, 

válvulas cardíacas prostéticas e dispositivos ortopédicos. Sabe-se que 95% das infecções do 

trato urinário estão associadas ao uso de catéter, enquanto que 80% das pneumonias são 

relacionadas com a ventilação mecânica, e 87% de infecções na corrente sanguínea ocorrem 

concomitantemente ao uso de dispositivos intravasculares (DUFOUR et al., 2012). 

A formação de biofilme está constantemente associada às infecções crônicas, 

incluindo periodontite, pneumonia, infecções do trato urinário, otite média e infecções de 

feridas (WOLCOTT; EHRLICH, 2008). Contrariamente às infecções agudas, que são 

resultado de um crescimento planctônico de bactérias, em infecções crônicas, o fenótipo 

planctônico existe apenas transitoriamente e em menor quantidade. Diferentes estratégias são 

necessárias para o tratamento de infecções crônicas, pois a forma do biofilme confere um 

modo de crescimento protegido. No qual, as bactérias são capazes de se evadir da resposta 

imune do hospedeiro e de resistir ao tratamento com antibióticos (DUFOUR et al., 2012).  

A formação de biofilme e a ocorrência da cronicidade da melioidose estão sendo 

correlacionadas ultimamente (ADLER et al., 2013). Esse fator de virulência também está 

relacionada com casos de recidiva da doença, tais casos podem ocorrer, surpreendentemente, 

após longos períodos de tratamento (LIMMATHUROTSAKUL et al., 2014). Para pacientes 

que sobrevivem ao primeiro episódio de infecção, a maior complicação referente à doença 

ocorre após sua “suposta” cura. Esse fato foi observado em 13% dos pacientes analisados 

durante 10 anos. Nesses pacientes, a metade das recidivas relatadas ocorreram no período de 1 

ano após o primeiro episódio da doença (MAHARJAN et al., 2005). Adicionalmente, sabe-se 

que um quarto dos pacientes que apresentaram recidiva da melioidose vão a óbito 

(LIMMATHUROTSAKUL et al., 2006).  

Limmathurotsakul et al. (2014) analisaram a formação de biofilme por cepas de 

isolados primários provenientes de pacientes com melioidose recidivante. Observou-se que 

tais cepas foram capazes de formar mais fortemente biofilme, se comparadas às cepas 
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oriundas de pacientes com episódios iniciais da doença. Esse estudo proporcionou a primeira 

evidência de que a formação de biofilme de B. pseudomallei, in vitro, está associada à 

melioidose recidivante in vivo. 

 

2.8.5 Biofilme X Antimicrobianos 

 

O primeiro experimento demonstrando a tolerância das células em biofilme foi 

feito por Leeuwenhoek. Nesse simples teste, Leeuwenhoek observou que não era possível 

matar a placa bacteriana, in situ em seus dentes, após prolongadas lavagens com vinagre. 

Enquanto que os micro-organismos que eram, primeiramente, removidos dos dentes e depois 

misturados com vinagre, tornavam-se mais suscetíveis e morriam. Atualmente, sabe-se que 

biofilmes bacterianos demonstram ter uma tolerância aos antibióticos de 100 a 1.000 vezes 

maior em relação aos seus homólogos na forma planctônica (DUFOUR et al., 2012). 

Embora os antibióticos possam diminuir a quantidade de bactérias viáveis no 

biofilmes, o tratamento antimicrobiano não é capaz de erradicar completamente o patógeno, 

ocorrendo, consequentemente, infecções refratárias. A tolerância de biofilmes microbianos 

depende das espécies bacterianas que o compõem, mas, além disso, muitos outros fatores 

estão por trás desse comportamento persistente (DUFOUR et al., 2012). 

 

2.8.5.1 Papel protetor da matriz de EPS 

 

As células em biofilme estão rodeadas por exopolissacarídeos (EPS), que 

constituem a delimitação do ambiente destas células. Essa demarcação irá caracterizar a 

estrutura do biofilme, que pode se apresentar de diversas formas, tais como, lisa, plana, 

áspera, macia ou filamentosa. O biofilme é constituído por macrocolônias interligadas 

ininterruptamente ou abruptamente divididas por espaços preenchidos por água, a hidratação 

do biofilme também está correlacionada com a matriz, que determina seu grau de porosidade. 

Assim, percebe-se que a formação, a arquitetura tridimensional e a manutenção de 

comunidades microbianas estruturadas dependem crucialmente da produção desses 

polissacarídeos (FLEMMING; WINGENDER, 2010). 

Em relação a estrutura da matriz, a água é seu componente predominante, levando 

Marshall et al. (1971) a chamarem os biofilmes de “águas duras”. O EPS da matriz, por ser 

higroscópico, proporciona um ambiente altamente hidratado, que resseca mais lentamente do 
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que o seu entorno. Protegendo, assim, as células do biofilme das variações no potencial de 

água no ambiente externo (FLEMMING; WINGENDER, 2010). 

Outros componentes constituintes da matriz são as proteínas, dentre elas, lectinas, 

que estão envolvidas na formação e estabilização da matriz, bem como na ligação desta com 

as bactérias. Os apêndices proteicos, tais como pili, fímbrias e flagelos também podem atuar 

como elementos estruturais, que interagem com outros componentes (PERCIVAL et al., 

2011). 

Dentre as proteínas, estão as enzimas que são capazes de degradar componentes 

da matriz, atuando como um sistema digestório externo. Esta degradação transforma os 

biopolímeros em produtos de baixa massa molecular, facilitando sua absorção e promovendo 

sua utilização como fonte de carbono pelos micro-organismos (FLEMMING; WINGENDER, 

2010). Ademais, algumas enzimas estão envolvidas na degradação de EPS, com o intuito de 

promover o desprendimento de bactérias a partir de biofilmes, e outras atuam como fatores de 

virulência, auxiliando em processos infecciosos (HOUDT; MICHIELS, 2005).  

Apesar de exercer diversas atividades fundamentais, a proteção do biofilme é a 

principal função atribuída à matriz de EPS. Nesse contexto, observou-se que a matriz pode 

atuar como uma barreira impermeável, dificultando a penetração de antibióticos, e protegendo 

as células do interior do biofilme. Essa proteção ocorre tanto pelo impedimento físico da 

difusão do antibiótico, quanto pela presença de ligações entre este e os componentes da matriz 

(HOIBY et al., 2010). Devido ao seu caráter aniônico, a matriz de EPS pode reter metais 

pesados tóxicos, peptídeos catiônicos e antibióticos com carga positiva, como os 

aminoglicosídeos, que porventura entrem em contato com a superfície do biofilme. De 

maneira lógica, nota-se que, após o tratamento com antibióticos, as células superiores da 

interface líquido-biofilme morrem devido à exposição direta à droga, enquanto que, as 

bactérias internalizadas no biofilme permanecem viáveis (FLEMMING; WINGENDER, 

2010). 

Apesar da matriz de EPS representar um “escudo”, que protege o biofilme da ação de 

antibióticos, existem exceções em que esta representa pouco ou nenhum impedimento para a 

penetração de fármacos. Por conseguinte, a barreira física causada pela matriz do biofilme não 

é considerada o único mecanismo de proteção para as bactérias (FLEMMING; 

WINGENDER, 2010). 
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2.8.5.2 Células persistentes 

 

A presença de células persistentes é outro mecanismo de tolerância aos 

antibióticos. Tem sido sugerido que estas células entram num estado de dormência, o que lhes 

permite sobreviver às condições de estresse e prevenir a morte celular (Percival et al., 2011). 

No biofilme, a fisiologia de células bacterianas localizadas na camada superficial 

assemelha-se ao crescimento exponencial de células planctônicas. Enquanto que as células 

localizadas nas camadas inferiores do biofilme são normalmente encontradas na fase de 

crescimento análogo à fase estacionária das células planctônicas. Esta atividade metabólica 

reduzida poderia explicar a tolerância aumentada para os antibióticos, pois a maioria deles 

tem como alvo processos celulares bacterianos, como a replicação do DNA ou a tradução. 

Antibióticos convencionais usados para tratar infecções, são geralmente eficazes em matar 

células que crescem rapidamente. Desta forma, a diminuição da atividade metabólica 

contribui para a tolerância aos antibióticos e, consequentemente, à persistência de infecções 

associadas aos biofilmes (DUFOUR et al., 2012). 

Além da menor sensibilidade aos antibióticos, as células persistentes do biofilme 

estão protegidas por camadas de células bacterianas e pela matriz de EPS, impedindo assim o 

contato com as defesas do hospedeiro. Vale salientar, que o sistema imune do hospedeiro é 

capaz de neutralizar células persistentes na forma planctônica. Devido a essa proteção 

conferida pela arquitetura do biofilme, convenientemente, após a pausa do tratamento com 

antibióticos, as células persistentes retomam seu crescimento no biofilme, causando recaídas 

de infecção (DUFOUR et al., 2012). 

 

2.8.5.3 Transferências de informações 

 

A presença de plasmídeos transferíveis e eventos de conjugação demonstram 

afetar positivamente a formação de biofilme. E a estrutura do biofilme, por sua vez, favorece 

a troca de genes através da conjugação, por haver o contato próximo entre as bactérias que o 

compõem (KRÓL et al., 2011). 

A transferência horizontal de genes mediada por plasmídeo é um dos principais 

mecanismos da evolução adaptativa em bactérias, visto que, os plasmídeos conferem o acesso 

de várias bactérias aos genes de resistência aos antibióticos, aos metais pesados, dentre outras 

substâncias anteriormente nocivas. Além disso, os plasmídeos transferem informações para a 
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produção de fatores virulência. Fatores esses, que facilitam a colonização do hospedeiro, 

proporcionando a adaptação de bactérias às condições adversas, inclusive em ambientes 

clínicos. Apesar da importância desses elementos móveis na rápida ascensão de bactérias 

patogênicas multirresistentes, ainda há uma compreensão limitada acerca dos fatores 

ambientais que afetam as taxas de propagação de plasmídeos (KRÓL et al., 2011). 

