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RESUMO 

 

Dentre os mecanismos de resistência demonstrados por Burkholderia pseudomallei, há o 

destaque para expressão de bombas de efluxo do tipo BpeAB-OprB, AmrAB-OprA e BpeEF-

OprC, que são responsáveis pela resistência a aminoglicosídeos, macrolídeos, 

fluoroquinolonas e sulfonamidas. Torna-se assim necessária a busca por adjuvantes capazes 

de minimizar essa resistência. Neste contexto, destacam-se as fenotiazinas, que inibem tais 

bombas. O presente estudo visou avaliar a atividade inibitória in vitro da prometazina isolada 

e em combinação com amoxicilina, amoxicilina/clavulanato, eritromicina, 

sulfametoxazol/trimetoprim, ciprofloxacina e gentamicina frente à forma planctônica e ao 

biofilme de B. pseudomallei. Foi investigada ainda a estrutura do biofilme de B. pseudomallei, 

com e sem adição de prometazina. A concentração inibitória mínima (CIM) foi de 0,78 mg / 

mL e a concentração eliminatória mínima em biofilme (CEMB) foi de 0,78 a 3,12 mg/mL 

para prometazina. Ademais, a associação com prometazina reduziu significativamente os 

valores de CIM para eritromicina, sulfametoxazol/trimetoprim, gentamicina e ciprofloxacina, 

enquanto que os valores de CEMB para todos os antibióticos testados apresentaram 

diminuição significativa em combinação com prometazina (p<0.05). Por meio de técnicas de 

microscopia confocal e eletrônica, observou-se que a prometazina foi capaz de desestruturar a 

matriz do biofilme, possivelmente auxiliando a penetração dos antibióticos. Deste modo, o 

presente estudo mostrou a atividade inibitória da prometazina ante a B. pseudomallei e seu 

efeito sinérgico com antibióicos clássicos frente aos biofilmes. 

 

Palavras-chave: Burkholderia pseudomallei; melioidose; prometazina; bombas de efluxo; 

resistência, biofilme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Among the defense mechanisms employed by Burkholderia pseudomallei are the expression 

of efflux pumps such as BpeAB-OprB, AmrAB-OprA and BpeEF-OprC, which are 

responsible for resistance to aminoglycosides, macrolides, fluoroquinolones and 

sulfonamides. It is therefore necessary to find adjuvants able to minimize this resistance. In 

this context, the phenothiazines stand out for inhibiting those pumps. This study evaluated the 

in vitro inhibitory activity of promethazine alone or in combination with amoxicillin, 

amoxicillin/clavulanate, erythromycin, sulfamethoxazole/trimethoprim, ciprofloxacin or 

gentamicin against B. pseudomallei in planktonic and biofilm form. The structure of B. 

pseudomallei biofilm, with and without addition of promethazine, was also investigated. The 

sensitivity was evaluated by the broth microdilution test. The minimum inhibitory 

concentration (MIC) was 0.78 mg / mL and the minimum biofilm elimination concentration 

(MBEC) was 0.78 to 3.12 mg / mL for promethazine. Moreover, the association with 

promethazine significantly reduced the MIC values for erythromycin, trimethoprim / 

sulfamethoxazole, gentamicin and ciprofloxacin, whereas the MBEC values of all antibiotics 

tested significantly declined in combination with promethazine (p <0.05). Through electron 

and confocal microscopy, we found that promethazine was able to disrupt the biofilm matrix, 

possibly facilitating penetration of antibiotics. Therefore, this study demonstrates the 

inhibitory activity of promethazine against B. pseudomallei and its synergistic effect with 

traditional antibiotics against biofilms. 

 

 

Keywords: Burkholderia pseudomallei; melioidosis; promethazine; efflux pumps; resistance; 

biofilm. 
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1 INTRODUÇÃO 

Burkholderia pseudomallei é uma bactéria Gram negativa saprofítica encontrada 

principalmente no solo e água em muitas regiões tropicais e subtropicais do mundo, incluindo 

norte da Austrália e sudeste da Ásia (PODNECKY et al., 2013). A meliodose, doença causada 

pela Burkholderia pseudomallei, é classicamente caracterizada pela pneumonia e múltiplos 

abscessos com taxa de mortalidade acima de 40% (WIERSINGA; CURRIE; PEACOCK, 

2012). B. pseudomallei é um patógeno altamente versátil, capaz de sobreviver no interior das 

células de mamífero e em muitos nichos ambientais (CHEN et al., 2014).  

Alguns dos antibióticos recomendados atualmente para o tratamento da 

melioidose são a ceftazidima, imipenem, meropenem, amoxicilina/clavulanato, 

sulfametoxazol/trimetoprim e doxiciclina (BRILHANTE et al., 2012a). O tratamento da 

melioidose é complicado devido à resistência intrínseca da B. pseudomallei para muitas 

classes de antimicrobianos, como penicilinas, cefalosporinas de primeira e segunda geração, 

muitos aminoglicosídeos, macrolídeos, rifamicina e polimixinas (CHAN; ONG; CHUA, 

2007; PODNECKY et al., 2013).  

Segundo Biot et al. (2013), a produção de β-lactamase e a expressão de bombas de 

efluxo do tipo multidroga são os mecanismos de resistência mais descritos para B. 

pseudomallei. As bombas de efluxo de microrganismos multiresistentes da família de 

Resistance Nodulation Division (RND) presentes, como as BpeAB-OprB, AmrAB-OprA e 

BpeEF-OprC são responsáveis pela resistência a aminoglicosídeos, macrolídeos, trimetoprim 

e cloranfenicol, por utilizá-los como substrato através do gradiente de próton dependente 

(CHAN; CHUA, 2010; CHAN; ONG; CHUA, 2007).  

Torna-se assim necessária a busca por adjuvantes capazes de diminuir essa 

resistência. Neste contexto, novas drogas alternativas surgem, onde destacam-se as 

fenotiazinas, que são receptoras antagônicas de dopamina utilizadas clinicamente como 

agente anti-histamínico ou neuroléptico para o tratamento de psicose, além disso, estudos 

demonstram sua atividade antimicrobiana contra uma grande variedade de microrganismos 

(ADVANI et al., 2012; CHAN; ONG; CHUA, 2007; JEYASEELI et al., 2012; 

KRISTIANSEN et al., 2006; SALIE et al., 2014). A clorpromazina tem sido avaliada como 

foco principal, visto que, esta droga é capaz de inibir tais bombas de efluxo em B. 

pseudomallei (CHAN; ONG; CHUA, 2007). Além dessa fenotiazina, a prometazina tem se 

destacado pelo seu potencial antimicrobiano contra diversos microrganismos como 

Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus, E. coli e Candida albicans (CASTELO-
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BRANCO et al., 2013; JEYASEELI et al., 2012; VIVEIROS; AMARAL, 2001). A partir 

desses dados preliminares, o estudo sobre fenotiazinas é importante para o desenvolvimento 

de novos inibidores de bomba de efluxo (EPI) fisiologicamente relevantes (BOLLA et al., 

2011).  

Diante do exposto, o objetivo desse estudo foi avaliar a atividade in vitro da 

prometazina, isoladamente e em combinação com gentamicina, amoxicilina, 

amoxicilina/clavulanato, sulfametoxazol/trimetoprim, eritromicina e ciprofloxacina, frente a 

forma planctônica e no biofilme de B. pseudomallei. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 PANORAMA HISTÓRICO DA MELIOIDOSE 

 

Em 1911, Alfred Whitmore, um médico patologista britânico que trabalhava no 

laboratório do Hospital Geral da Birmâmia, realizou exame post-mortem em um paciente de 

40 anos, com histórico de febre por sete dias e uso de morfina e por isso possuía perfurações 

de injeção e vários abscessos superficiais. Após análise de esfregaços de lesões que nem se 

assemelhavam a pneumonia lombar e nem a tuberculose, foi encontrado um grande número 

de microrganismos do tamanho e forma de Bacillus mallei, agente causador do mormo, 

doença infectocontagiosa que acomete equídeos. Ao comunicar o Diretor Médico de Saúde 

sobre o diagnóstico preliminar desta infecção, o mesmo respondeu que era improvável tratar-

se de mormo, afinal o paciente havia sido libertado da prisão a pouco tempo e não havia tido 

contato próximo com cavalos. Após o acompanhamento de 38 casos da doença, experimentos 

com inoculação em meios artificiais e cobaias, Whitmore verificou que tratava-se de um 

agente desconhecido que causava infecções pulmonares fatais. Foi então proposto o nome de 

Bacillus pseudomallei para o agente (WHITMORE, 1913). 

Em 1917, A.T. Stanton investigou um surto de uma doença semelhante à cólera, 

mas com evolução septicêmica, que ocorreu ao sul de Rangoon, e isolou de espécimes 

clínicos e espécimes colhidos pos-mortem o seu agente causal, um bacilo semelhante ao 

descrito por Whitmore. Stanton, juntamente com Fletcher em 1919, reconheceram a 

semelhança entre os agentes isolados destes surtos com o bacilo de Whitmore e criaram, nesta 

ocasião, o termo melioidose para a denominação da doença, do grego melis, que significa 

enfermidade de jumentos e eidos semelhante ao mormo (STANTON; FLETCHER, 1921). 

A.T. Stanton, em 1924, reafirma que as lesões de melioidose são muito similares 

as de mormo; entretanto ele ressalta que o Bacillus whitmori (Burkholderia pseudomallei) 

possui duas características que a distingue do bacilo da peste e do mormo: é ativamente 

móvel, cresce em ágar glicerina formando colônias enrugadas, existindo também uma forma 

mucoide. No estudo, também relata dois casos de melioidose, sendo que pela primeira vez foi 

identificada a doença em um europeu (STANTON; FLETCHER; KANAGARAYER, 1924). 

Logo depois, em 1925, Pons e Advier em autopsia realizada em uma mulher 

grávida de 24 anos, diagnosticaram o primeiro caso da doença com origem na cidade de 

Saigon no Vietnã. Os pesquisadores concluíram que B. whitmori (Burkholderia 

pseudomallei), é um bacilo curto com extremidades arredondadas, bipolar, móvel e 
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extremamente patogênico para todos os animais habituais de laboratório, sendo sua virulência 

compatível com Bacillus pestis (Yersinia pestis). Os autores relataram que a infecção 

provavelmente foi adquirida através de animais domésticos cães, gatos ou cavalos, ou até 

mesmo por ratos e musaranhos (PONS; ADVIER, 1925). 

Em estudo comparativo entre B. whitmori (Burkholderia pseudomallei) e B. 

mallei (Burkholderia mallei), Stanton e Fletcher dentre várias descobertas, concluíram que era 

impossível distinguir as lesões de melioidose das de mormo, pois os sintomas e curso das 

duas doenças eram semelhantes. Entretanto a melioidose geralmente tinha uma apresentação 

aguda, e era principalmente uma doença de roedores e que todas as tentativas de infectar 

cavalos com B. whitmori (Burkholderia pseudomallei) foram sem sucesso (STANTON; 

FLETCHER, 1925). 

A melioidose teve grande importância durante a Guerra no Vietnã, devido um 

grande número de soldados ocidentais terem sido infectados por estarem intimamente 

expostos a Pseudomonas pseudomallei (Burkholderia pseudomallei) ambiental através de 

feridas e queimaduras contaminadas ou por inalação da poeira levantada pelos helicópteros 

(GOSHORN, 1987). Durante a Guerra da Indochina, havia pelo menos 100 casos de 

melioidose entre as forças francesas (PECK; ZWANNENBURG, 1947). Segundo Mays; 

Rickets (1975), P. pseudomallei (Burkholderia pseudomallei) pode permanecer latente por 

muitos anos, e por esse motivo a melioidose recebeu o nome de "doença bomba-relógio" 

(GOSHORN, 1987), e de acordo com Dance (1991) os casos de melioidose continuam a 

ocorrer em veteranos da guerra do Vietnã. 