O papel do quorum-sensing na sinalização intracelular de tolerância 

antimicrobiana em biofilmes também tem sido investigado. Estudo prévio mostrou que a 

utilização de inibidores de quorum-sensing gerou o aumento da sensibilidade do biofilme de 

Pseudomonas aeruginosa às terapêuticas antimicrobianas. Entretanto, o funcionamento das 

moléculas de sinalização e comunicação de célula-a-célula para a propagação da tolerância à 

múltiplas drogas ainda não é bem compreendido, assim, torna-se necessária uma investigação 

mais aprofundada sobre o tema (BJARNSHOLT et al., 2005).  

 

2.9 Testes de sensibilidade 

 

Diante dos inúmeros mecanismos de resistência, nota-se que o tratamento 

empírico é arriscado. No entanto, essa intervenção terapêutica torna-se inevitável, uma vez 

que a doença tem caráter severo e a espera pelo tratamento tende a agravar seu prognóstico. 

Ainda nesses casos, a realização de testes de sensibilidade é indispensável, pois auxilia no 

esclarecimento acerca das características epidemiológicas das bactérias. A partir desses dados, 

poderá ser estabelecido um protocolo terapêutico eficaz e predefinido, que será adotado nos 

futuros casos da doença (REX; PFALLER, 2002). 

O desenvolvimento de testes de sensibilidade aos antimicrobianos está 

historicamente ligado aos avanços alcançados nas terapias antibacterianas. Após a descoberta 

de novos antimicrobianos, e por ocasião de sua introdução no comércio, a necessidade da 

realização dos testes de sensibilidade tornou-se evidente. Adicionalmente, essa busca pelo 

perfil de sensibilidade in vitro tornou-se indispensável a partir do advento da aids, na década 

de 1980, principalmente diante das dificuldades no tratamento desses pacientes (SIDRIM; 

ROCHA, 2004). 

Os testes de avaliação in vitro disponíveis são divididos em diluição em caldo, 

diluição em ágar e difusão em disco. De modo geral, o princípio desses métodos consiste em 

expor um inóculo definido do micro-organismo à concentração preestabelecida da droga 

testada, oferecendo sempre condições favoráveis ao crescimento (KONEMAN et al., 2008). 



46 

 

Dentre esses testes, a microdiluição em caldo merece destaque, por ser bastante utilizada em 

pesquisas científicas. Seguindo os mesmos princípio dos demais testes de sensibilidade, no 

entanto, de maneira minimalista, utiliza-se uma microplaca de 96 poços, em forma de “U”. A 

vantagem do teste advém de sua praticidade, além da economia proporcionada pelo elevado 

número de poços, visto que pode-se testar um maior número de cepas, bem como de 

concentrações de drogas (CLSI, 2012a). 

Posteriormente, identifica-se a concentração inibitória mínima (CIM) da droga, 

que é a menor concentração de um agente antimicrobiano capaz de inibir substancialmente o 

crescimento do organismo (SIDRIM; ROCHA, 2004). Apesar das semelhanças, esses testes 

incluem modificações acerca do tamanho do inóculo, da temperatura, da duração de 

incubação e do critério de leitura, que variam de acordo com o micro-organismo e com a 

técnica em questão (CLSI, 2012a). 

As variações nessas condições de realização dos testes e a ausência de 

padronização podem gerar resultados discrepantes, consequentemente, esses dados não são 

dignos de serem correlacionados com os achados clínicos. Para obter a credibilidade e 

reprodutibilidade dos testes de sensibilidade aos antimicrobianos, é necessária a utilização de 

um método padrão como referência (CLSI, 2012a). 

Para tanto, há mais de 40 anos fundou-se o National Committee for Clinical 

Laboratory Standards (NCCLS), atual Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), 

que é uma organização mundialmente reconhecida pelo desenvolvimento de normas e 

diretrizes para testes de patologia clínica e questões relacionadas à atenção de saúde. O CLSI 

baseia-se no princípio de que as análises acerca dos testes laboratoriais, bem como a 

padronização das técnicas empregadas, promovem a confiabilidade nos resultados 

encontrados. Em seu documento M45-A2, o CLSI inclui as bactérias ditas como potenciais 

agentes de bioterrorismo e considera que para a bactéria B. pseudomallei as drogas que devem 

ser inicialmente testadas são amoxicilina/clavulanato, ceftazidima, imipenem, doxiciclina e 

sulfametoxazol/trimetoprim (CLSI, 2010). 

A partir dos testes de sensibilidade com tais drogas, é possível escolher, de acordo 

com as características da estirpe, qual a terapêutica que melhor se enquadra para o caso 

clínico. Para a interpretação dos testes, deve-se ter em mente a regra 90-60, que estabelece 

que, dos isolados que são sensíveis aos testes in vitro, 90% serão responsivo à terapêutica in 

vivo. Enquanto que, dos isolados que se mostraram resistentes in vitro, 60% também 

responderão bem à terapia in vivo. Assim, a regra 90-60 pode nortear a escolha mais plausível 
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do antibiótico a ser empregado, proporcionando ao paciente 90% de chance de sucesso 

terapêutico (REX; PFALLER, 2002).  

No entanto, vale salientar que as concentrações de antibióticos utilizadas nas 

terapêuticas são estipuladas segundo os resultados dos testes realizados em micro-organismos 

na forma planctônica (WATERS; RATJEN, 2012). Porém, tais testes não representam as 

bactérias que estão na forma de biofilme, visto que estas mostram-se até 1000 vezes mais 

resistentes aos antibióticos, quando comparadas com sua forma planctônica. Assim, apesar 

dos tratamentos antimicrobianos diminuírem o número de bactérias viáveis no biofilme, as 

concentrações dos antibióticos utilizados, muitas vezes, não são capazes de erradicar por 

completo o agente patogênico. Desse modo, conforme ocorre na melioidose 

(LIMMATHUROTSAKUL et al., 2014), há o surgimento de casos de recaída da doença 

devido à reativação das bactérias que estavam protegidas pela conformação do biofilme 

(SAWASDIDOLN et al., 2010). 

 

2.9.1 Análise do biofilme in vitro 

 

Um dos primeiros testes acerca da produção de biofilme in vitro foi relatado por 

Bayston e Penny (1972). Esses pesquisadores descreveram a visualização de “substância 

mucóide” composta por agrupamento de Staphylococcus sp. na superfície de válvulas 

cardíacas. Os autores observaram também a proteção, conferida por essa “substância 

mucóide”, contra a degradação dos micro-organismos por enzimas e/ou antibióticos. 

Posteriormente, Christensen et al.(1982) propuseram o rudimentar “método do tubo” para 

detectar a produção de biofilme em isolados bacterianos. A partir desse teste, surgiram 

inúmeros estudos descrevendo métodos de formação e de quantificação do biofilme 

(CRAMTON et al., 2001; MARCHESE et al., 2003; PEETERS et al., 2008; ROVETA et al., 

2007). 

Dentre esses estudos, Peeters et al. (2008), classificaram os testes com biofilmes 

em três tipos de ensaios. O primeiro tipo avalia a biomassa do biofilme, quantificando a 

matriz, as células vivas e as células mortas, porém sem discriminá-las. Para tanto, pode-se 

utilizar o cristal violeta, que cora polissacarídeos e moléculas carregadas negativamente; O 

segundo tipo de ensaio avalia a matriz de acordo com seus constituintes, com base na 

coloração específica dos componentes. Para esse tipo de teste, pode-se empregar o corante 

dimetil azul de metileno (DMMB), capaz de se ligar a glicosaminoglicanas de condrócitos e 
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que também tem sua aplicação na quantificação da matriz de biofilmes de S. aureus; o 

terceiro e último tipo abrange os ensaios que demonstram a viabilidade celular do biofilme, 

utilizados principalmente em testes de sensibilidade. Para tanto, pode-se utilizar a resazurina 

ou os sais de tetrazólio (XTT), mais empregados na análise de biofilmes de levedura. Ao 

compará-los, nota-se que o XTT é mais caro e requer maior tempo de incubação, assim, o uso 

da resazurina torna-se mais viável e traz maior praticidade. 

A resazurina é um composto de cor azul e sua redução ocorre através da ação da 

enzima desidrogenase, responsável pelo sistema de transporte de elétrons. Esta enzima pode 

ser usada para medir as atividades metabólicas de respiração e de crescimento bacteriano. Na 

ausência de metabolismo, a redução química da resazurina não ocorre, assim, a amostra 

mantem-se corada de azul. De modo contrário, se houver presença de metabolismo celular, a 

resazurina é então reduzida para resorufina, composto de coloração rosa (Fig. 9) (YU et al., 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Reação química da redução do composto Resazurina para 

Resorufina. Fonte: Wang et al., 2014. Com modificações. 

 

Além dos métodos anteriormente descritos, técnicas de microscopia também 

podem ser utilizadas para o estudo do biofilme. Dentre elas, existem as técnicas que permitem 

apenas a visualização da estrutura do biofilme, como é o caso da microscopia óptica. Nessa 

técnica para que ocorra a visualização da amostra, é realizada a coloração pelo método 

Vermelho Congo, na qual os polissacárideos extracelulares do biofilme são corados, 

revelando assim a estrutura de sua matriz em vermelho (ALLISON; SUTHERLAND, 1984). 

Outra técnica utilizada é a microscopia eletrônica de varredura, na qual um microscópio 

eletrônico é capaz de gerar imagens ampliadas da estrutura do biofilme, em caráter 

bidimensional e com uma profundidade de campo que outras técnicas não conseguem atingir 

(OKAJIMA et al., 2006; TRAN et al., 2009). 
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Em contrapartida, há a técnica de microscopia confocal, na qual além de 

visualizar a estrutura do biofilme, pode-se distinguir as células vivas das células mortas a 

partir da utilização do reagente Live/Dead composto pelo corante fluorescente SYTO9 e pelo 

iodeto de propídio. Desse modo, esta técnica pode ser utilizada para verificar os danos 

causados no biofilme, após a exposição a um antimicrobiano (SAINI; CHHIBBER; HARJAI, 

2014). 

 

2.10 Farnesol, uma perspectiva? 

 

A utilização de compostos que possuam atividade in vitro contra B. pseudomallei 

e o uso desses na terapêutica em modelo animal tem se mostrado promissora. Em 

contrapartida, existe um longo caminho até a inclusão dessas substâncias na terapêutica em 

humanos (DANCE, 2014). Apesar de não serem incluídos na terapêutica da melioidose, a 

busca por adjuvantes é bastante pertinente, uma vez que sua utilização pode elucidar os 

mecanismos que estão atrelados à resistência demonstrada por B. pseudomallei.  

Para tanto, surgem trabalhos demonstrando que extratos de plantas apresentam 

atividades antimicrobianas (PANOMKET et al., 2012), nesse contexto, o composto farnesol 

tem se mostrado promissor, inclusive contra cepas de B. pseudomallei (BRILHANTE et al., 

2012). Farnesol (C15H26O), que é um álcool sesquiterpeno constituído por três unidades de 

isopreno, apresentando-se como um líquido incolor, insolúvel em água, porém miscível em 

óleos. Sesquiterpenos são substâncias produzidas no metabolismo de plantas terrestres, 

marinhas, micro-organismos e de alguns animais.  

O farnesol é formado, na rota biossintética do mevalonato (Fig. 10), a partir da 

desfosforilação pela enzima farnesil pirofosfatase (FPP), uma enzima chave no metabolismo 

intermediário da síntese de esteróis, precursores essenciais para a formação de lipídios em 

plantas, animais e fungos (JOO; JETTEN, 2012). Adicionalmente, foi relatado que estirpes de 

Escherichia coli manipuladas, por engenharia genética da enzima fosfatase, tornam-se 

capazes de sintetizar o farnesol pela rota biossintética do mevalonato, semelhantemente ao 

que ocorre em fungos (WANG et al., 2010). 
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Figura 10. Formação do farnesol através da desfosforilação pela enzima farnesil pirofosfatase (FPP) em E. coli. 

Legenda: G-3-P: gliceraldeído-3-fosfato; A-CoA: acetil-CoA; MVA: mevalonato; IPP: isopentenil pirofosfato; 

DMAPP: dimetilalil pirofosfato; FPP: farnesil pirofosfatase; SQ: esqualeno; FOH: farnesol. Fonte: Modificada 

de Wang et al., 2010. 

 

O nome farnesol lhe foi designado, devido à presença desse composto no extrato 

de flores da árvore acácia Farnese (Vachellia farnesiana), planta bastante utilizada em 

perfumaria, como fonte de essência floral (QAMAR et al., 2012). Esse sesquiterpeno também 

é constituinte de óleos essenciais, como por exemplo, o óleo de citronela, capim limão e 

tuberose. É proveniente também das plantas Pluchea dioscoridis, Zea mays e Pittosporum 

undulatum (JOO; JETTEN, 2012).  

Existem descrições acerca de diferentes modos de atuação do composto. Como 

exemplo, pode-se citar o estudo Lee et al. (2015) que relatou a atividade potencializadora do 

sesquiterpeno quando associado a um fármaco antitumoral, dado que houve o aumento da 

apoptose em células tumorais mamárias em modelo in vivo. 

Dentre as inúmeras propriedades atribuídas ao farnesol, destaca-se sua potencial 

atividade antimicrobiana. Sabe-se que esse composto apresenta atividade inibitória do 

crescimento de bactérias, tais como S. aureus (JABRA-RIZK et al., 2006), E. coli (Wang et 

al., 2010), Mycobacterium smegmatis (Jin et al., 2010), Staphylococcus epidermidis (GOMES 

et al., 2011), Streptococcus mutans (HOREV et al., 2015) e fungos, como Fusarium 

graminearum (SEMIGHINI et al., 2008), Paracoccidioides brasiliensis (DERENGOWSKI et 

al., 2009), Cryptococcus neoformans (CORDEIRO et al., 2012), Candida spp. (CORDEIRO 

et al., 2013), Coccidioides posadasii (BRILHANTE et al., 2013), dentre outros. 

Estudos recentes procuram elucidar os mecanismos de ação inibitória do farnesol. 

Segundo Kuroda et al. (2007), o farnesol interfere na formação da parede celular do micro-

organismo, inibindo a síntese do carreador lipídico (C55), responsável pelo transporte de 

mureína, precursor do peptidoglicano. Esses mesmos autores também observaram a 

diminuição da produção de β-lactamase por cepas, previamente, incubadas com farnesol. 
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Brilhante et al. (2012) relataram que cepas de B. pseudomallei foram sensíveis à ação 

antimicrobiana do farnesol, bem como a combinação desse composto com antibióticos β-

lactâmicos reduziu, de forma sinérgica, a concentração inibitória mínima (CIM) desses 

antimicrobianos.  

Adicionalmente, Katragkou et al. (2014) propuseram que, devido às propriedades 

lipofílicas do composto, esse torna-se capaz de ligar-se à membrana celular, causando a 

ruptura mecânica de sua estrutura e, finalmente, a inviabilidade da célula. Sabe-se também 

que o farnesol possui atividade inibitória reconhecida frente à bombas de efluxo, aumentando 

o contato dos fármacos com os componentes celulares e exacerbando assim sua ação 

antimicrobiana (JIN et al., 2010; SHARMA; PRASAD, 2011) 

Em relação à sua atividade frente a biofilmes, há relatos de que o farnesol é capaz 

de danificar a estrutura do biofilme bacteriano, reduzindo sua biomassa (GOMES et al., 2011; 

HOREV et al., 2015). Além dessa ação desestabilizadora, o composto atua sinergicamente 

com antibióticos β-lactâmicos e com aqueles que interferem na síntese proteica do micro-

organismo (JABRA-RIZK et al., 2006).  

Ademais, de forma providencial, foi demonstrado que a administração do 

composto revelou efeito tóxico insignificante em modelos murinos (NAVARATHNA et al., 

2007). Tal característica possibilita a aplicabilidade desse composto como droga adjuvante 

(JABRA-RIZK et al., 2006). 

Diante do exposto, o presente trabalho se propôs a analisar a atividade inibitória 

do farnesol frente aos biofilmes de B. pseudomallei, bem como avaliar se a adição do 

composto interfere na ação dos antimicrobianos convencionalmente usados no tratamento da 

melioidose. 
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3 HIPÓTESES 

 

1. O sesquiterpeno farnesol possui ação antimicrobiana contra biofilmes de B. 

pseudomallei; 

 

2. O farnesol age contra biofilmes de B. pseudomallei reduzindo sua biomassa, 

desestabilizando sua matriz de exopolissacarídeos e facilitando, assim, a penetração dos 

antibióticos; 

 

3. Baseado em estudos anteriores, o farnesol aumenta a sensibilidade dos biofilmes de B. 

pseudomallei aos antibióticos β-lactâmicos; 
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4 OBJETIVO GERAL 

Analisar a sensibilidade de biofilme de B. pseudomallei ao composto farnesol, bem como 

testar a associação desse composto aos antimicrobianos convencionalmente utilizados no 

tratamento da melioidose. 

 

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar a concentração inibitória mínima (CIM) do farnesol frente às cepas de B. 

pseudomallei na forma planctônica; 

 

2. Verificar a concentração inibitória mínima (CIM) dos agentes antimicrobianos, 

amoxicilina, ceftazidima, doxiciclina e sulfametoxazol/trimetoprim frente às cepas de B. 

pseudomallei na forma planctônica, com e sem adição de farnesol; 

 

3. Determinar a concentração eliminatória mínima em biofilme (CEMB) do farnesol 

frente às cepas de B. pseudomallei; 

 

4. Analisar a concentração eliminatória mínima em biofilme (CEMB) dos agentes 

antimicrobianos, amoxicilina, ceftazidima, doxiciclina, sulfametoxazol/trimetoprim e 

imipenem, frente às cepas de B. pseudomallei na forma de biofilme, com e sem adição de 

farnesol; 

 

5. Estudar a estrutura do biofilme de B. pseudomallei, com e sem adição de farnesol, por 

meio da coloração vermelho congo e da microscopia eletrônica de varredura (MEV); 

 

6. Observar a viabilidade celular do biofilme de B. pseudomallei, com e sem adição de 

farnesol, pela microscopia confocal. 
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6 MATERIAL E MÉTODOS 

6.1 Micro-organismos 

 

Para a realização do presente estudo, foram utilizadas 13 cepas de B. pseudomallei 

(12 isolados clínicos e 1 isolado ambiental). Todas as cepas foram identificadas previamente 

pelo equipamento VITEK2® e confirmados pelo sequenciamento da região 16S do DNA. Os 

isolados pertencem ao Laboratório de Patógenos Emergentes e Reemergentes- LAPERE, da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará – UFC (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Cepas de B. pseudomallei utilizadas, provenientes no Laboratório de 

Patógenos Emergentes e Reemergentes- LAPERE 

Origem Número na Micoteca Material Local 

Clínica 

03-6-033 Sangue Tejuçuoca 

03-6-035 Sangue Tejuçuoca 

03-6-036 Lavado broncoalveolar Ubajara 

03-6-038 Sangue Granja 

05-03-008 Aspirado de gânglio Itapajé 

05-03-009 Aspirado peritoneal Ubajara 

05-03-010 Medula óssea Pacoti 

05-03-011 Sangue Ocara 

05-05-065 Sangue São João do Jaguaribe 

05-05-096 Sangue Fortaleza 

05-06-090 Sangue Solonópole 

05-06-091 Sangue São Gonçalo do Amarante 

Ambiental 03-6-039 Solo Tejuçuoca 

 

6.2 Biossegurança 

 

Por ser classificada como um agente biológico de classe de risco 3, a manipulação 

de B. pseudomallei deve estar condizente com os critérios estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde. Para tanto, todos os experimentos foram realizados em cabine de fluxo laminar II/B2, 

acondicionada no laboratório de nível de Biossegurança 3, onde há instalações físicas 

necessárias, procedimentos e normas que asseguram a contenção biológica deste micro-

organismo. Adicionalmente, todos os resíduos gerados foram devidamente acondicionados e 

levados para autoclavação a 121 oC durante 30 minutos. 