Atualmente, em estudo realizado por Holden et al. (2004), foi realizado o 

sequenciamento completo do genoma da cepa K96243, consistindo de dois cromossomos de 

4,07 Mb e 3,17 Mb. Considerado um dos genomas bacterianos mais complexos sequenciados 

até o momento, B. pseudomallei possui um conjunto nuclear de 2590 genes. 

Em outubro de 2012, a B. pseudomallei foi categorizada como agente de Nível-1 

pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, devido ao risco 

de ocorrer uma disseminação da doença, juntamente com uma taxa elevada de mortalidade 

dos indivíduos quando acometidos pela doença, a falta de uma vacina disponível, a forma 

inespecífica de apresentação clínica da doença, além da preocupação internacional por ser um 

"potencial agente de bioterrorismo" (CENTERS FOR DISEASE CONTROL; 

DEPARTMENT OF HEALTH, 2012). Currie (2015), também destaca que essa bactéria tem a 

capacidade de ser facilmente transformada em aerossol em ambiente laboratorial, e que possui 

resistência intrínseca aos diversos antimicrobianos utilizados na clínica médica. 
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2.2 EPIDEMIOLOGIA 

A espécie B. pseudomallei tem sido encontrada em solos úmidos, rios, piscinas, 

água estagnada e principalmente em campos de cultivo de arroz (FOONG; TAN; 

BRADBURY, 2014).  

A inoculação percutânea é considerada a via mais comum de infecção; no entanto, 

relatos de casos associados a eventos climáticos severos e contaminação em abastecimento de 

água por B. pseudomallei tem grande importância, pois estão diretamente relacionados a 

inalação e ingestão do microrganismo (CURRIE; WARD; CHENG, 2010; WIERSINGA; 

CURRIE; PEACOCK, 2012). 

No mundo, entre as principais regiões onde melioidose é endêmica, podemos 

destacar o Território do norte da Austrália e nordeste da Tailândia, os quais representam 

“pontos quentes”, com taxas de incidência anual de até 50 casos por 100.000 pessoas 

(CURRIE; WARD; CHENG, 2010; LIMMATHUROTSAKUL et al., 2010). Singapura e 

áreas da Malásia atualmente também são locais reconhecidos como altamente endêmicas com 

muitos casos anualmente (CURRIE; DANCE; CHENG, 2008). Na Figura 1 pode ser 

visualizada a distribuição mundial da melioidose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Distribuição mundial da melioidose. Adaptado de Wiersinga; Currie; Peacock (2012). 

 

No continente asiático, mais especificamente no nordeste da Tailândia, a 

melioidose é a terceira causa mais comum de morte por doença infecciosa, sendo superada 

apenas pela infecção pelo HIV e tuberculose (LIMMATHUROTSAKUL et al., 2010). Vietnã, 

Camboja e Laos são regiões com relato da doença (DANCE, 1991). A zona endêmica vem se 
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expandindo para as áreas do subcontinente indiano, no sul da China, Hong Kong, Taiwan, 

Timor Leste, várias ilhas do Pacífico e do Oceano Índico. A Indonésia tem sido reconhecida 

como área endêmica para melioidose, apesar de durante algumas décadas, não haver registro 

da doença nesse país, talvez, devido à falta de acesso ao diagnóstico laboratorial (CURRIE; 

DANCE; CHENG, 2008).  

Em estudo prospectivo de 20 anos (1989-2009) realizado na cidade de Darwin, 

capital do Território Norte da Austrália, foram avaliados 540 casos de melioidose, e destes 

14% vieram a óbito devido a doença. Foi considerado que 407 (75%) dos pacientes 

adquiriram a doença do ambiente durante atividades recreativas e 96 (18%) a exposição 

ocorreu em atividades relacionadas ao trabalho como jardinagem, bombeiro hidráulico, 

construção e exercícios militares (CURRIE; WARD; CHENG, 2010). 

No continente africano, casos esporádicos têm sido relatados na Nigéria, Gambia, 

Quênia, Uganda e Madagascar. Entretanto, a real situação epidemiológica da África é 

considerada incerta, visto que poucos são os relatos de isolamento de B. pseudomallei do solo 

e de animais na África Oriental e Ocidental  (CURRIE; DANCE; CHENG, 2008; 

KATANGWE et al., 2013).  

Em estudo realizado por Wiersinga et al. (2015), de 941 amostras de sangue 

coletadas de pacientes em estado febril no estado do Gabão na África, apenas 01 amostra 

(1,4%) apresentou resultado positivo para B. pseudomallei, de 800 amostras de solo apenas 21 

(3%) foram positivas, e apenas 5 (1,6%) de um total de 304 crianças tiveram reação 

considerada como soropositivas para B. pseudomallei, o que sugerem que melioidose é rara 

neste cenário. 

Casos importados ocasionais também são relatados na Europa e nos EUA. 

Enquanto a maioria desses casos são de recente aquisição de B. pseudomallei, alguns 

pacientes podem ter melioidose crônica ou ter reativação da doença de um foco latente de 

muitos anos depois de deixar uma área endêmica, como já mencionado, em soldados 

retornados do Vietnã (CUADROS et al., 2011; CURRIE, 2003).   

Nos Estados Unidos, ocorreram dois casos em 1950 e 1971, e recentemente novos 

casos de melioidose (2010, 2011 e 2013), em todos as pessoas retornavam de viagem em 

áreas endêmicas. Dessa forma, devido ao grande risco de ocorrência de casos de 

bioterrorismos, os recentes episódios estão sendo profundamente investigados (CURRIE, 

2015; ENGELTHALER et al., 2011). 

Em Porto Rico, foi descrito um caso de melioidose severa, em que o paciente 

apresentava doença granulomatosa crônica, e um caso em uma pessoa com diabetes mellitus, 
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ambos adquiriram a doença na estação chuvosa. Outros casos esporádicos também foram 

relatados no Equador, Guadalupe e Aruba (WIERSINGA; CURRIE; PEACOCK, 2012).  

No Brasil, os primeiros casos de melioidose ocorreram no município de 

Tejuçuoca, no estado do Ceará, no ano de 2003, em quatro crianças da mesma família que 

viviam em uma casa abandonada na zona rural do município. A infecção pode ter ocorrido 

após banho em reservatório de água acumulada do período chuvoso, ou então através do 

contato ou inalação de partículas de solo contaminado. Foi realizada investigação da presença 

da bactéria no ambiente, com coleta de amostras de solo, água e fezes de caprinos, porém não 

foi detectada a presença da bactéria no ambiente. Três dos quatro pacientes vieram a óbito por 

sepse fulminante ( MIRALLES et al., 2004; BRILHANTE et al., 2012b). 

No ano seguinte, em 2004, ocorreu o quinto caso da doença, dessa vez, a vítima 

foi uma mulher de 39 anos moradora do município de Banabuiú, com relato de ter realizado 

lavagem de roupas de cócoras nas margens de um rio. Ela inicialmente apresentou um 

abscesso perianal, que persistiu por duas semanas antes de ser hospitalizada com septicemia. 

A paciente veio a óbito. B. pseudomallei foi isolada através de amostra da água do rio onde 

ela lavava roupas e de terra compactada do local onde tomava banho em sua residência 

(ROLIM et al., 2005). 

Outro caso de melioidose ocorreu no município de Aracoiaba, estado do Ceará no 

ano de 2005, em que um homem de 30 anos sofreu um acidente automobilístico e ficou 

imerso em um rio. O rapaz apresentou trauma craniano, pneumonia com insuficiência 

respiratória, sepse e em seguida veio a óbito. Esse paciente apresentou hemocultura positiva 

para B. pseudomallei. Investigações ambientais levaram à identificação de B. pseudomallei na 

água do rio e na lama recolhida a beira-rio (BRILHANTE et al., 2012b; INGLIS; ROLIM; 

SOUSA, 2006). 

Segundo Aardema et al (2005), ocorreu um caso de melioidose em um homem de 

50 anos, de nacionalidade holandesa, que havia realizado viagem recente ao Ceará. O relato é 

que durante a viagem, o holandês visitou áreas rurais, realizou caminhadas em parques, tomou 

banho de mar, nadou em piscinas e em um lago de água doce, além de ter passeado em 

cavernas. O paciente era diabético, fumaça 20 cigarros ao dia e consumia bebida alcoólica 

diariamente. Clinicamente, o paciente apresentou pneumonia adquirida em comunidade e com 

posterior sepse, evoluindo para óbito. 

Paciente do sexo masculino de 17 anos, provavelmente adquiriu melioidose 

quando tomava banho de rio e cachoeira na cidade de Ubajara no Ceará. Apresentava 

pneumonia e posteriormente sepse, levando-o para óbito (COUTO et al., 2009). 
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Em 2009, de acordo com Sidrim et al. (2011), um paciente de 70 anos, sexo 

masculino, agricultor e morador da cidade de Granja no estado do Ceará, desenvolveu um 

aneurisma micótico causado pela infecção por B. pseudomallei, sendo uma apresentação 

clínica rara para melioidose. O paciente veio a óbito por choque séptico e insuficiência renal. 

Não existe informação de como o paciente adquiriu a doença. 

Ainda em 2009, no município de Itapajé no estado do Ceará, em que um homem 

de 50 anos apresentou adenopatia mediastinal e febre, além de comorbidade por ser diabético. 

Após tratamento clínico realizado com uso de meropenem o paciente sobreviveu. Não foi 

elucidado como ocorreu a infecção do paciente (BRILHANTE et al., 2012b). 

Novamente no município de Ubajara no estado do Ceará, no ano de 2010, houve 

um registro de melioidose em paciente de 57 anos do sexo masculino. A apresentação clínica 

foi de um quadro de abcesso esplênico e peritonite. O paciente também apresentava 

comorbidade devido a anemia falciforme. Após o tratamento com imipenem o paciente 

conseguiu sobreviver. Não foi elucidado como ocorreu a infecção (BRILHANTE et al., 

2012b). 

Outro caso ocorreu no ano de 2010, com um morador da cidade de Pacoti no 

estado do Ceará, do sexo masculino, 28 anos, motorista de caminhão, envolvendo dengue 

grave e melioidose. Ele apresentou sintomas respiratórios de longa duração (48 dias), depois 

de diagnósticos clínicos iniciais de pneumonia, leishmaniose visceral, tuberculose e sepse 

fúngica. O quadro clínico dele piorou, o paciente não resistiu e veio a óbito. Após a morte, foi 

isolado Burkholderia pseudomallei em cultura de líquido ascítico. O vírus da dengue tipo 1 

(DEN-1) foi detectado por reação em cadeia da polimerase (PCR) em fluido cerebrospinal 

durante a autópsia, e esta infecção foi considerada como a causa da morte (MACEDO et al., 

2012). 

Em 2011, um novo caso ocorreu na cidade de Ocara, também no estado do Ceará. 

O paciente apresentou febre, adenopatia e comorbidade com diabetes. O paciente sobreviveu 

após receber tratamento com meropenem (BRILHANTE et al., 2012b).  

Em 2011 foi registrado outro caso na cidade de Pacoti, em 2012 dois casos foram 

registrados em São Gonçalo do Amarante e outro em Tauá, e em 2014 foram diagnosticados 

quatro casos, sendo dois na cidade de Fortaleza, um em Solonópole e outro em Sobral.  Todos 

os casos de melioidose relatados no período foram registrados no Ceará (dados ainda não 

publicados). 