 

 



55 

 

6.3 Antimicrobianos  

 

As drogas antimicrobianas usadas, amoxicilina (AMOX), ceftazidima (CAZ), 

imipenem (IPM), doxiciclina (DOX) e sulfametoxazol/trimetoprim (SXT), são as 

preconizadas pelo CLSI, nas especificações relacionadas às bactérias com potencial de 

bioterrorismo (CLSI, 2010).  

As drogas foram testadas, inicialmente, frente a forma planctônica, nas 

concentrações de 0,5 – 256; 0,25 – 128; 0,03 – 16; 0,25 – 128; 0,29/0,015 – 152/8 μg/mL para 

AMOX, CAZ, DOX, IPM e SXT, respectivamente. Tais valores foram escolhidos por 

abranger concentrações extremas, dentre elas os valores delineados pelo CLSI (CLSI, 2010). 

Posteriormente, os resultados da forma planctônica foram avaliados e utilizados 

como parâmetro para selecionar as concentrações das drogas utilizadas no biofilme. Assim, as 

concentrações escolhidas foram de 8 – 4096; 1 – 4096; 0,03 – 16; 1 – 512; 0,29/0,015 – 152/8 

μg/mL para AMOX, CAZ, DOX, IPM e SXT, respectivamente. 

 

6.3.1 Diluição dos antimicrobianos 

 

Os diluentes foram utilizados de modo específico, assim como determinado pelo 

M100-S22 (CLSI, 2012b). Dessa forma, para AMOX, uma solução de 1024 μg/mL foi 

preparada utilizando o diluente tampão fosfato, pH 6 e molaridade 0,1; para CAZ e para o 

IPM, a solução de 512 μg/mL foi preparada com água como diluente; para DOX, preparou-se 

uma solução 64 µg/mL, também utilizando a água como diluente; para SXT a proporção de 

19:1 foi mantida, a fim de evitar erros. As diluições dessas drogas foram realizadas 

separadamente, de modo que cada solução apresentava-se 8 vezes mais concentrada (1216/64) 

do que o valor desejado para o primeiro poço (pois a junção da solução de sulfametoxazol 

com a solução de trimetoprim, resulta no decaimento de 50% da concentração inicial de 

ambas). Como diluentes, foram usados NaOH 0,1M e ácido acético glacial a 10% para 

sulfametoxazol e trimetoprim, respectivamente.  

Em relação ao teste de sensibilidade do biofilme, as drogas seguiram o mesmo 

padrão de diluição. Porém, seria inviável fazer a diluição seriada das drogas na placa de 

microdiluição, pois o biofilme maduro poderia ser danificado pelo contato com ponteiras e o 

conteúdo do poço anterior poderia ser carreado para o poço subsequente, causando assim 
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interferências nos resultados. Assim, cada droga foi previamente diluída em tubos de ensaio, 

de maneira seriada, conforme metodologia utilizada por Bandeira et al. (2013).  

Para as diluições, os tubos foram previamente preparados acrescentando-se o 

volume de caldo Müeller-Hinton (MH) que seria utilizado no teste, de acordo com o número 

de placas. Cada droga tinha uma sequência de 10 tubos contendo o mesmo volume, com 

exceção do primeiro tubo que continha o dobro do volume padronizado. Posteriormente, a 

metade do volume do primeiro tubo foi transferido para o segundo tubo, e assim 

sucessivamente. Tais diluições resultaram no decaimento sucessivo de 50% da concentração 

da droga em relação ao tubo anterior. 

 

6.3.2 Diluição do composto farnesol 

 

O DMSO (dimetilsulfóxido) é o solvente de escolha para drogas insolúveis ou 

parcialmente solúveis em água, assim, esse solvente foi utilizado para fazer a primeira 

diluição de farnesol. Entretanto, sabe-se que o DMSO possui atividade tóxica frente aos 

micro-organismos, assim, para evitar interferências nos testes de sensibilidade, foi realizado 

um teste prévio de sensibilidade, da forma planctônica e no biofilme, utilizando-se 

concentrações gradativas de DMSO (Lcg technologies) (BRILHANTE et al., 2014). Desse 

modo, ao realizar a primeira diluição do farnesol com DMSO, utilizou-se sempre a 

concentração não tóxica desse diluente, tendo a margem de segurança de que a concentração 

utilizada decairia ainda mais nas diluições subsequentes em caldo MH. A mesma solução 

estoque de farnesol (Sigma-Aldrich) com concentração de 3777,5 mM foi utilizada para todas 

as diluições. 

Como parâmetro, utilizou-se as descrições feitas por Brilhante et al. (2012), em 

que a maior concentração inibitória encontrada da droga foi de 150 mM frente as cepas 

planctônicas de B. pseudomallei. Assim, as concentrações iniciais testadas de farnesol para a 

forma planctônica foram de 1,17 – 600 mM, esta faixa foi escolhida por abranger 

concentrações extremas. 

Posteriormente, os resultados para a forma planctônica foram avaliados e 

utilizados como referência para selecionar as concentrações a serem utilizadas para o 

biofilme. Esses valores foram extrapolados, visto que a forma de biofilme confere maior 

tolerância às drogas em geral. Por fim, as concentrações de farnesol testadas em biofilme 

foram de 4,68 – 2400 mM.  
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6.4 Testes de sensibilidade 

 

Para a forma planctônica, os testes de sensibilidade foram realizados seguindo a 

técnica de Microdiluição em Caldo Müeller-Hinton, respeitando os parâmetros delineados 

pela norma M07-A9 (CLSI, 2012a). As placas de microdiluição tiveram inicialmente, seus 96 

poços preenchidos por 100 μL do caldo. Feito isto, os poços relativos a primeira coluna 

receberam 100 μL da droga diluída. Com auxílio de uma pipeta multicanal, foram feitas 

diluições seriadas a partir desta concentração inicial. Tais diluições resultaram no decaimento 

sucessivo de 50% da concentração em relação ao poço anterior. Todos os testes foram 

realizados em duplicata. De acordo com as especificações da norma M45-A2 do CLSI, foram 

utilizadas como controle as cepas Escherichia coli ATCC 25922, E. coli ATCC 35218, S. 

aureus ATCC 29213, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Todos os valores de CIM 

apresentados pelos controles atenderam aos limites recomendados pelo CLSI, assegurando 

assim a veracidade dos resultados. 

 

6.4.1 Preparo do inóculo para o teste de sensibilidade 

 

Os isolados foram cultivados em ágar BHI por 18-24 horas a 35 oC. Após esse 

tempo, fragmentos das colônias foram suspensos em salina estéril, a fim de atingir o padrão 

0,5 da escala McFarland, equivalente a uma concentração de aproximadamente 1 x 108 

unidades formadoras de colônia por ml (UFC/ml). Tal suspensão foi diluída na proporção de 

1:100 em caldo MH, resultando em uma solução de 1 x 106 UFC/ml. Em seguida, 

acrescentou-se 100 μL desse inóculo em quase toda a placa de microdiluição, obtendo-se a 

concentração final de 5 x 105 UFC/ml (CLSI, 2012a).  

 

6.4.2 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

 

A interpretação dos resultados foi realizada conforme a leitura preconizado pelo 

documento M45-A2 (CLSI, 2010). Após 24 horas de incubação, por meio de interpretação 

visual, a concentração inibitória mínima (CIM) foi considerada nos poços de menor 

concentração do antimicrobiano, onde havia 100% de inibição do crescimento bacteriano. 

Para a associação sulfametoxazol/trimetoprim, o padrão de leitura foi de 80% de inibição. 

Com intuito de legitimar os resultados encontrados, foi realizada também a leitura de CIM de 
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ATCC, se o valor encontrado estivesse obedecendo a faixa especificada para a cepa, a 

veracidade do resultado estava assegurada. 

 

6.5 Formação do biofilme 

 

Para a formação de biofilme, as cepas foram previamente repicadas em ágar 

infusão cérebro coração (BHI) e incubadas durante 24 horas a 37 oC. Após o crescimento, 

foram feitas suspensões das colônias em salina, a fim de obter a turvação semelhante a escala 

6 de McFarland, que equivale a uma suspensão de 1,8 x 109 UFC/ml. Em paralelo, as 

microplacas de poliestireno de 96 poços de fundo chato, foram preenchidas com 175μL de 

BHI enriquecido com 1% de glicose. Foram distribuídos 25 μL da suspensão bacteriana em 

cada poço e, posteriormente, todas as placas foram incubadas a 37 oC por 48 horas. Todos os 

testes foram realizados em duplicata. S. aureus ATCC 25923 e S. epidermidis ATCC 12228 

foram usadas como controle positivo e negativo da formação de biofilme, respectivamente 

(ROVETA et al., 2007; PEETERS et al., 2008; BANDEIRA et al., 2013). 

 

6.6    Sensibilidade do biofilme maduro 

 

A fim de tornar plausível a comparação entre as microdiluições, as condições do 

teste de sensibilidade do biofilme mimetizaram as do teste de sensibilidade da forma 

planctônica, dado que não existem normas e parâmetros estabelecidos para os testes em 

biofilmes. Para a execução dos experimentos, seguiu-se a técnica utilizada por Bandeira et al. 

(2013), na qual, após a formação e maturação do biofilme, as placas foram lavadas 2 vezes 

com solução estéril de tampão salina fosfato (PBS 1X), com intuito de remover as células não 

aderidas. Posteriormente, adicionou-se 300 μL da referente concentração da droga, de modo 

que, cada coluna representou uma determinada concentração.  

 

6.6.1 Determinação da Concentração Eliminatória Mínima em Biofilme (CEMB) 

 

A concentração eliminatória mínima em biofilme (CEMB) é considerada a 

concentração capaz de inibir a atividade metabólica bacteriana e, consequentemente, seu 

crescimento (MATARACI; DOSLER, 2012). 
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Partindo-se do princípio que a formação de biofilme impossibilita a visualização e 

interpretação do crescimento nos poços, colocou-se 20 μL da solução aquosa de resazurina 

(0,025%) em todos os poços da placa de microdiluição. Após o intervalo de uma hora, foi 

realizada a interpretação visual dos resultados. Para tanto, a CEMB foi considerada nos poços 

onde não havia evidências de atividade metabólica celular, consequentemente, não ocorrendo 

mudança de coloração, ou seja, o referente poço permaneceria azul (Fig. 11) (BANDEIRA et 

al., 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Placa de microdiluição evidenciando a viabilidade celular a partir da reação de redução da resazurina. 

O retângulo vermelho ressalta os poços em que não há viabilidade celular, assim, a resazurina mantém sua cor 

original; O retângulo amarelo indica os poços onde há presença de pouca viabilidade celular, com reduçã parcial 

da resazurina, tornando o meio lilás; O retângulo preto mostra os poços onde há presença de intensa viabilidade 

celular, demonstrada pela coloração rosa, resultante da redução da resazurina em resorufina. Fonte: LAPERE, 

2015. 

 

A título de confirmação dos resultados, o conteúdo das placas com resazurina foi 

transferido para uma outra microplaca (espelho), a fim de realizar a leitura da absorbância dos 

poços. A absorbância foi mensurada, através de espectrofotômetro de microplacas, em dois 

comprimentos de onda, sendo um a 540nm (específico para o estado reduzido, resorufina) e 

outro a 630nm (específico para o estado oxidado, resazurina). Devido a sobreposição desses 

comprimentos de onda, tornou-se necessário calcular a densidade óptica (DO) específica, que 

foi medida através da subtração dos valores de absorbância a 630nm dos valores a 540nm. 

Dos valores de absorbância, o branco foram subtraídos em todos as DO obtidas (YU  et al., 

2003). Por último, as absorbâncias encontradas foram compiladas em forma de gráfico.  
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6.7 Técnicas de microscopia 

 

Foram submetidas às análises de técnicas de microscopia amostras de biofilmes 

maduros, formados por uma cepa sabidamente forte produtora. Duas amostras foram 

previamente incubados com a concentração de CEMB e de ¼ CEMB de farnesol, e uma 

terceira amostra representando o controle do biofilme, sem adição da droga. 

Os biofilmes foram formados em placa de poliestireno de 12 poços, contendo uma 

lâmina de thermanox em cada poço. A metodologia para a formação do biofilme é a mesma 

supracitada, na qual foram feitos ajustes nas quantidades dos reagentes, resultando no volume 

final de 1000 μL. Cada experimento foi realizado em duplicata. 

 

6.7.1 Coloração da matriz do biofilme 

 

Para a visualização microscópica do biofilme, utilizou-se inicialmente a técnica de 

coloração com Vermelho Congo. Para tanto, a superfície do poço da placa de poliestireno, 

após formação do biofilme maduro, foi coberta com 10 mM de cloreto de cetilpiridínio, 

deixando-se secar naturalmente ao ar durante 30 minutos. Em seguida, a superfície foi corada 

durante 15 minutos com uma mistura 2:1 de solução aquosa saturada de Vermelho Congo, 

contendo 10% (v / v) de solução de Tween 80. Após lavagem com PBS 1X, as lâminas foram 

coradas com uma solução a 10% (v / v) de Ziehl carbol fucsina por 6 minutos. Lavou-se 

novamente a superfície com PBS 1X, deixando-se secar a 37 °C (ALLISON & 

SUTHERLAND, 1984). As análises das lâminas de thermanox foram feitas em microscópio 

óptico modelo OLYMPUS BX41 e as imagens foram capturadas pela câmera OLYMPUS 

DP71. 

 

6.7.2 Microscopia confocal de varredura a laser  

 

As amostras de biofilme foram tratadas do mesmo modo que foi feito para a 

coloração de Vermelho Congo. Assim, após o período de incubação do biofilme maduro na 

presença do farnesol, cada biofilme foi lavado com PBS 1X e foi adicionado o corante 

Live/Dead (InvitrogenTM), volume suficiente para cobrir o fundo da placa. Em seguida, as 

placas foram visualizadas em Microscópio Confocal modelo Nikon C2, nos comprimentos de 

onda de 488nm para detecção do SYTO9 (identifica as células viáveis), e de 561 nm para o 
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iodeto de propídio (evidencia as células não viáves) (SAINI; CHHIBBER; HARJAI, 2014). 

Todas as etapas desse ensaio obedeceram as condições de biossegurança nível 3. 

 

6.7.3 Microscopia eletrônica de varredura 

 

Após a incubação, as lâminas foram lavadas em seus poços, utilizando solução de 

PBS 1X para remoção de células não aderidas. Posteriormente a lavagem, as lâminas foram 

imersas em gluteraldeído 2,5% para fixação e guardadas na geladeira overnight (OKAJIMA et 

al., 2006). Passado esse período, o material foi desidratado em soluções de concentrações 

progressivas de etanol (50%, 70%, 80%, 95% e 100%), adicionadas sucessivamente cada uma 

por 15 minutos, em seguida, foi feita a secagem do material na estufa. Posteriormente, as 

lâminas foram imersas em hexametildisilasano (HMDS) por 30 minutos e deixadas secar 

novamente na estufa (TRAN et al., 2009). Para a realização da técnica de microscopia, as 

lâminas foram recobertas com ouro pela máquina metalizadora Emitech Q150T. As 

superfícies foram examinadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) (FEI Inspect 

S50). As imagens foram capturadas pelo equipamento pertencente à Central Analítica, 

Departamento de Física, Universidade Federal do Ceará, Brasil, com magnificação de 10.000 

vezes. 

 

6.8 Análise estatística 

 

Após compilação dos dados encontrados, foi realizada a estatística utilizando-se o 

teste não paramétrico de Wilcoxon, para a análise de redução de CIM e de CEMB, e para a 

comparação das reduções entre si, foi usado o teste não paramétrico de Friedman. Em todas as 

situações, o nível de significância máximo, adotado para conclusões afirmativas, foi de 5%. 
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7 RESULTADOS  

7.1 Testes de sensibilidade 

 

Para os testes de sensibilidade de B. pseudomallei, na forma planctônica, os 

valores de média geométrica de concentração eliminatória mínima (CIM) foram de 196,09 

μg/mL (com os CIM na faixa de 128 – 256 μg/mL) para AMOX, 2,75 μg/mL (1 – 8 μg/mL) 

para CAZ, 1,11 μg/mL (0,5 – 2 μg/mL) para DOX, 0,45 μg/mL (0,25 – 1 μg/mL) para IPM, 

15,35/0,8 μg/mL (4,75/0,25 – 76/4 μg/mL) para SXT e 185,65 mM (150 – 300 mM) para 

farnesol.  

Em relação a combinação dos antimicrobianos com o farnesol, os valores de 

médias geométricas para os CIM encontrados para AMOX reduziram de 196,09 para 142,40 

μg/mL (com os CIM na faixa de 64 – 256 μg/mL), para CAZ houve redução de 2,75 para 2,24 

μg/mL (0.5 – 4 μg/mL), para DOX a diminuição foi de 1,11 para 0,89 μg/mL (0,25 – 2 

μg/mL) e SXT apresentou redução de 15,35/0,8 para 8,09/0,42 μg/mL (2,37/0,125 – 19/1 

μg/mL). Pode-se observar assim, após análise estatística, que os valores de CIM apresentaram 

redução significativa para AMOX (P=0,0394), CAZ (P=0,0256) e SXT (P=0,0074) (Gráfico 

2, Tabela 2).  

Para a sensibilidade do biofilme, os valores de média geométrica de concentração 

eliminatória mínima em biofilme (CEMB) foram de 784,36 μg/mL (com CEMB na faixa de 

256 – 2048 μg/mL) para AMOX, 16 μg/mL (2 – 4096 μg/mL) para CAZ, 1,79 μg/mL (0,5 – 8 

μg/mL) para DOX, 1,11 μg/mL (0,5 – 2 μg/mL) para IPM, 19 μg/mL (9,5/0,5 – 152/8 μg/mL) 

para SXT e 826,20 mM (75 – 2400 mM) para farnesol.  