Além dos casos relacionados ao estado do Ceará a doença também foi registrada  

no Mato Grosso do Sul. O caso foi ocorreu em junho de 2005, em uma paciente de 17 anos de 
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idade, com fibrose cística (CF) e diabetes mellitus, moradora da cidade de Barra dos Bugres, 

que nunca havia viajado para fora do país procurou atendimento médico devido a uma grande 

dificuldade respiratória que apresentava, sendo confirmada infecção por B. pseudomallei 

através de PCR. Em abril de 2006, a paciente apresentou recidiva da doença em um episódio 

de exacerbação respiratória e novamente a B. pseudomallei foi isolada pela expectoração. 

Para nosso conhecimento, este é o primeiro caso descrito de B. pseudomallei em um paciente 

com fibrose cística adquirida fora das regiões reconhecidas como endêmicas para a doença 

(BARTH et al., 2007).  

O Brasil é um exemplo do crescente reconhecimento de áreas onde a doença tem 

se manifestado como resultado de maior sensibilização e realização de testes de diagnóstico 

(INGLIS; ROLIM; SOUSA, 2006; WIERSINGA; CURRIE; PEACOCK, 2012). 

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO MICROBIOLÓGICA, BIOQUÍMICA, FENOTÍPICA E 

GENOTÍPICA 

Burkholderia pseudomallei é um bacilo gram-negativo que mede 0,5 a 1,0 μm, 

intracelular facultativo, oxidase positivo, não esporula, é ligeiramente curvo, apresenta 

coloração bipolar devido a sua vacuolização central, e muitas vezes é descrito como tendo 

uma aparência de "alfinete de segurança"(CHENG; CURRIE, 2005; SCHWEIZER, 2012) 

(Figura 2). 

                         

Figura 02.  Biofilme de B. pseudomallei corado pelo Vermelho Congo, apresentando bacilos Gram-negativos. 

Nas setas, destaque para bacilo com forma de “alfinete de segurança” e a vacuolização central. Fonte: LAPERE, 

2015. 

 

A espécie B. pseudomallei é capaz de crescer em alguns meios de cultura sólidos 

utilizados na rotina de um laboratório de microbiologia, podendo ser isolado a partir de 
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diversos sítios e tipos de amostras clínicas e também do ambiente. As colônias de B. 

pseudomallei podem apresentar diversas formas, colorações e texturas, de acordo com o meio 

sólido utilizado, tempo de incubação da colônia, características da cepa e interações com o 

hospedeiro. 

O meio seletivo Ashdown (ASH) é bastante utilizado para o isolamento e 

identificação presuntiva de B. pseudomallei em áreas onde melioidose é endêmica. Nele, B. 

pseudomallei produz colônias circulares roxas altamente enrugadas após 48 h. O ASH contém 

cristal violeta e gentamicina como componentes seletivos, bem como o glicerol e vermelho 

neutro, para permitir a diferenciação com base na morfologia da colônia. Várias modificações 

do ASH e outros meios seletivos foram desenvolvidos utilizando diferentes antibióticos, 

incluindo colistina (polimixina E), polimixina B, cloranfenicol, penicilina, vancomicina, 

ampicilina, estreptomicina, amicacina, e concentrações elevadas de gentamicina. Embora 

ASH seja considerado um meio seletivo, ele tem a capacidade de inibir cepas mucoides de B. 

pseudomallei e a incapacidade para diferenciar B. pseudomallei de algumas cepas de B. 

cepacia, ambas podendo apresentar colônias com textura enrugada (HOWARD; INGLIS, 

2003; GLASS et al., 2009; GOODYEAR et al., 2013).   

Howard e Inglis (2003), desenvolveram um meio específico para B. pseudomallei, 

denominado B. pseudomallei selective agar (BPSA), sendo este melhor que o ASH. Dentre os 

benefícios, podemos destacar a redução do tempo para a detecção de B. pseudomallei devido 

ao aumento do número e tamanho de colônias crescidas no meio além da recuperação das 

cepas que foram inibidas pelo ASH. Na Figura 3, podem ser verificadas as diferentes 

apresentações de colônias de B. pseudomallei. 

 

   

Figura 03.  Colônias de B. pseudomallei em diferentes apresentações. Em (A) colônias não mucoides, planas e 

secas, após crescimento por 48h, (B) colônias mucoides, semelhante a “ovo frito” após crescimento por 48h e 

(C) colônia mucoide e enrugada, após crescimento de 7 dias. (A) e (B) Fonte: LAPERE, 2015 e (C) Adaptado de 

Howard; Inglis (2003). 

 

Em estudo realizado por Chantratita et al. (2007) sobre a morfologia de colônia 

em ASH de 212 amostras de B. pseudomallei, foram definidos sete principais tipos 

A B C 
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morfológicos, e eles são referidos como tipos I a VII. Uma característica surpreendente foi 

que 25 culturas (12%) apresentaram mais de um dos tipos morfológicos na mesma placa; 22 

continha dois morfotipos, 2 continha três morfotipos, e 1 continha quatro morfotipos (dando 

um total de 241 "cepas"). Para a diferenciação das colônias, os autores utilizaram a textura da 

superfície, circunferência, diâmetro, e coloração da colônia como parâmetros morfológico 

(Figura 4). Cento e oitenta e um (75,1%) dessas cepas eram do tipo I, e 60 (24,9%) 

pertenciam aos outros seis tipos (II a VII). O tipo I é um dos tipos morfológicos mais 

clássicos descrito na literatura para B. pseudomallei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04.  B. pseudomallei caracterizadas pelo tipo de morfologia em colônia. Colônias com crescimento a 

37ºC por 4 dias, em 07 morfotipos diferentes. Adaptado de Chantratita et al. (2007). 

 

O diagnóstico laboratorial da melioidose septicêmica aguda geralmente é feito por 

técnicas de cultura de sangue convencionais, em tais circunstâncias um meio de ágar não 

seletivo rico é o mais adequado. O isolamento de outras espécies gram-negativas não 

fermentativas que morfologicamente se assemelham a B. pseudomallei podem dificultar o 

diagnóstico bacteriológico da melioidose (GOODYEAR et al., 2013; HOWARD; INGLIS, 

2003). 
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A B. pseudomallei pertence ao gênero Burkholderia, que contém mais de 40 

espécies, dentre elas algumas patogénicas como a B. mallei, agente etiológico do mormo, uma 

doença de equinos e outros solípedes com alto potencial zoonótico, que atinge o trato 

respiratório superior e pulmões, cujo agente não sobrevive no ambiente e é fatal em 95% dos 

casos em humanos que não receberam tratamento adequado (SCHMOOCK; ELSCHNER; 

SPRAGUE, 2015); e B. cepacia, um patógeno hospitalar que acomete indivíduos 

imunocomprometidos, podendo causar consequências devastadoras, uma vez que coloniza as 

vias respiratórias de pessoas com fibrose cística (WIERSINGA; CURRIE; PEACOCK, 2012). 

Em contrapartida, várias espécies de Burkholderia têm demonstrado potencial para uso no 

controle biológico, biorremediação, e promoção de crescimento, enquanto outras são 

reconhecidas como fitopatógenos (CURRIE, 2015). 

Desde a sua primeira identificação esta bactéria já recebeu diversas 

denominações, Pfeiferella whitmori, Pfeiferella pseudomallei, Malleomyces pseudomallei, 

Bacillus whitmori, Flavobacterium pseudomallei, Actinobacillus pseudomallei, Loefflerella 

whitmori, Pseudomonas pseudomallei e atualmente Burkholderia pseudomallei (KHAIRA; 

YOUNG; HART, 1959; YABUUCHI, 1992). 

Na Figura 5 pode ser verificada a nomenclatura taxonômica da B. pseudomallei, 

segundo o manual Bergey (BRENNER et al., 2005): 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05. Nomenclatura taxonômica da B. pseudomallei. Adaptado de Brenner et al. 2005. 

As espécies do gênero Burkholderia são classificadas no grupo dos bacilos Gram-

negativos não fermentadores de glicose e aeróbios, ou seja, dependentes do oxigênio como 

aceptor final de elétrons. Já a espécie B. pseudomallei possui também a capacidade de crescer 

em anaerobiose quando semeada em meios contendo nitrato, pois utiliza o nitrato ou nitrito no 

lugar do oxigênio como aceptor final de elétrons (HAMAD et al., 2011). O fato de B. 

Reino - Bacteria, 

Filo – Proteobacteria, 

Classe - Beta Proteobacteria,  

 
Ordem - Burkholderiales,  

 
Família - Burkholderiaceae, 

Gênero – Burkholderia, 

Espécie – Burkhoderia pseudomallei. 
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pseudomallei não ser fermentadora caracteriza que ela não metaboliza glicose pela via da 

fermentação, denominada via de Embden-Meyerhof-Parnas (EMP), ou também via glicolítica 

ou anaeróbica (WINN, et al., 2006). Espécies de B. pseudomallei utilizam, no entanto, 

carboidratos como fonte de energia por intermédio da respiração aeróbica, quando o aceptor 

final de elétrons é o oxigênio, ou anaeróbica, quando este aceptor é o nitrato. A enzima 

citocromo oxidase, comum em bactérias aeróbias, está presente nas espécies de B. 

pseudomallei catalisando o transporte de elétrons do composto doador (NAD – nicotinamida 

adenina dinucleotideo) para o aceptor (geralmente o oxigênio). Este sistema de citocromo tem 

como produto final de metabolismo a água e o peróxido de oxigênio. Este último, em seguida, 

é hidrolisado pela enzima catalase (ISENBERG, 2004). 

A espécie B. pseudomallei possui cerca de 10 variantes já descritas. Dentre as 

primeiras variantes descritas duas são muito importantes: os biótipos Ara (+) e Ara (-), em 

que sua definição é de acordo com a capacidade de assimilar L-arabinose, sua virulência em 

modelos animais e por variações de nucleotídeos no gene 16s do RNAr. O biótipo Ara (+) que 

é arabinose positivo, possui baixa virulência, e na maioria das vezes é encontrado em 

amostras ambientais. Os isolados clínicos geralmente apresentam o biótipo Ara (-), que não 

assimilam arabinose, são muito virulentos e podem ser encontrados no ambiente (CHENG; 

CURRIE, 2005; VIRGINIO et al., 2006). Assim, apesar da semelhança de suas morfologias, 

características de cultura, perfis de sensibilidade aos antibióticos, e antigenicidades, um 

biótipo tem a capacidade de causar melioidose e outro não (SMITH et al., 1997). 

Com a continuação desses estudos foi proposto que os isolados Ara (+) deveriam 

ser agrupados juntos para formar uma nova espécie, Burkholderia thailandensis, com base nas 

diferenças da sequência do 16s no RNAr, perfis bioquímicos e traços de virulência (BRETT; 

DESHAZER; WOODS, 1998; LOWE et al., 2013). Dessa forma, concluiu-se que todos os 

isolados de B. pseudomallei são Ara (-), devido ao biótipo Ara (+) ser avirulento, sendo 

suficientemente diferente do organismo que causa melioidose, justificando a inclusão de uma 

nova espécie dentro do gênero Burkholderia (SMITH et al., 1997). 

B. pseudomallei é bem adaptada aos seus muitos hospedeiros. A bactéria produz e 

secreta uma variedade de elementos que contribuem para a sua sobrevivência e manutenção, 

como, proteases, catalases, peroxidases, superóxido dismutase, lectinases, lipases, fosfolipase 

C, hemolisinas e sideróforos. Adicionalmente, o microrganismo é um patógeno intracelular 

facultativo, sendo capaz de invadir, sobreviver e multiplicar-se no interior de várias linhagens 

de células eucarióticas, incluindo “fagócitos profissionais” como neutrófilos e macrófagos. 