Após comparar as médias geométricas dos valores de CEMB, antes e depois da 

associação com o farnesol, observou-se que os valores encontrados para AMOX reduziram de 

784,36 a 242,70 μg/mL (com valores de CEMB na faixa de 128 – 512 μg/mL), para CAZ 

houve redução de 16 para 4,45 μg/mL (2 – 256 μg/mL), para DOX a diminuição foi de 1,79 

para 1,24 μg/mL (0,25 – 2 μg/mL) e SXT apresentou redução de 19/1 para 8.53/0,44 μg/mL 

(2,37/0,125 – 38/2 μg/mL). Nota-se que há também redução significativa dos valores de 

CEMB para AMOX (P=0,0021), CAZ (P=0,0113), DOX (P=0,0260) SXT (P=0,0319) 

(Gráfico 2, Tabela 3).  

As concentrações de CIM e CEMB para IPM foram as menores encontradas nesse 

trabalho, não sendo necessária assim a associação com o composto farnesol, além disso, 

outros antibióticos β-lactâmicos foram testados. 
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Gráfico 2. CIM e CEMB para amoxicilina (AMOX), ceftazidima (CAZ), doxiciclina (DOX) e 

sulfametoxazol/trimetoprim (SXT), sem e com adição de farnesol. * P < 0,05 e ** P < 0,01. 
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Tabela 2. Sensibilidade de cepas planctônicas de B. pseudomallei aos antibióticos (μg/mL) padronizados para o tratamento da melioidose, com e sem 

combinação com farnesol (mM). 

Cepas 
CIM  

FARN 

CIM 

AMOX 

CIM 

AMOX 

combinação 

CIM  

CAZ 

CIM  

CAZ 

combinação 

CIM  

DOX 

CIM  

DOX 

combinação 

CIM 

SXT 

CIM 

SXT 

combinação 

CIM  

IPM 

03-6-033 150 128 128 4 4 0,5 0,25 9,5/0,5 4,75/0,25 0,25 

03-6-035 150 128 128 2 2 0,5 0,5 9,5/0,5 9,5/0,5 0,5 

03-6-036 150 128 128 2 2 0,5 0,5 9,5/0,5 9,5/0,5 0,5 

03-6-038 150 256 256 8 4 1 1 38/2 19/1 0,25 

05-03-008 150 256 128 1 1 0,5 0,5 4,75/0,25 4,75/0,25 0,5 

05-03-009 300 256 64 1 0.5  2 1 19/1 9,5/0,5 0,5 

05-03-010 300 128 64 2 2 2 1 9,5/0,5 2,37/0,125 0,5 

05-03-011 300 256 128 8 4 2 2 76/4 19/1 0,5 

05-05-065 150 256 256 4 2 2 2 19/1 19/1 1 

05-05-096 150 256 256 4 2 2 2 19/1 9,5/0,5 0,5 

03-6-039 300 256 128 4 2 1 0,5 9,5/0,5 4,75/0,25 0,25 

05-06-090 150 128 128 2 2 2 2 19/1 4,75/0,25 0,5 

05-06-091 150 256 256 2 2 1 1 19/1 9,5/0,5 0,5 

                      

Média 

geométrica 
185,66 196,09 142,40 2,75 2,24 1,11 0,90 15,35/0,8 8,09/0,43 0,45 

p-valor     P=0,0394   P=0,0256       P=0,0074   

FARN: farnesol; AMOX: amoxicilina; CAZ: ceftazidima; DOX: doxiciclina; SXT: sulfametoxazol-trimetoprim; IPM: imipenem. 
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Tabela 3. Sensibilidade de biofilmes de B. pseudomallei aos antibióticos (μg/mL) padronizados para o tratamento da melioidose, com e sem combinação 

com farnesol (mM). 

Cepas 
CEMB 

FARN 

CEMB 

AMOX 

CEMB 

AMOX 

combinação 

CEMB 

CAZ 

CEMB 

CAZ 

combinação 

CEMB 

DOX 

CEMB 

DOX 

combinação 

CEMB 

SXT 

CEMB 

SXT 

combinação 

CEMB  

IPM 

03-6-033 75 512 512 4096 256 1 1 9,5/0,5 9,5/0,5 2 

03-6-035 75 4096 512 2 2 1 1 19/1 9,5/0,5 1 

03-6-036 1200 4096 256 2 2 1 1 9,5/0,5 2,37/0,125 1 

03-6-038 1200 1024 256 4 2 4 2 9,5/0,5 4,75/0,25 2 

05-03-008 1200 1024 512 8 8 2 2 9,5/0,5 4,75/0,25 0,5 

05-03-009 1200 1024 256 32 2 2 2 38/2 9,5/0,5 0,5 

05-03-010 1200 512 64 8 4 2 1 38/2 19/1 1 

05-03-011 1200 512 256 2048 8 2 2 152/8 38/2 1 

05-05-065 2400 512 256 16 4 8 2 9,5/0,5 4,75/0,25 0,5 

05-05-096 1200 512 256 2 2 2 2 9,5/0,5 4,75/0,25 1 

03-6-039 1200 256 128 16 4 2 1 38/2 9,5/0,5 2 

05-06-090 1200 256 128 2 2 2 1 19/1 9,5/0,5 2 

05-06-091 1200 1024 256 16 4 0,5 0,25 19/1 19/1 2 

  
          

Média 

geométrica 
826,21 784,37 242,71 16 4,45 1,80 1,24 19/1 8,54/0,45 1,11 

p-valor     P=0,0021   P=0,0113   P=0,0260   P=0,0319   

FARN: farnesol; AMOX: amoxicilina; CAZ: ceftazidima; DOX: doxiciclina; SXT: sulfametoxazol-trimetoprim; IPM: imipenem. 
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7.2 Análises microscópicas 

7.2.1 Coloração da matriz do biofilme 

 

Após a coloração do biofilme através da técnica de Vermelho Congo, visualizou-

se, em microscópio óptico, a conformação do biofilme em vermelho, resultante da coloração 

dos polissacarídeos extracelulares presentes na matriz do biofilme. 

O controle positivo, sem incubação prévia com farnesol, mostrou coloração 

homogênea intensa, sem descontinuidade na sua estrutura (Fig 12a). Ao observar a amostra de 

biofilme, incubada com a concentração de CEMB de farnesol, visualizou-se coloração 

descontínua, devido ao espaçamento causado por vesículas descoradas (Fig 12b,c). Na 

segunda amostra de biofilme, previamente incubada com a concentração de ¼ CEMB, 

observou-se que não há alteração estrutural visível no biofilme (Fig 12d). No entanto, em 

alguns campos, observou-se a maior dispersão de células bacterianas, se comparado ao 

controle.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Biofilme de B. pseudomallei corado pela técnica de vermelho Congo. a) demonstra o controle de 

crescimento do biofilme, na ausência de farnesol: nota-se exuberante matriz polissacarídica extracelular 

homogênea e regular (setas, 10x); b e c) ilustram a estrutura da matriz, depois da incubação com concentração 

eliminatória mínima em biofilme (CEMB) de farnesol: nota-se a presença de perfurações na matriz do 

biofilme, levando a destruição da mesma (10x e 40x); d) demonstra a estrutura do biofilme após 24h de 

incubação com ¼ CEMB de farnesol: nota-se que não há alteração estrutural visível do biofilme (10x). Fonte: 

LAPERE, 2015.     
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7.2.2 Microscopia Confocal: live/dead 

 

Na amostra do controle positivo do biofilme, sem contato prévio com o farnesol, 

observou-se estrutura espessa homogênea de coloração predominantemente esverdeada (Fig 

13a). Para a amostra de biofilme, incubada com a concentração de CEMB para farnesol, as 

imagens geradas pelo microscópio mostraram a destruição do biofilme maduro e a dispersão 

de células não viáveis (Fig 13b). Em relação a terceira amostra de biofilme, previamente 

incubada com a concentração de ¼ CEMB, observou-se que o biofilme não foi 

estruturalmente danificado, porém, nota-se o predomínio de células bacterianas sem atividade 

metabólica (Fig 13c). 

 

 

Figura 13. Biofilme de B. pseudomallei em Microscopia Confocal de Varredura a Laser (600x). a) controle de 

crescimento do biofilme maduro de B. pseudomallei, sem exposição ao farnesol: nota-se o predomínio de células 

viáveis (verdes), destacando-se a estrutura do biofilme; b) biofilme maduro incubado, por 24h, com a 

concentração eliminatória mínima em biofilme (CEMB) de farnesol: observa-se a destruição do biofilme e a 

dispersão das células bacterianas, não viáveis (vermelhas) em sua maioria; c) biofilme após 24h de incubação 

com ¼ CEMB de farnesol: nota-se que a estrutura do biofilme não parece danificada, no entanto, há o 

predomínio de células sem atividade metabólica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

7.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Para a amostra de controle positivo do crescimento do biofilme, o microscópio 

gerou imagens de biofilmes espessos, compostos por múltiplas camadas de células, 

homogeneamente dispostas (Fig 14a). Em relação a amostra incubada com CEMB de 

farnesol, observou-se a desfragmentação da matriz do biofilme, com presença de poros ao 

longo de sua constituição. Em certos campos, visualizou-se apenas um arcabouço de biofilme, 

constituído por resto de matriz (perfurada) com poucas células aderidas (Fig 14c,d). Para a 

terceira amostra de biofilme, incubada com a concentração de ¼ CEMB, observou-se que os 

biofilmes mantinham sua matriz inalterada. Esta amostra pôde ser diferenciada do controle 

positivo, uma vez que foi verificada a presença de maior número de células dispersas. Tais 

células apresentaram notável polimorfismo, caracterizado pela presença de células na forma 

de cocos e bacilos (Fig 14b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Biofilmes de B. pseudomallei em Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). a) controle de 

crescimento do biofilme, sem exposição ao farnesol (8000x): nota-se exuberante aglomeração celular, 

interligada pela matriz polissacarídica extracelular (seta); b) biofilme após 24h de incubação com com ¼ da 

concentração eliminatória mínima em biofilme (CEMB) de farnesol: nota-se pouca alteração na estrutura do 

biofilme, mas as células encontram-se arredondadas e reduzidas (seta, 8000x); c e d) biofilme após 24h de 

incubação com a CEMB de farnesol: observa-se a destruição do biofilme, associada aos danos na matriz e à 

alteração no formato e no tamanho celular (8000x e 30000x). 
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8 DISCUSSÃO 

A bactéria B. pseudomallei apresenta resistência intrínseca a inúmeros 

antimicrobianos, incluindo aminoglicosídeos, cefalosporinas de segunda e terceira geração, 

penicilinas, polimixina B e macrolídeos (FOONG et al., 2014). O reconhecimento de cepas de 

B. pseudomallei resistentes aos antimicrobianos utilizados no tratamento da melioidose se faz 

cada vez mais presente, tornando-se de suma importância clínica (CURRIE, 2015).  