Resistente às defensinas lisossomais e peptídeos catiônicos do complemento, é capaz de 
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escapar dos vacúolos endocíticos, penetrar nas células do hospedeiro e gerar infecção 

(ALLWOOD et al., 2011; CHIENG; CARRETO; NATHAN, 2012; FRENCH et al., 2011; 

HORTON et al., 2013). 

O genoma da B. pseudomallei cepa K96243 foi isolado em 1996 a partir de uma 

paciente diabética de 34 anos de idade, na Tailândia. Esta cepa é sensível à imipenem, 

ceftazidima, cloranfenicol, ciprofloxacina, e resistente à minociclina, gentamicina, 

cotrimoxazol, e estreptomicina (HOLDEN et al., 2004). 

A cepa K96243 é composta de dois replicons circulares de 4,07 Mb e 3,17 Mb 

(European Molecular Biology Laboratory accession, BX571965 [GenBank] e BX571966 

[GenBank]). Cada um dos replicons foram denominados de cromossomo 1 e cromossomo 2 e 

codificam 3.460 e 2.395 sequências de codificação (CDSs) respectivamente (HOLDEN et al., 

2004). 

Semelhante ao que foi encontrado no genoma de Burkholderia mallei, a espécie B. 

pseudomallei possui muitas ilhas genômicas e sequências de repetição, e por isso essas duas 

espécies estão intimamente relacionadas. Três diferentes sistemas de secreção do Tipo III, 

T3SS, são codificados nos cromossomos de B. pseudomallei, cujo funcionamento está na 

dependência da expressão de um complexo grupo de genes (HOLDEN et al., 2004). 

Ainda de acordo com Holden et al. (2004) o cromossomo 1 contém uma 

proporção mais elevada de CDSs envolvido em funções essenciais, tais como a biossíntese de 

macromolécula, metabolismo de aminoácidos, a síntese de cofator e transportador, 

nucleotídeos e a biossíntese de proteínas, quimiotaxia, e mobilidade. O cromossomo 2, ao 

contrário, contém uma proporção maior de CDSs que codificam funções acessórias como 

adaptação às condições atípicas, proteção contra injúria osmótica, aquisição de ferro, 

metabolismo secundário, regulação e aquisição de DNA. 

Embora cepas de  B. mallei pareçam ter evoluído de um ancestral da espécie B. 

pseudomallei, existem grandes diferenças no tamanho dos genomas; o genoma de B. 

pseudomallei é 1,31 Mb maior do que a de B. mallei. A análise comparativa de cromossomos 

revela que 16% do cromossomo 1 e 31% do cromossomo 2 de B. pseudomallei são únicos em 

relação aos cromossomos equivalentes de B. mallei. Em contrapartida, 1% do cromossomo 1 

e 4% do cromossomo 2 de B. mallei são únicos em relação aos cromossomos equivalentes de 

B. pseudomallei (HOLDEN et al., 2004). 

Ao contrário de B. pseudomallei, B. mallei é imóvel, não persistem no ambiente, e 

adaptou-se a um nicho ecológico mais restrito em estreita associação com hospedeiros 

mamíferos (NIERMAN et al., 2004). A dupla capacidade de B. pseudomallei como 
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colonizador do solo e eficaz patógeno humano requer flexibilidade, o que refletiu no genoma. 

O tamanho do genoma dota o organismo com um expansivo inventário de CDSs que codifica 

para diversas funções e promove a sobrevivência e sucesso em ambientes diferentes. Esta 

capacidade é evidente a partir do grande repertório metabólico codificado e na redundância 

vista para alguns dos determinantes de virulência, tais como os sistemas de secreção de 

proteínas do tipo III e fímbrias, ambas com função de adesão (HOLDEN et al., 2004). 

 

2.4 FATORES AMBIENTAIS 

Existe uma relação complexa entre B. pseudomallei e alguns fatores em seu 

ambiente de acolhimento, especialmente do solo, água, clima, localização no ambiente além 

da interação com o homem (INGLIS; SAGRIPANTI, 2006; LARSEN et al., 2013). 

De acordo com estudo realizado por Kaestli et al. (2012), a presença de B. 

pseudomallei pode ser variável em diferentes nichos ecológicos, ela coloniza e cresce na 

rizosfera e também nas partes aéreas de gramíneas nativas que são importadas do norte da 

Austrália, favorecendo a elevação do número de casos da doença em outros países devido 

dispersão ocasionada. 

Precipitações chuvosas elevadas, agua de superfície, e a umidade do solo parecem 

ser fatores comuns associados à distribuição da doença nos trópicos úmidos, já a alta 

incidência da doença em ambientes tropicais secos sugere que B. pseudomallei tem a 

capacidade de se adaptar a condições extremas de pouca umidade do solo, num ciclo anual 

normal (BRILHANTE et al., 2012b; CHENG; CURRIE, 2005; ROLIM et al., 2005). 

Diversos são os relatos de que a melioidose está relacionada com o abastecimento 

de água (INGLIS et al., 2000; LIMMATHUROTSAKUL et al., 2014a). Casos esporádicos na 

Austrália e picos sazonais da doença estão normalmente associados com a exposição do solo, 

enquanto muitos casos parecem estar ligados com a contaminação da água. O maior risco de 

contaminação pela doença septicêmica na Austrália ocorre após duas semanas do início das 

chuvas de verão no norte tropical. Entretanto, ainda é necessário mais estudos para saber se 

isto é devido a uma mudança na hidratação do solo contaminado por B. pseudomallei, por 

aerossóis ou ainda pela facilidade de ocorrer inoculação percutânea (CURRIE; JACUPS, 

2003). 

A importância da água como veículo de B. pseudomallei está bem representado 

em Singapura, onde o seu território é praticamente 100% urbanizado, enquanto a Tailândia 

34% e Austrália 55%, o que dificultaria a transmissão através do contato com o solo 

contaminado, porém, os elevados índices pluviométricos e a alta umidade podem influenciar 
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na patogenicidade de B. pseudomallei, que chegou a 550 casos da doença no período de 2003-

2012 (LIU et al., 2015) 

Em um estudo realizado por Inglis et al. (2004), foi identificado que áreas bem 

drenadas, com presença de luz e solos arenosos conferem um ambiente pouco favorável para 

que B. pseudomallei persista por um período prolongado no ambiente, e em contrapartida em 

áreas alagadas e solos argilosos  a persistência bacteriana é muito maior.  

Em um estudo de revisão de Inglis; Sagripanti (2006) amostras de campo colhidas 

em profundidades maiores (>30 cm) foram mais propensas a conter B. pseudomallei, 

provavelmente devido o teor de água residual ser superior em maiores profundidades. Já em 

ambientes mais secos do solo foi detectado uma diminuição na contagem bacteriana. Smith et 

al. (1995) realizaram estudo através de amostras coletadas de profundidade a partir de 90 cm 

em solos macios da Tailândia, e detectaram até 10
5
 UFC de B. pseudomallei por ml de 

sobrenadante do solo, com uma contagem média de 250 UFC / ml no solo da principal região 

endêmica do nordeste da Tailândia. Em contrapartida, no Ceará foi realizado estudo sobre a 

ecologia de B. pseudomallei em dois municípios com registro de casos humanos da doença, 

Tejuçuoca e Banabuiú. Foram coletadas 600 amostras de diferentes profundidades no período 

chuvoso e seco da região. A maior parte das amostras com a detecção de B. pseudomallei 

estavam na profundidade de 20 a 40 cm do solo durante o período seco, mostrando a 

capacidade da bactéria em se adaptar as condições ambientais no nordeste brasileiro (ROLIM 

et al., 2009).  

Dessa forma, fica evidente que B. pseudomallei não está distribuída 

uniformemente dentro do ambiente em áreas endêmicas (DANCE, 2000) e que a elevação do 

nível freático no início da temporada de chuva de verão tropical foi citada por muitos 

pesquisadores como uma explicação para o reaparecimento de B. pseudomallei nas camadas 

mais superficiais do solo antes da exposição humana (INGLIS; SAGRIPANTI, 2006). 

Em um estudo de Limmathurotsakul et al. (2013), foi realizado um levantamento 

mundial de B. pseudomallei encontrada no solo e na água de diversos países. O critério de 

evidência da presença do microrganismo foi definido em três tipos: definido (identificação 

adequada pela cultura ou um exame específico de Reação em Cadeia da Polimerase - PCR 

para B. pseudomallei além de provas de que a melioidose já tenha sido adquirida nesse país); 

provável (sem relato de identificação de B. pseudomallei isolada do solo ou água, e provas de 

que a melioidose tenha sido adquirida nesse país) e possível (microrganismo isolado a partir 

do solo ou de água que foi considerado B. pseudomallei, mas que o processo de identificação 

não é suficiente para excluir outras espécies de Burkholderia não patogênicas como a B. 
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thailandensis, e sem provas de que a melioidose tenha sido adquirida nesse país). A Figura 6 

apresenta o mapa global de distribuição de B. pseudomallei no ambiente. 

Figura 06. Distribuição mundial da B. pseudomallei em amostras de solo e água. Adaptado de 

Limmathurotsakul et al. (2013). 

 

De acordo com Choy et al. (2000), a transmissão via placentária e perinatal são 

possíveis. Além disso, a transmissão através do leite materno é documentada em humanos, 

bem como em animais. Os casos de mastite em mulheres lactantes de áreas endêmicas devem 

ser investigados para melioidose, devido ao risco que representa para a prole. A vigilância 

contínua é necessária para determinar se a gravidez ou aleitamento materno constituem 

fatores de risco para a transmissão da melioidose (RALPH; MCBRIDE; CURRIE, 2004; 

THATRIMONTRICHAI; MANEENIL, 2012). 

A melioidose pode possuir potencial zoonótico e alguns animais podem atuar 

como reservatório de B. pseudomallei. Diversas espécies já foram relatadas por apresentarem 

a doença, entretanto, é considerada mais comum em animais de fazenda como caprinos, 

ovinos, suínos, bovinos e equinos.  Também existem relatos da ocorrência de melioidose em 

cães e gatos, mas estes animais são considerados bastante resistentes à doença, sendo que 

nessas espécies a doença está associada com uma condição imunossupressora de base. Na 

Austrália, existem relatos de casos em animais silvestres e aves exóticas (CHOY et al., 2000; 

MILLAN et al., 2007, HAMPTON et al., 2011).  

Também não se pode descartar a possibilidade de animais infectados poderem 

liberar partículas de B. pseudomallei através das fezes, urina, secreções nasais inclusive 

Definido Provável Possível Negativo 
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purulentas, que podem contaminar o ambiente aumentando os riscos de ocorrência de novos 

focos. Na Figura 7, representação do ciclo de transmissão de B. pseudomallei. 

 

Figura 07. Ciclo de transmissão de B. pseudomallei. O ciclo inicia com animais e humanos adquirindo B. 

pseudomallei do ambiente. Após infectados, eles podem contaminar o ambiente através de fezes, urina, escarro e 

pus. O solo que possui condições favoráveis servirá para manter o microrganismo e com a influência climática 

ele sobrevirá e crescerá podendo, dessa forma, infectar novos seres susceptíveis, criando novo foco epidêmico. 

Raramente ocorre transmissão entre humanos ou animais e humanos. Adaptado de Dance (2000). 

 

2.5 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

Melioidose é uma doença muitas vezes grave, se não letal, podendo variar devido 

ao aspecto clínico, que vai de infecção assintomática a doença séptica fulminante. Caso não 

seja efetivamente eliminada pode ocorrer o recrudescimento em meses ou anos após a 

infecção inicial, fazendo com que tenha um potencial significativo de altas taxas de 

morbidade e mortalidade (HAYDEN et al., 2012, BIRNIE et al., 2015). 

A infecção pode ocorrer devido a inoculação percutânea, através de uma 

penetração por injúria ou lesão já existente; inalação ou ingestão, a partir de água ou alimento 

contaminado. Como a melioidose é uma doença essencialmente sazonal, 75 a 81% dos casos 

ocorrem durante o período chuvoso (MEUMANN et al., 2012; WIERSINGA; CURRIE; 

PEACOCK, 2012). De modo geral, com base em evidências, a inoculação percutânea é 

provavelmente a via mais frequente de infecção natural, uma vez que a maioria das pessoas 

que adquirem melioidose são trabalhadores agrícolas, que tem contato direto e contínuo com 

o solo (LIPSITZ et al., 2012).  

O período de incubação varia de 1 a 21 dias (média de 9 dias) (CURRIE; WARD; 

CHENG, 2010). A bacteremia na admissão do microrganismo ocorre em 40 a 60% dos casos, 
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o choque séptico, em cerca de 20% e a pneumonia é a apresentação clínica mais comum, 

ocorrendo tanto em casos; agudos como em casos crônicos da doença 

(LIMMATHUROTSAKUL et al., 2010; MEUMANN et al., 2012). 

Geralmente, 80% dos pacientes com melioidose possuem um ou mais fatores de 

risco para a doença. Por isso foi sugerido que a melioidose deva ser considerada como uma 

infecção oportunista, sendo pouco provável um desfecho fatal numa pessoa anteriormente 

saudável, desde que o diagnóstico seja precoce e o tratamento seja feito de forma correta 

(CURRIE; WARD; CHENG, 2010).  

A melioidose tem como apresentações clínicas a forma aguda e a forma crônica, o 

qual ocorre por volta de 11% dos casos de melioidose, quando a apresentação de sintomas 

ocorre após período de 2 meses da infecção (CURRIE; WARD; CHENG, 2010). Na forma 

crônica, os pacientes que apresentam pneumonia com ou sem úlceras/abcessos de pele, e que 

não respondem à terapia antiestafilococócica, muitas vezes podem apresentar características 

que imitam a tuberculose, com perda de peso, febre, sudorese noturna, tosse produtiva com 

hemoptise. A doença pode ser recidivante ao longo de meses ou mesmo anos e não é 

incomum ser diagnosticada como tuberculose. Septicemia com deterioração aguda pode 

ocorrer nestes pacientes, mas a mortalidade global em melioidose crônica é baixa. Por volta 

de 4% dos casos, os pacientes apresentam a ativação da infecção latente podem apresentar a 

doença de forma localizada ou disseminada (CURRIE, 2015), onde abscessos em órgãos 

internos e focos secundários nos pulmões, articulações, ou em ambos são comuns 

(WIERSINGA; CURRIE; PEACOCK, 2012). Um aspecto interessante é que abcessos no 

fígado são muito mais comuns na Tailândia do que na Austrália sugerindo que a ingestão de 

B. pseudomallei em água contaminada de fontes não cloradas seja mais comum nesse país 

(CURRIE, 2015). 

De acordo com estudo realizado na Austrália outros sinais clínicos também podem 

ocorrer em pacientes com melioidose como parotidite supurativa que acomete principalmente 

crianças na Tailândia e Camboja (PAGNARITH et al., 2010); a prostatite que está presente 

em 20% dos pacientes do sexo masculino; a melioidose neurológica que é manifestada como 

encefalite tronco-cerebral (com frequente paralisia nervo-cranial, especialmente o nervo 

cranial VII) ou como mielite (causando fraqueza motora periférica) (CURRIE; WARD; 

CHENG, 2010). 

Uma observação importante é que B. pseudomallei possui a capacidade de 

colonizar os pulmões podendo causar doença em pacientes com fibrose cística. Já foram 

diagnosticados diversos casos de melioidose em pacientes com fibrose cística que regressaram 



35 
 

aos seus países de origem vindos de região endêmica para melioidose (CORRAL et al., 2008; 

SCHÜLIN; STEINMETZ, 2001). Dessa forma B. pseudomallei está emergindo como um 

patógeno significativo para pacientes residentes com fibrose cística e que estejam em férias 

nos trópicos (O’CARROLL et al., 2003). Portanto, pacientes com fibrose cística que viajarem 

para locais onde a melioidose é endêmica devem ser advertidos do risco de transmissão da 

doença e isso deve ser considerado se eles ficarem doentes após o retorno (CURRIE, 2003). 

Infecção por melioidose em sítios incomuns são descritos em relatos ou série de 

casos, onde podemos destacar aneurismas micóticos (SIDRIM et al., 2011), linfadenite 

assemelhando-se a tuberculose, massas mediastinais, coleções de pericárdio e pancreatite 

(CURRIE, 2015). 

 

2.6 DIAGNÓSTICO 

O isolamento de B. pseudomallei pela cultura é atualmente o padrão-ouro de 

diagnóstico, entretanto este pode levar até sete dias para crescimento da cultura para posterior 

confirmação. O teste sorológico com hemaglutinação indireta ou outros vários ensaios 

imunoenzimáticos sem confirmação de cultura são considerados inadequados para 

diagnóstico, a soropositividade ocorrerá devido as taxas de anticorpos serem elevadas na 

população que vivem em localidades endêmicas. Além disso, a sorologia precoce em 

melioidose septicêmica aguda é inicialmente negativa em até metade dos casos, mas após uma 

repetição do exame, muitas vezes apresenta soroconversão (COOPER et al., 2013; CURRIE, 

2015).  

B. pseudomallei cresce facilmente em meios de cultura de sangue comercialmente 

disponíveis, mas não é raro ocorrer em laboratórios localizados em áreas não endêmicas 

identificação incorreta da bactéria como Pseudomonas ou outras espécies de Burkholderia ou 

ainda não serem identificadas devido alguns sistemas de identificação comerciais não 

apresentarem um banco de dados suficiente para identificação de B. pseudomallei (LOWE; 

ENGLER; NORTON, 2002). Nas culturas de urina e de sítios não estéreis existe maior 

probabilidade de diagnóstico; a taxa de sucesso no diagnóstico aumenta se a amostra for de 

escarro, úlcera ou de lesões cutâneas, swab de garganta e retal quando colocados em caldo de 

ASH, em um meio de transporte líquido contendo colistina que facilita o crescimento seletivo 

de B. pseudomallei, ou diretamente semeada em agar ASH contendo gentamicina (CURRIE, 

2015). Por outro lado, o isolamento de B. pseudomallei pode ser mais dificultoso em amostras 

não estéreis como escarro, devido a microbiota comensal do trato respiratório superior 

(GOODYEAR et al., 2013; HOWARD; INGLIS, 2003). 
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Em estudo realizado para identificação de B. pseudomallei e outras bactérias 

patogênicas utilizando o equipamento de Ionização e Dessorção a Laser assistida por matriz 

em tempo de espectrometria de massa de voo (MALDI-TOF MS), verificou-se que, o banco 

de dados ainda necessita de maior abrangência em seu perfil, visto que não conseguiu 

diferenciar B. pseudomallei de B. mallei (CUNNINGHAM; PATELA, 2013).  

B. pseudomallei pode ser identificada a partir de culturas, combinando o API 

20NE ou 20E, um kit comercial com sistema simples de triagem através do perfil bioquímico, 

a coloração de Gram, com a visualização do vacúolo no centro do bacilo, reação oxidase 

positiva, crescimento característico típico, e resistência a alguns antibióticos (AMORNCHAI 

et al., 2007; CURRIE, 2015). 

Alguns autores preconizam a utilização do API 20NE para a identificação de B. 

pseudomallei em áreas não endêmicas. O advento de métodos automatizados de identificação 

bacteriana levou a uma substituição destes métodos manuais por sistemas tais como VITEK 1 

e VITEK 2 (bioMérieux) (LOWE; ENGLER; NORTON, 2002). 

Em um trabalho realizado por Lowe; Engler; Norton (2002), foi realizada uma 

análise comparativa sobre a capacidade dos sistemas API 20E, API 20NE, VITEK 1 e VITEK 

2, identificarem B. pseudomallei em 103 amostras. A identificação correta foi obtida em 98%, 

99%, 99%, e 19% dos casos, respectivamente, sendo o sistema VITEK 2 o que apresentou 

pouca precisão na identificação de B. pseudomallei, em comparação com os outros sistemas 

testados. No estudo de Lowe; Haswell; Lewis (2006) os pesquisadores destacam a 

importância do meio utilizado para a cultura de B. pseudomallei na determinação do resultado 

dos testes com o sistema VITEK 2. As maiores taxas de identificação foram produzidas por 

ágar Columbia de sangue de cavalo (81%), seguido por ágar tripticase de soja (78%) e ágar 

Columbia sangue de carneiro (75%) e o por último o ágar MacConkey (63%). Isto pode 

explicar parcialmente os resultados discrepantes do estudo anterior, que utilizou para os testes 

de API o meio ágar Columbia sangue de cavalo e nos testes do VITEK o ágar MacConkey.  

Em outro estudo comparativo entre VITEK 2 e API 20NE realizado por Deepak; 

Crawley; Phang (2008) de 60 isolados, o sistema VITEK 2 identificou 47 (78,3%) como B. 

pseudomallei, sendo trinta deles (50%) identificados com mais de 98% de confiança. Dos 13 

isolados restantes, 10 foram identificados como Burkholderia cepacia. O API 20NE 

identificou 52 (86,7%) isolados de B. pseudomallei de forma correta. 

Com precisão, as colônias podem ser identificadas usando PCR em tempo real 

através da identificação do gene do sistema de secreção do tipo III (T3SS) de B. pseudomallei 

ou usando vários sistemas de detecção de antígeno desenvolvidos em alguns países, mas que 
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ainda não estão amplamente disponíveis, tais como aglutinação em látex específica para B. 

pseudomallei e imunofluorescência (CURRIE, 2015; LAU et al., 2015). 

Mais recentemente, um teste rápido de detecção de antígeno point-of-care, usando 

um protótipo Lateral Flow Immunoassay (LFI) com um anticorpo monoclonal 

especificamente marcado para polissacarídeo capsular de B. pseudomallei mostrou-se 

promissor quando testado em amostras de saliva (expectoração), urina e pus. O LFI, no 

entanto, foi menos sensível para amostras de sangue positivas para B. pseudomallei. O 

protótipo ainda passará por análises pré-clínicas nas áreas endêmicas da Tailândia e Austrália 

(HOUGHTON et al., 2014). 

Independentemente da apresentação clínica, a radiografia de tórax e de imagem do 

abdome e da pelve para avaliar abcessos em órgãos internos é recomendada para todos os 

pacientes com melioidose. Enquanto que a digitalização abdominal-pélvica computadoriza é 

necessária para todos os homens pós-púberes para identificação da presença de abcessos na 

próstata. Já a ultra-sonografia abdominal é uma alternativa em crianças e mulheres, evitando a 

exposição à radiação (CURRIE, 2015). 

 

2.7 TRATAMENTO 

O diagnóstico de melioidose não pode ser realizado somente após um exame 

clínico do paciente, pois a doença pode se manifestar clinicamente de diversas formas e 

nenhuma dessas é exclusiva para a doença. Sinais clínicos e sintomas ambíguos podem levar a 

um diagnóstico errado e consequentemente a um tratamento empírico ineficaz devido a 

resistência de B. pseudomallei a muitos agentes antimicrobianos convencionais (LIPSITZ et 

al., 2012).  