Neste trabalho, ao testar a sensibilidade de B. pseudomallei aos antibióticos que 

compõem a terapêutica da melioidose, foi possível observar que as estirpes testadas 

apresentaram resistência a amoxicilina (MIC de 128 a 256 μg/mL). Essa droga foi escolhida 

separadamente de sua combinação de inibidor de β-lactamase (clavulanato), pois havia o 

interesse em avaliar o quão resistentes aos β-lactâmicos eram as cepas de B. pseudomallei, 

sem que houvesse impedimentos químicos, tais como a inativação de β-lactamases. Pois sabe-

se que a resistência dessa bactéria frente a antibióticos β-lactâmicos, tais como amoxicilina e 

ceftazidima, ocorre por meio da produção de β-lactamases classe A e D (OXA-42 e OXA-43) 

(NIUMSUP; WUTHIEKANUN, 2002). Tal resistência a esses antibióticos tem sido 

constantemente relatada (SAWASDIDOLN et al., 2010; SCHWEIZER, 2012), como em 

estudo prévio, no qual isolou-se 24 cepas provenientes de pacientes com melioidose e cada 

uma dessas cepas, apresentou resistência a amoxicilina/clavulanato, a ceftazidima ou a ambas 

as drogas (WUTHIEKANUN et al., 2011).  

No que se refere a ceftazidima, as cepas analisadas mostraram-se sensíveis (1 ≤ 

MIC ≤ 8 μg/mL), fato que é corroborado por achados de estudos anteriores (BANDEIRA et 

al., 2013a; BANDEIRA et al., 2013b). Apesar de haver um crescente número de trabalhos 

que descrevendo o surgimento de cepas resistentes a esse antimicrobiano (CHANTRATITA 

et al., 2011; BRILHANTE et al., 2012; SAROVICH et al., 2012; SCHWEIZER, 2012; COX 

et al., 2014), os relatos de sensibilidade a ceftazidima são plausíveis e esperados, uma vez que 

esse é o fármaco de primeira escolha para o tratamento inicial da melioidose (DANCE, 2014), 

desde que se mostrou eficaz em reduzir a taxa de letalidade da doença pela metade (WHITE 

et al., 1989). 

Outro β-lactâmico testado no presente estudo foi o imipenem. As treze cepas 

analisadas mostraram-se sensíveis (0,25 ≤ MIC ≤ 1 μg/mL) à ação desse antibiótico. Tal 

achado é coerente com os relatos da literatura que afirmam que a resistência a 

carbapenêmicos ainda não foi reportada (SAWASDIDOLN et al., 2010; CURRIE, 2015). 
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Pode-se supor que sua aplicabilidade no tratamento da melioidose continua assegurada, 

devido ao uso racional desse grupo de antibióticos (DANCE, 2014).  

De modo contrário, o uso exacerbado das terapêuticas iniciais, por serem as 

únicas fontes de tratamento, ocasionou o aparecimento de  cepas resistentes a sulfametoxazol-

trimetoprim e a doxiciclina (SCHWEIZER, 2012; DANCE, 2014). Neste estudo, a bactéria 

foi considerada sensível a sulfametoxazol-trimetoprim, somente a cepa (05-03-011) 

apresentou resistência (MIC de 76/4 μg/mL). Em relação à doxiciclina, as cepas testadas 

mostraram-se sensíveis (0,5 ≤ MIC ≤ 2 μg/mL). Semelhantemente ao observado no presente 

trabalho, Crowe et al. (2014) relataram que 96,6% e 99,1% das cepas analisadas foram 

sensíveis a doxiciclina e sulfametoxazol-trimetoprim respectivamente. Adicionalmente, sabe-

se que a resistência a sulfametoxazol-trimetoprim está presente com taxas de 2,5% na 

Austrália (PILIOURAS et al., 2002) e 13 – 16% na Tailândia (WUTHIEKANUN et al., 

2005). 

Após os achados que demonstram a resistência de B. pseudomallei diante de 

alguns dos antibióticos utilizados no tratamento da melioidose, o presente estudo buscou 

analisar a consequência da adição do composto farnesol, conhecido por suas propriedades 

antimicrobianas (CERCA et al., 2012; GOMES et al., 2011; JABRA-RIZK et al., 2006). 

Após a associação da amoxicilina com o farnesol, e deste com ceftazidima, 

observou-se uma diminuição significativa das concentrações inibitórias de ambas as drogas 

(P=0,0394 e P=0,0256, respectivamente). Acredita-se que esse efeito sinérgico do farnesol, 

resulta da sua ação na parede celular bacteriana, de modo que o composto interfere com a 

biossíntese dos peptidoglicanos (KURODA et al., 2007). Portanto, através da interferência na 

síntese da parede celular, o composto pode potenciar o efeito dos β-lactâmicos, exigindo 

menor concentração desses fármacos para promover a morte celular. Adicionalmente, estudos 

relataram a menor produção de β-lactamases por cepas de Staphylococcus aureus meticilina 

resistente (MRSA) previamente incubadas com o farnesol (AKIYAMA et al., 2002). Nesse 

mesmo contexto, em relação a B. pseudomallei, Brilhante et al.(2012) propuseram que 

farnesol pode atuar inibindo a secreção de β-lactamases ou prejudicando a sua atividade, 

aumentando assim a sensibilidade da bactéria aos antibióticos β-lactâmicos. 

Quanto à associação do farnesol com as demais classes de antibióticos, notou-se 

que houve diminuição significativa de CIM para sulfametoxazol-trimetoprim (P=0,0074), 

porém para a doxiciclina não houve redução notória. A resistência de B. pseudomallei a esses 

antibióticos se dá pela expressão de bombas de efluxo (BIOT et al., 2013a). Desse modo, 
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pode-se presumir que o farnesol inibe a bomba de efluxo BpeEF-OprC responsável pelo 

extravasamento de sulfonamidas e tetraciclinas em cepas de B. pseudomallei (PODNECKY et 

al., 2013).  No entanto, tetraciclinas podem induzir a expressão de outro tipo de bomba, 

BpeAB-OprB, pela qual são utilizadas como substrato (MIMA; SCHINIBIDA, 2010; BIOT et 

al., 2013), gerando uma maior resiliência na estirpe. Pode-se supor, assim, que o farnesol age 

de forma mais acentuada nas bombas de efluxo tipo BpeEF-OprC, visto que o farnesol possui 

atividade inibitória reconhecida frente à bombas de efluxo (JIN et al., 2010; SHARMA; 

PRASAD, 2011).. 

Cepas de B. pseudomallei, também podem apresentar resistência conferida pela 

formação de biofilme (ADLER et al., 2013). Essa habilidade é um fator agravante por 

promover a resiliência bacteriana, uma vez que proporciona um ambiente favorável ao 

crescimento e dificulta a penetração de fármacos (HOIBY et al., 2010). De modo geral, 

nossos resultados ressaltam essas informações, pois as treze cepas analisadas no presente 

estudo mostraram-se capazes de formar biofilme e apresentaram concentrações inibitórias 

significativamente elevadas, se comparadas aos valores observados para a forma planctônica. 

Estudando a capacidade de B. pseudomallei de formar biofilmes, 

Limmathurotsakul et al. (2014) analisaram cepas de isolados primários provenientes de 

pacientes com melioidose recidivante. Foi observado que tais cepas foram capazes de formar 

mais fortemente biofilme, se comparadas às cepas oriundas de pacientes com episódios 

iniciais da doença. Acredita-se que a recidiva da doença está ligada à formação de biofilme, 

pois devido a falha dos antibióticos em erradica-los por completo, os patógenos resistentes ao 

tratamento geram infecções refratárias (DUFOUR et al., 2012). 

Os biofilmes analisados no presente estudo mostraram-se tolerantes aos β-

lactâmicos, de modo que os valores de concentração de amoxicilina, capazes de eliminar o 

biofilme, foram aproximadamente oito vezes maiores do que os valores de concentrações 

inibitórias para a forma planctônica (512 ≤ CEMB ≤ 4096). Em relação a ceftazidima, três das 

treze cepas analisadas, apresentaram concentrações elevadas de CEMB, correspondendo a 32, 

2048 e 4096μg/mL. Corroborando com tais achados, Bandeira et al. (2013) e Sawasdidoln et 

al. (2010) relataram igualmente a tolerância de biofilmes de B. pseudomallei a ceftazidima. 

Em contrapartida, baixas concentrações de imipenem foram capazes de erradicar os biofilmes 

(0,5 ≤ CEMB ≤ 2), semelhantemente ao observado para a forma planctônica. 