Desde 2010, durante o Workshop sobre Tratamento e Profilaxia Pós-Exposição 

para Infecção por B. pseudomallei e B. mallei, foram elaboradas recomendações de consenso 

amplamente desenvolvidas para a terapia e profilaxia da melioidose com a principal 

finalidade de uso durante uma emergência de saúde pública. Os medicamentos recomendados 

por consenso dos participantes foram: ceftazidima (CAZ), imipenem (IPM), meropenem 

(MEM), sulfametoxazol/trimetoprim (SXT) e amoxicilina/clavulanato (AMC) (LIPSITZ et 

al., 2012). 

Melioidose tem um curso notoriamente prolongado, sendo sua cura difícil sem um 

tratamento prolongado com antibióticos apropriados. B. pseudomallei possui resistência 

inerente à penicilina, ampicilina, cefalosporinas de primeira e de segunda geração, 

gentamicina, tobramicina, estreptomicina e polimixina. Os antibióticos mais novos como 
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ertapenem, tigeciclina, moxifloxacina, tem limitada atividade in vitro contra os isolados 

clínicos de B. pseudomallei (HARRIS; ENGLER; NORTON, 2011). B. pseudomallei é 

susceptível a vários antibióticos como β-lactâmicos, especialmente ceftazidima, imipenem, 

meropenem, piperacilina, amoxicilina-clavulanato, ceftriaxona, cefotaxima, com variabilidade 

quanto a atividade bactericida (CURRIE, 2015). 

O tratamento para melioidose consiste de duas fases, a primeira chamada de 

terapia inicial intensiva, realizada via intravenosa, e com a duração de 10-14 dias (ou mais, 

quando clinicamente indicado). O tratamento deve ser realizado com a ceftazidima nos casos 

sem complicação clínica. Em pacientes com neuromelioidose, bacteremia persistente ou que 

estão em unidade de cuidados intensivos, a recomendação terapêutica é que seja utilizado 

antibióticos carbapenêmicos como meropenem ou imipenem. O tratamento poderá ser 

extendido por 4 semanas ou mais, caso o paciente desenvolva doença severa como choque 

séptico, lesões profundas ou abcessos em órgãos, doença pulmonar extensa, osteomielite, 

artrite séptica, ou melioidose neurológica. Foi recomendada a inclusão de trimetoprim/ 

sulfametoxazol (SXT) para pacientes com infecção grave que envolva o cérebro, a próstata, 

ou outro local privilegiado. A segunda fase é chamada de terapia de erradicação por via oral 

e com duração de 3 a 6 meses e deve ser realizada com sulfametoxazol/trimetoprim (SXT) 

como droga de primeira escolha. Se o organismo é resistente a sulfametoxazol/trimetoprim 

(SXT) ou o paciente é intolerante, deverá ser utilizado a amoxicilina com clavulanato (AMC), 

principalmente em crianças e mulheres grávidas, e doxiciclina (DOX).  A fase de erradicação 

antimicrobiana oral reduz significativamente o risco de recaída, que pode ocorrer quando a 

terapia é realizada apenas com antimicrobianos intravenosos (CURRIE, 2015; DANCE, 2014; 

WIERSINGA; CURRIE; PEACOCK, 2012). 

 

2.8 FATORES DE VIRULÊNCIA BACTERIANA 

Os mecanismos de virulência específicos que fazem de B. pseudomallei um 

perigoso patógeno para os hospedeiros e seus fatores de risco ainda estão pouco elucidados 

(CURRIE, 2015). 

A cápsula desempenha papel importante na capacidade de B. pseudomallei em 

causar doença. Estudos demonstraram que a cápsula é crucial para a virulência de B. 

pseudomallei, que por ser um agente patogênico intracelular facultativo, invade e replica-se 

no interior de leucócitos polimorfonucleares, macrófagos e algumas células epiteliais. A 

cápsula de polissacarídeo de B. pseudomallei é importante para a sobrevivência intracelular 

desse microrganismo (RECKSEIDLER-ZENTENO; DEVINNEY; WOODS, 2005). 
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Algumas funções foram sugeridas para as cápsulas de polissacarídeos como, 

prevenção da desidratação com a finalidade de manter a capacidade de transmissão e 

sobrevivência da bactéria, adesão na colonização, resistência à fagocitose, e resistência à 

imunidade específica do hospedeiro devido a uma fraca resposta de anticorpos para a cápsula.  

O lipopolissacarídeo (LPS) de B. pseudomallei foi relatado por conter dois tipos de porções 

O-polissacarídeo, denominadas tipo I O-PS e tipo II O-PS. Estudos comprovaram que a 

porção denominada tipo I O-PS de LPS de B. pseudomallei na verdade é uma cápsula em vez 

de uma porção de O-PS, outras experiências foram realizadas e confirmaram a ausência da 

porção tipo I de O-PS em B. thailandensis, comprovando a ausência desse fator de virulência 

nessa espécie (RECKSEIDLER et al., 2001). 

Como muitas espécies Gram-negativas, B. pseudomallei produz pili Tipo 4. As 

fímbrias (pili) Tipo 4 são conhecidas por estarem envolvidas na adesão de um grande número 

de espécies de bactérias em uma grande variedade de tipos de células, tecidos e outras 

superfícies. Consequentemente, estes filamentos, ou seu componente proteico, constituem 

adesinas chave que podem ser necessárias para a virulência. A inativação do gene pilA, que 

codifica a proteína da subunidade em pilin, eliminou a produção de pili resultando na 

diminuição da aderência de B. pseudomallei para três linhas diferentes de células epiteliais 

humana, incluindo as células A549 (células basais epiteliais humanas de adenocarcinomas 

alveolares, desenvolvidas pela primeira vez em 1972 por DJ Giard). Estudos recentes 

descobriram duas novas adesinas, a BoaA e BoaB, codificadas pelos genes boaA e boaB 

respectivamente, inativados, causam diminuição ou eliminação da capacidade de adesão da B. 

pseudomallei. Estes resultados sugerem que várias adesinas estão envolvidas na adesão de B. 

pseudomallei em células eucarióticas. Além disso, diferentes adesinas podem estar envolvidas 

na interação das bactérias com diferentes tipos de células (ALLWOOD et al., 2011).  

As bactérias patogênicas exportam toxinas e moléculas efetoras usando 

complexos de proteínas macromoleculares conhecidos como sistemas de secreção 

(BURTNICK et al., 2011), dentre eles o Tipo III e Tipo VI, os quais estão presentes em 

diversas bactérias Gram-negativas, como em B. pseudomallei e são importantes pela 

capacidade de invasão celular e sobrevivência intracelular (CURRIE, 2015). 

O Sistema de Secreção Tipo III (T3SS) é um mecanismo de virulência altamente 

adaptado. O T3SS compreende cerca de 20 proteínas diferentes montadas como a estrutura 

semelhante a uma “seringa” que se estende pelas membranas internas e externas das bactérias, 

que permitem que as bactérias secretem e injetem moléculas efetoras para o citosol de células 

hospedeiras eucarióticas subvertendo as funções celulares. B. pseudomallei codifica três 
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clusters T3SS, tendo sido designado especificamente o “Burkholderia aparato de secreção” 

(bsa). Numerosos estudos demonstraram a importância de Bsa T3SS na sobrevivência 

intracelular, replicação e virulência de B. pseudomallei (ALLWOOD et al., 2011; CHENG; 

CURRIE, 2005). 

O Sistema de Secreção Tipo VI (T6SS) assemelha-se estruturalmente a uma cauda 

de bacteriófago invertido, e provavelmente tem funções efetoras através da injeção de 

proteínas diretamente para o citosol de células eucarióticas e/ou bacterianas. B. pseudomallei 

codifica seis clusters de genes, sendo quatro desses agrupamentos de genes presentes também 

em B. mallei. O T6SS-1 vem a ser um dos principais determinantes de virulência que 

desempenha atividade na vida intracelular deste patógeno, sendo importante para o eficiente 

crescimento intracelular nos macrófagos, atuando na motilidade à base de actina, e na 

formação de células gigantes multinucleadas (CGMN). Os outros agrupamentos de genes 

T6SS podem estar envolvidos em algum outro aspecto na forma saprófita de vida de B. 

pseudomallei (BURTNICK et al., 2011). 

Outros fatores de virulência foram estudados por Sarovich et al. (2014) em relação 

a Burkholderia, como o fator de motilidade intracelular A (BimA), um suposto tipo V de 

proteína efetora necessária para a motilidade que está relacionado com a actina. BimA altera a  

dinâmica da actina no hospedeiro, permitindo o movimento bacteriano entre as células 

eucarióticas e evasão da vigilância imunológica do indivíduo. Um fator de virulência variável 

que codifica uma hemaglutinina filamentosa (FhaB), molécula antigênica que atua na 

virulência de algumas bactérias e que promovem a adesão principalmente nas células 

epiteliais do trato respiratório, está presente em B. pseudomallei. O gene fhaB3, que codifica o 

fator FhaB, foi encontrado em 100% das cepas Thai de B. pseudomallei em comparação com 

apenas 83% das cepas australianas, o que levou a conclusão de que fhaB3 pode contribuir 

para o aumento da mortalidade em pacientes tailandeses com melioidose. Além disso foi 

demonstrado que cepas de B. pseudomallei sem fhaB3 estão associadas com melioidose 

cutânea não grave quando comparado com cepas contendo fhaB3, contribuindo possivelmente 

para uma menor taxa de mortalidade de melioidose na Austrália. 

 

2.8.1 Biofilmes 

Os biofilmes são definidos como complexos de associações microbianas fixados 

em superfícies abióticas ou bióticas, sendo compostos por uma ou várias espécies 

microbianas. Na maioria dos biofilmes, os microrganismos são responsáveis por menos de 

10% da massa seca, enquanto que a matriz pode ser responsável por mais de 90%. A matriz é 
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o material extracelular, produzido principalmente pelos próprios organismos, em que as 

células do biofilme são incorporadas, pela qual elas interagem uma com as outras, realizando 

a comunicação célula-célula e com o ambiente. A matriz é constituída por um conglomerado 

de diferentes tipos de biopolímeros - conhecidos como substâncias poliméricas extracelulares 

(EPS) - que formam a armação para a arquitetura tridimensional do biofilme e é responsável 

pela adesão a superfícies e coesão no biofilme. A formação de um biofilme permite uma 

forma de vida que é inteiramente diferente do estado na qual as células estão na forma 

planctônica. Os biofilmes apresentam um fenótipo alterado com relação à taxa de crescimento 

e a transcrição de genes (FLEMMING; WINGENDER, 2010; SOTO, 2013). 

A matriz extracelular contém várias substâncias, tais como polissacarídeos, 

proteínas, DNA dos microrganismos e lipídeos, e fornece estabilidade estrutural ao biofilme 

(HØIBY et al., 2010). A matriz do biofilme proporciona proteção às células contra os 

mecanismos de defesa do hospedeiro, fagocitose, substâncias biocidas, as forças de 

cisalhamento hidrodinâmicas e antimicrobianos, cátions metálicos, radiação ultravioleta, 

sendo responsável por 65% de todas as infecções bacterianas. Estruturas bacterianas 

extracelulares, como flagelos, pili e fímbrias também podem estabilizar a matriz 

(FLEMMING; WINGENDER, 2010; SOTO, 2013). 

Os polissacarídeos são uma importante parte da matriz de EPS. A maioria são 

moléculas longas, lineares ou ramificadas, com uma massa molecular de 0,5 × 106 daltons a 2 

× 106 daltons. Em microscopia eletrônica, os polissacarídeos são visualizados como fios finos 

que estão ligados à superfície da célula formando redes complexas. As proteínas 

extracelulares estão presentes em quantidade considerável na matriz do biofilme, e 

dependendo do tipo de biofilme, elas podem exceder em muito o conteúdo de polissacarídeo. 

Dentre essas proteínas, as enzimas extracelulares foram detectadas em biofilmes, muitas das 

quais envolvidas na degradação de biopolímeros de baixa massa molecular que depois podem 

ser absorvidos e utilizados como fontes de carbono e de energia. Os substratos destas enzimas 

extracelulares incluem polímeros solúveis em água (tais como diversos polissacarídeos, 

proteínas e ácidos nucleicos) e compostos insolúveis em água (tais como celulose, quitina e 

lípidos), bem como partículas orgânicas que estão presas nos biofilmes. Além disso, algumas 

enzimas podem estar envolvidas na degradação de EPS estruturais para promover o 

desprendimento de bactérias a partir de biofilmes. Outras enzimas agem como fatores de 

virulência em biofilmes médicos durante os processos infecciosos. Além disso, uma fase 

muito importante na formação do biofilme é a dispersão de células sésseis dos biofilmes, o 

que permite que novos biofilmes sejam formados. Esta dispersão ocorre em resposta às 
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mudanças ambientais, podendo ser induzida pela disponibilidade de nutrientes e requer a 

modificação da matriz pelas enzimas secretadas a partir da bactéria (FLEMMING; 

WINGENDER, 2010). 

Devido à retenção de enzimas extracelulares em EPS, é gerado externamente um 

versátil sistema digestivo, que sequestra partículas de nutrientes dissolvidos na fase aquosa 

permitindo que eles sejam utilizados como fontes de nutrientes e de energia. A matriz também 

atua como um centro de reciclagem, mantendo todos os componentes de células lisadas 

disponíveis. EPS podem também servir como nutriente, mesmo que alguns componentes de 

EPS sejam lentamente biodegradáveis (FLEMMING; WINGENDER, 2010). 

A formação de biofilme é desenvolvida em três etapas principais: (1) ligação, em 

que as células chegam à superfície e aderem a esta superfície; (2) crescimento e maturação, 

em que as células começam a produzir o exopolissacarídeo que constitui a matriz de 

microcolônias maduras de agregados celulares em múltiplas camadas; (3) destacamento, 

momento em que as células assumem o estado de forma planctônica e podem, assim, formar 

biofilme em outras superfícies. Tem sido proposto que o mecanismo de destacamento pode 

ser dividido em duas categorias: ativa e passiva. Destacamento ativo refere-se a mecanismos 

desenvolvidos pelas próprias bactérias, tais como a degradação enzimática da matriz do 

biofilme e Quorum Sensing, já a forma passiva refere-se a forças externas, tais como fluido de 

cisalhamento, abrasão e intervenção humana (KAPLAN, 2010; SOTO, 2013). Na Figura 8, 

temos as etapas de um biofilme bacteriano. 

 

 

 

Fig. 8. O ciclo de vida do biofilme ilustrado em três etapas. 1 - Fixação: células planctônicas fixando-se a 

superfície, formando microcolônias; 2 - Crescimento: subpopulações interagindo na estrutura do biofilme em 

desenvolvimento; 3- Biofilme maduro e destacamento: macrocolônias são formados em biofilmes maduros e em 

seguida ocorre a dispersão. Adaptado de 

http://www.biofilm.montana.edu/resources/images/multicellularextracellular/biofilm-formation-3-steps.html 

 

Ligação Destacamento Crescimento 

http://www.biofilm.montana.edu/resources/images/multicellularextracellular/biofilm-formation-3-steps.html
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A morfologia do biofilme pode ser lisa e plana, áspera, macia ou filamentosa, 

podendo variar no seu grau de porosidade, existindo macrocolônias semelhantes a cogumelo 

rodeado por espaços cheios de água. Essa morfologia têm a função de imobilizar 

transitoriamente as células do biofilme e permitir a existência a longo prazo de uma 

microconsortia entre espécies, com as suas interações e gradientes, fornecendo diversos 

habitats em pequena escala e favorecendo a biodiversidade (FLEMMING; WINGENDER, 

2010). 

As proteínas não-enzimáticas da matriz, tais como as proteínas de ligação a 

carboidratos associados à superfície da célula e extracelulares (chamados lectinas), estão 

envolvidas na formação e estabilização da rede de matriz de polissacárídeo e constituem uma 

ligação entre a superfície bacteriana e EPS extracelular (FLEMMING; WINGENDER, 2010). 

Outros componentes proteicos da matriz são compostos amiloides definidos como 

repetições ordenadas de moléculas de proteína dispostas como fibras de comprimento 

indefinido de uma estrutura cruzada β, em que os β-fios são perpendiculares ao eixo da fibra. 

Amiloides de origem bacteriana estão envolvidos na adesão a superfícies inanimadas e em 

células hospedeiras e já foram detectados em vários habitats, incluindo lagos de água doce, 

água salobra, reservatórios de água potável e em estações de tratamento de águas residuais 

(LARSEN et al., 2007). 

Polissacarídeos extracelulares, proteínas e DNA são moléculas altamente 

hidrofílicas, mas alguns EPS podem apresentar propriedades hidrofóbicas. Os lipídios, 

também são encontrados na matriz. A água é o componente mais abundante da matriz de EPS, 

que tem a função de fornecer um ambiente altamente hidratado que seca mais lentamente do 

que o seu entorno e, portanto, isola as células do biofilme contra as flutuações na quantidade 

de água (FLEMMING; WINGENDER, 2010). 

As bactérias em biofilmes são muito menos susceptíveis aos antibióticos do que 

os seus homólogos na forma planctônica. Os mecanismos de resistência inatos incluem: (1) 

diminuição da difusão do antibiótico através do biofilme, (2) supressão da taxa de 

crescimento dentro do biofilme e (3) formação de células persistentes (células de metabolismo 

reduzido ao mínimo) dentro do biofilme, o que evita a ação dos antibióticos que dependem da 

presença de células metabolicamente ativas para ter efeito. No entanto, tem sido sugerido que 

a resistência do biofilme é um processo complexo e que vários mecanismos são necessários 

para a resistência global. A matriz de exopolissacarídeo pode criar uma barreira de difusão 

para os agentes antimicrobianos, sendo fundamental na contribuição dessa resistência 

(PIBALPAKDEE et al., 2012; SAWASDIDOLN et al., 2010; SCHWEIZER, 2012). 
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As células em biofilme, em apresentação in vivo durante a infecção bacteriana 

podem contribuir para uma longa persistência da bactéria e como consequência o aumento da 

possibilidade de recaída da melioidose (SAWASDIDOLN et al., 2010). A Figura 09 ilustra os 

mecanismos de tolerância de biofilme aos agentes antimicrobianos. 

 

                

Fig. 09. Ilustração de cinco hipóteses de mecanismos de tolerância de biofilme aos agentes antimicrobianos. 

Depleção antimicrobiana (o agente antimicrobiano não atinge o biofilme), penetração lenta (fornecendo as 

células de biofilme uma chance para iniciar as respostas ao estresse), resposta ao estresse (células alteram sua 

atividade em resposta ao desafio ambiental), microambiente alterado (metabolicamente inativo, embora as 

células ainda sejam viáveis), células persistentes (células que podem sobreviver a um desafio antimicrobiano). 

Adaptado de http://www.biofilm.montana.edu/resources/images/biofilm-resistance/5-mechanisms-antimicrobial-

tolerance.html. 

 

Desde 1972 que a presença de biofilmes e infecções está relacionada a 

dispositivos médicos. Os biofilmes são comumente associados a uma ampla gama de 

dispositivos médicos poliméricos, tais como cateteres e estimuladores cardíacos. O 

surgimento de infecções relacionadas com o biofilme devido ao uso generalizado desses 

equipamentos nos serviços de saúde, deu origem ao termo "infecções associadas aos 

polímeros” (JOHANSON et al., 1972, PERCIVAL et al., 2015). 

 

2.8.1.1 Quorum Sensing 

Quorum sensing (QS) pode ser definido como um mecanismo de comunicação 

entre bactérias, através da produção e difusão de pequenas moléculas químicas ou 

sinalizadoras, através de membranas bacterianas. Este sistema de linguagem permite a 

coordenação do comportamento bacteriano em relação ao meio ambiente, regulando a 

expressão de genes especializados, em resposta à densidade populacional, promovendo a 

indução de fatores de virulência em patógenos, formação de biofilmes e a biossíntese de 

antibióticos, além da intervenção em diversos processos fisiológicos como a diferenciação 
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celular, fluxo de nutrientes e emissão de bioluminescência (LI; TIAN, 2012; 

SAWASDIDOLN et al., 2010) 

Moléculas extracelulares autoindutoras (AI) acumulam-se no ambiente em 

quantidades proporcionais ao crescimento celular e são detectadas por meio de receptores, 

somente quando, no ambiente externo, perpassa a concentração crítica. A partir deste limite 

atingido, ocorre a percepção da alta densidade celular pela população, iniciando ações 

conjuntas com a ativação ou repressão de determinados genes, como por exemplo, os 

envolvidos na virulência e regulação do crescimento de colônias. A viabilidade do biofilme é 

dependente do equilíbrio entre a expressão de genes de resposta e da sinalização intercelular 

por meio de QS (AN et al., 2014; LI; TIAN, 2012; SAWASDIDOLN et al., 2010) 

  O QS é também um dos fatores de virulência em B. pseudomallei. Em bactérias 

Gram-negativas, são utilizados como autoindutores as acil homoserina lactonas (AHLs) para a 

coordenação da expressão genica. Em B. pseudomallei já foi detectado pelo menos seis 

diferentes tipos de AHLs, sua secreção extracelular é dependente da bomba de efluxo BpeAB-

OprB, tendo sido verificado que quando esta bomba não é expressa a consequência é a não 

extrusão de AHLs, inibindo o QS causando uma atenuação na virulência bacteriana (CHAN et 

al., 2007; CHAN; CHUA, 2005). 

O sistema de sinalização através de autoindutores tem como princípio a ligação 

das moléculas sinalizadoras, quando em concentrações elevadas, à moléculas receptoras ou 

sensoras, presentes na superfície ou no interior das bactérias. As proteínas LuxI são 

responsáveis pela biossíntese de moléculas de AHL, enquanto LuxR são reguladoras da 

transcrição, elas mediam a repressão ou expressão gênica na presença da AHL. Em B. 

pseudomallei, existem três sintetases de AHL, codificadas pelos genes bpsl, e alguns genes 

reguladores, tais como bpsR (ULRICH et al., 2004). 

Outros papéis para QS bacteriano têm sido proposto, incluindo que o QS permite 

que as bactérias controlem a absorção de nutrientes e mantenham a homeostase metabólica 

individual dentro de uma população cheia, mas cooperativa (AN et al., 2014). 

 

2.8.2 Bombas de efluxo 

Além da formação de biofilme, outro mecanismo de resistência muito importante 

e bastante citado para B. pseudomallei está relacionado com a expressão de bomba de efluxo 

do tipo multidroga.  

A resistência a múltiplas drogas em bactérias pode ocorrer pela resistência a 

plasmídeos, transposons ou integrons de genes, cada um codificado para a resistência a um 
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agente específico, e/ou por ação das bombas de efluxo de múltiplos fármacos, cada uma 

podendo bombear mais de um tipo de droga (NIKAIDO, 2009).  