É presumível, que essa maior tolerância aos β-lactâmicos seja gerada pela 

heterogeneidade, comum a qualquer biofilme, que garante a presença de diferentes células 
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com mecanismos de resistência diversos, tais como produção de β-lactamase. Essas bactérias 

resistentes, ao sofrerem lise celular, extravasam as β-lactamases que estavam presentes no seu 

interior. Tais enzimas são acumuladas na matriz de EPS e são capazes de inativar antibióticos 

β-lactâmicos a medida que esses penetram no biofilme, protegendo, assim, todas as camadas 

de células bacterianas (HENGZHUANG et al., 2013). Nota-se que a forma do biofilme, 

atrelada à produção de β-lactamase, ressalta ainda mais a tolerância apresentada por essa 

conformação morfológica (HOIBY et al., 2010). 

No que se refere a sulfametoxazol-trimetoprim e a doxiciclina, as cepas em 

biofilme não mostraram-se resilientes à ação desses antibióticos. Apenas uma cepa (05-03-

011) apresentou resistência a sulfametoxazol-trimetoprim em ambas as conformações 

morfológicas. Em concordância com os achados deste estudo, Bandeira et al. (2013b) 

reportaram a sensibilidade de biofilmes de B. pseudomallei a esses antibióticos. 

Ao associar o farnesol com os antibióticos estudados, observou-se que o composto 

foi capaz de reduzir os valores de CEMB para amoxicilina em até 16 vezes. No que se refere à 

associação da ceftazidima com o farnesol frente as três cepas resilientes, observou-se que o 

composto proporcionou a redução dos valores de CEMB de 8, 16 e 256 vezes. Em 

contrapartida, para as cepas menos tolerantes a ceftazidima, foi observada redução dos valores 

de CEMB de no máximo quatro vezes após a associação com o farnesol. Podemos interpretar, 

assim, que o farnesol atuou principalmente nas estirpes que demonstraram resistência aos β-

lactâmicos em questão, esta ação está provavelmente relacionada à produção de β-lactamase 

classe A e D (NIUMSUP; WUTHIEKANUN, 2002), que foi enfim suprimida pelo contato 

com o farnesol.  

Em relação aos demais antibióticos, sulfametoxazol-trimetoprim e doxiciclina, 

observou-se redução significativa dos valores de CEMB para ambas as drogas. Nota-se que, 

diferente do ocorrido para a forma planctônica, doxiciclina teve sua ação inibitória frente ao 

biofilme aumentada na presença de farnesol (P=0,0260). Diante disso, pode-se propor que o 

efeito da ação inibitória do farnesol frente às bombas de efluxo foi mais notável na forma de 

biofilme, uma vez que a expressão dessas bombas é exacerbada nessa forma morfológica. 

Justificando, assim, a redução dos valores de concentração inibitória para doxiciclina de 

maneira significativa apenas para a forma de biofilme. Porém, testes complementares são 

necessários para comprovar essa suposição.  

Ademais, buscou-se estudar, sem associações, quais os mecanismos responsáveis 

pela ação inibitória do farnesol frente aos biofilmes de B. pseudomallei. Para tanto, as análises 
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microscópicas dos biofilmes de B. pseudomallei revelaram que a exposição à concentração de 

CEMB de farnesol promoveu a desestruturação da matriz e, consequentemente, a destruição 

do biofilme. Pode-se crer, que esses danos à matriz ocorrem por meio de lacunas formadas 

pelo farnesol, devido a sua hidrofobicidade, incompatível com a matriz de exopolissacarídeos, 

que tem a água como seu principal componente. Estudos anteriores constataram que a ação 

inibitória do farnesol em biofilmes bacterianos ocorre por meio desse mecanismo de ação 

(GOMES et al., 2011; CERCA et al., 2012).  

Complementarmente, Katragkou et al. (2014) propuseram que essa 

desfragmentação do biofilme, causada pelo farnesol, torna as células microbianas mais 

acessíveis aos antibióticos, uma vez que a barreira física que anteriormente oferecia proteção 

foi destruída. Além disso, pode-se crer que as β-lactamase que estavam acumuladas na matriz 

são liberadas e inativadas pela ação do farnesol, impedindo assim a clivagem dos antibióticos 

β-lactâmicos. Tal suposição pode justificar os resultados deste estudo, nos quais observa-se 

que, quando em associação com o farnesol, os valores de CEMB para os β-lactâmicos 

demonstraram as reduções mais significativas encontradas para a forma de biofilme.  

Para as amostras expostas à concentração de ¼ CEMB de farnesol, notou-se que 

não houve desagregação de matriz, possivelmente devido a concentração insuficiente de 

farnesol, no entanto, observou-se o predomínio e células inviáveis. Pode-se supor que, devido 

às propriedades lipofílicas do composto, esse foi capaz de ligar-se à membrana celular, 

causando a ruptura mecânica dessa estrutura e, finalmente, a inviabilidade da célula 

(KATRAGKOU et al., 2014). 

Diante disso, este estudo ressaltou a importância da estrutura do biofilme na 

promoção da resistência de B. pseudomallei. Tal conformação morfológica foi capaz inclusive 

de promover a resistência da bactéria aos antibióticos convencionalmente utilizados no 

tratamento da melioidose. Esses achados são de bastante relevância clínica, uma vez que a 

melioidose apresenta caráter crônico e, os dados de resistência encontrados neste estudo 

podem ser correlacionados com a incidência de casos de recidiva da doença. 

Adicionalmente, a associação do farnesol com os antibióticos frente ao biofilme 

maduro de B. pseudomallei mostrou-se sinérgica, uma vez que o composto foi capaz de 

desagregar a matriz de exopolissacarídeos, tornando assim as bactéria mais acessíveis à ação 

dos antibióticos amoxicilina, ceftazidima, doxiciclina e sulfametoxazol-trimetoprim. 
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9 CONCLUSÕES 

 

1 Os biofilmes de B. pseudomallei mostraram-se sensíveis à ação inibitória, in vitro, do 

composto farnesol; 

 

2 A presença do farnesol pontencializou a ação dos antimicrobianos amoxicilina, 

ceftazidima, doxiciclina e sulfametoxazol/trimetoprim ante aos biofilmes de B. 

pseudomallei; 

 

3 O sesquiterpeno farnesol mostrou-se capaz de degenerar a matriz do biofilme de B. 

pseudomallei, reduzindo sua biomassa e facilitando a penetração de antimicrobianos; 

 

 

10 PERSPECTIVAS 

 

O presente trabalho demonstrou resultados que vêm a somar conhecimentos a 

respeito da resistência apresentada por B. pseudomallei, acentuada pela formação de biofilme.  

Diante desta problemática, este trabalho trouxe perspectivas acerca do aumento da 

sensibilidade do biofilme de B. pseudomallei aos antibióticos, gerada pela exposição à drogas 

não antimicrobianas. Nesse panorama, o uso do farnesol como droga adjuvante mostrou-se 

promissor, uma vez que o composto desestruturou a matriz do biofilme, facilitando a 

penetração e, consequentemente, a ação dos antimicrobianos.  

O presente trabalho também amplia o panorama para os estudos que buscam 

alternativas terapêuticas com a utilização do farnesol. No que se refere a sua administração in 

vivo, foi demonstrado que a utilização do farnesol revelou efeito tóxico insignificante 

(NAVARATHNA et al., 2007). Desse modo, pode-se presumir que a administração do 

composto em modelos murinos pode ser empregada para a realização de estudos in vivo que 

possam avaliar a ação do farnesol contra B. pseudomallei no organismo hospedeiro. 
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Farnesol increases the susceptibility of Burkholderia 
pseudomallei biofilm to antimicrobials used to treat 

melioidosis. 

Castelo-Branco DS1,2, Riello GB1, Vasconcelos DC2, Guedes GM1, Serpa R1, Bandeira 

TJ1, Monteiro AJ3, Cordeiro RA1,2, Rocha MF1,4, Sidrim JJ1,2,Brilhante RS1,2. 

 

Abstract 

AIMS: 

The aim of this study was to analyse the in vitro activity of farnesol alone and combined with the 

antibacterial drugs amoxicillin, doxycycline, ceftazidime and sulfamethoxazole-trimethoprim against 

Burkholderia pseudomallei biofilms. 

METHODS AND RESULTS: 

Susceptibility was assessed by the broth microdilution test and cell viability was read with the 

oxidation-reduction indicator dye resazurin. The biofilms were evaluated through three microscopic 

techniques (optical, confocal and electronic microscopy). The minimum biofilm erradication 

concentration (MBEC) for farnesol was 75-2400 mmol l(-1) . In addition, farnesol significantly reduced 

the MBEC values for ceftazidime, amoxicillin, doxycycline and sulfamethoxazole-trimethoprim by 256, 

16, 4 and 4 times respectively (P < 0·05). Optical, confocal and electronic microscopic analyses of 

farnesol-treated B. pseudomallei biofilms demonstrated that this compound damages biofilm matrix, 

probably facilitating antimicrobial penetration in the biofilm structure. 

CONCLUSIONS: 

This study demonstrated the effectiveness of farnesol against B. pseudomallei biofilms and its 

potentiating effect on the activity of antibacterial drugs, in particular ceftazidime, amoxicillin, 

doxycycline and sulfamethoxazole-trimethoprim. 

SIGNIFICANCE AND IMPACT OF THE STUDY: 

The intrinsic antimicrobial resistance of B. pseudomallei is a serious challenge for the treatment of 

melioidosis. Thus, this paper reports the inhibitory potential of farnesol against B. pseudomallei 

biofilms, as well as highlights the favourable pharmacological interaction of farnesol with antibiotics 

tested, not only on cell viability, but also in the structural morphology of biofilms. 
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