Compostos antimicrobianos constituem tensões químicas ambientais para as células 

bacterianas e muitos patógenos desenvolveram mecanismos que conferem proteção contra 

este ataque externo. O efluxo ativo tem papel importante na resistência aos antimicrobianos, e 

as bombas de efluxo tem a função de diminuir a acumulação de drogas no interior das células. 

A família de bombas de efluxo da superfamília resistência-nodulação-divisão (RND) está 

geralmente presente em bactérias Gram-negativas. As bombas de efluxo desta família são 

importantes para a multiresistência intrínseca, podendo existir dificuldades para o tratamento 

de infecções por bactérias que expressam essas bombas (NIKAIDO, 2009). 

As bombas de efluxo RND exibem a capacidade de se ligar a vários substratos 

não relacionados estruturalmente e realizar a extrusão destes para o meio externo, utilizando o 

gradiente de próton como fonte de energia (KUMAR et al., 2008). Os transportadores de 

efluxo do tipo multidrogas RND possuem outras características como extrusão de uma ampla 

gama de compostos anfifílicos, exportam drogas não só do citoplasma, mas também a partir 

do periplasma e também exportam drogas diretamente para fora das células, ignorando o 

periplasma (MURAKAMI; YAMAGUCHI, 2003). 

As três principais bombas de efluxo RND, já caracterizadas, envolvidas na 

resistência a múltiplas drogas em B. pseudomallei são: AmrAB-OprA, BpeAB-OprB, e 

BpeEF-OprC. Cada bomba de efluxo RND é codificada por um operon, e é formada por um 

complexo tripartido: um transportador interno integral (AmrB, BpeB e BpeF 

respectivamente), um adaptador periplásmico denominado Membrana de Proteína de Fusão 

(AmrA, BpeA e BpeE) e um canal de membrana externa chamado Fator de Membrana 

Externa (OprA, OprB e OprC respectivamente) (BIOT et al., 2013; NIKAIDO; 

TAKATSUKA, 2009). 

De acordo com Moore et al. (1999), AmrAB-OprA foi a primeira bomba de 

efluxo caracterizada para B. pseudomallei, ela é um sistema único de efluxo do tipo 

multidroga específico tanto para aminoglicosídeo como para macrolídeo observado na 

maioria das cepas clínicas e ambientais. Segundo Mima; Schweizer (2010) AmrAB-OprA 

também expulsa fluoroquinolonas e tetraciclinas, mas os níveis de resistência são baixos e 

provavelmente clinicamente insignificantes. De acordo com Trunck et al. (2009), algumas 

cepas de B. pseudomallei foram sensíveis a aminoglicosídeos e macrolídeos e esta 

sensibilidade está atribuída a eliminação ou a ausência de expressão cromossômica do operon 

amrAB-oprA. Tais variantes poderiam ser mais frequentes, caso a gentamicina não fosse 
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utilizada como meio seletivo em ágar Ashdown. Dessa forma, concluíram que a expressão de 

AmrAB-OprA é a principal razão para que os aminoglicosídeos e macrolídeos não sejam 

clinicamente úteis.  

A bomba de efluxo BpeAB-OprB para Chan et al. (2004), foi primeiramente 

relatada por conferir resistência aos aminoglicosídeos e resistência aos macrolídeos para a 

cepa KHW. No entanto, estudos de genética molecular subsequentes realizados por Mima; 

Schweizer (2010) com o isolado clínico 1026b, revelou que BpeAB-OprB não apresentou 

níveis significativos de resistência a aminoglicosídeos, funcionando como bomba de extrusão 

de macrolídeos, fluoroquinolonas, tetraciclinas e, em menor grau, cloranfenicol. Mesmo 

contribuindo para a resistência intrínseca a estes antibióticos, os níveis de resistência são 

baixos (com exceção para alguns macrolídeos).  

Segundo Chan et al. (2004) tanto as bombas de efluxo BpeAB-OprB como 

AmrAB-OprA apresentam ações similares com respeito a especificidade de substrato mas são 

distintas em suas localizações cromossômicas e na sequência de aminoácidos. O efluxo do 

macrolídeo eritromicina é mediado por ambas as bombas de efluxo. A deleção do gene 

bpeAB resulta em aumento em mais de 1000 vezes na sensibilidade de alguns 

aminoglicosídeos e também da eritromicina.  

Em estudo realizado por Podnecky et al. (2013), foi comprovado que após a 

deleção do gene bpeEF-oprC  proveniente de cepas resistentes a trimetoprim, estas 

apresentaram diminuição de pelo menos 10 vezes os valores de CIM. A resistência ao uso 

isolado de trimetoprim é comum, o que não ocorre quando testes foram realizados com 

sulfametoxazol e sulfametoxazol-trimetoprim, em que onde todas as cepas foram sensíveis. 

De acordo com Schweizer (2012), a bomba de efluxo BpeEF-OprC ainda está sendo 

caracterizada, mas evidências indicam que, em termos de espectro de substrato, pode ser a 

bomba mais clinicamente significativa já identificada. 

 

2.9 TESTE DE SENSIBILIDADE 

O CLSI, em seu último documento sobre o teste de sensibilidade de bactérias 

incomuns, M45-A2, considerou como drogas de primeira linha para o teste de sensibilidade 

de B. pseudomallei a amoxicilina/clavulanato (AMC), ceftazidima (CAZ), imipenem (IMP), 

doxicilina (DOX) (ou tetraciclina) e sulfametoxazol/trimetoprim (SXT) (CLSI, 2010). 

Segue o quadro 2 com o padrão interpretativo de CIM para a bactéria B. 

pseudomallei. 
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Quadro 01. Padrão interpretativo de CIM de antimicrobianos para Burkholderia pseudomallei utilizados no 

tratamento da melioidose. Critério interpretativo para teste de sensibilidade de microdiluição em caldo. Adaptado 

de CLSI, (2010). 

Drogas 
Padrão interpretativo de CIM (µg/mL) 

Sensível Intermediária Resistente 

Amoxicilina/clavulanato ≤8/4 16/8 ≥32/16 

Ceftazidima ≤8 16 ≥32 

Imipenem ≤4 8 ≥16 

Tetraciclina ≤4 8 ≥16 

Doxiciclina ≤4 8 ≥16 

Sulfametoxazol/trimetoprim ≤38/2 - ≥76/4 

 

Em estudo realizado por Wuthiekanun et al. (2011) foram analisadas através do 

teste Etest (AB Biodisk, Sweden) a sensibilidade de 58 cepas de B. pseudomallei provenientes 

de 24 pacientes da Tailândia no período de 1987 a 2007 frente a AMC e CAZ. Um total de 5 

cepas apresentaram resistência a AMC variando de 32/16 a 512/256 µg/mL, 17 cepas 

apresentaram resistência a CAZ com variação de CIM entre 32 a 512 µg/mL.  

Também foi realizado estudo de 170 isolados de B. pseudomallei da Malásia 

através do método do E-test (bioMérieux), onde 99,4% (169 cepas) foram sensíveis a AMC, 

CAZ, IMP e DOX, as cepas resistentes apresentaram CIM ≥256 µg/mL. Em relação ao SXT, 

a sensibilidade foi de 90% (153 cepas), o CIM das cepas resistentes variou de 3 a 6 µg/mL. O 

CIM de inibição de 50% (MIC50) e 90% (MIC90) das drogas testadas apresentaram os 

seguintes resultados, para AMC 2 e 3 µg/mL, CAZ 1,5 e 2,0 µg/mL, IMP 0,38 e 0,38 µg/mL, 

DOX e SXT 1 e 2 µg/mL (AHMAD; HASHIM; MOHD NOOR, 2013). 

Recentemente Saiprom et al. (2015) realizaram estudo para avaliação de 

sensibilidade de SXT que foi determinada pelo Etest (bioMérieux, Marcy-l’Étoile, France). A 

interpretação dos resultados foi realizada de acordo com o CLSI para os testes de 

microdiluição em caldo. Um total de 3.038 amostras de pacientes com melioidose da 

Tailândia foi submetido ao teste. Os resultados de CIM variaram de 0,016 a ≥32mg/L, MIC50 

de 0,19mg/L e MIC90 de 0,75mg/L. Apenas 10 (0,33%) das amostras apresentaram 

resistência, sendo dessa forma 99,7% sensível a SXT. Esses resultados estão de acordo com 

os que foram reportados por Dance et al. (2014) onde a sensibilidade de SXT em Laos foi de 

99,2%, na Austrália de 99,6%, e no Camboja de 100%. 

Crowe et al. (2014), realizaram estudo quanto à sensibilidade de 234 isolados de 

B. pseudomallei oriundos da Austrália. Foi utilizado o Etest (bioMérieux) para avaliação da 

sensibilidade antimicrobiana das amostras e a interpretação realizada de acordo com o CLSI, 
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e as drogas utilizadas no estudo foram a CAZ, DOX, SXT e meropenem (MER). Todas as 

amostras foram sensíveis a CAZ (CIM ≤8 µg/mL), com MIC50 de 1,5 µg/mL e MIC90 de 2,0 

µg/mL; 99,1% das amostras (232 amostras) a SXT com MIC50 de 0,75 µg/mL e MIC90 de 1,5 

µg/mL e 96,6% (226 amostras) a DOX com MIC50 de 2,0 µg/mL e MIC90 de 4,0 µg/mL. 

Numerosos outros agentes antimicrobianos foram avaliados quanto à sensibilidade 

frente a cepas de B. pseudomallei, incluindo macrolídeos como a eritromicina (ERI) e 

azitromicina (AZT), aminoglicosídeos como a gentamicina (GEN) e estreptomicina e também 

as fluoroquinolonas, com destaque para a ciprofloxacina (CIP) (HARRIS; ENGLER; 

NORTON, 2011; JENNEY et al., 2001). 

Em estudo de Brilhante et al. (2012a), realizado com 12 cepas de B. pseudomallei 

do Brasil foi utilizado o método de diluição em caldo padronizado pelo CLSI para avaliação 

de sensibilidade frente a diversas drogas, onde somente 01 amostra foi resistente a AMC 

(32/16 µg/mL); a amoxicilina (AMOX) apresentou faixa de CIM de 64 a >128 µg/mL; para a 

GEN a variação foi de 8 a 64 µg/mL, e nenhuma amostra foi resistente ao IMP. 

Sam; See; Puthucheary (2010) realizaram estudo para determinação de CIM 

através do Etests (AB Biodisk, Solma Sweden) onde foram testadas diversas drogas frente a 

B. pseudomallei, entre elas a ciprofloxacina. O CIM para interpretação de sensível, 

intermediário e resistente utilizado foi s≤1, i 2, r≥4. Das 184 cepas testadas a variação de CIM 

foi de 0,012 a 3mg/L, onde 82,6% foi sensível e 17,4% foi considerada intermediária, 

nenhuma cepa foi resistente. Estes dados corroboram com o percentual de sensibilidade 

encontrado em estudo realizado em Singapura (SIVALINGAM et al., 2006), onde 70%, 

apresentaram faixa de CIM 0,064 a 2mg/L, de 50 amostras foi sensível a B. pseudomallei e 

divergem um com estudo realizado na Malasia (AHMAD; HASHIM; MOHD NOOR, 2013), 

onde de 170 amostras, apenas 72 (42,3%) foi sensível a CIP, enquanto que 94 (55,3%) foi 

considerada resistência intermediária com faixa de CIM de 1,5 a 3 µg/mL. Nesse último 

estudo o CIM (µg/mL) teve como referência o estabelecido para Enterobacteriaceae (s≤1, i 2, 

r≥4)  (CLSI, 2012a). 

Em Chan et al. (2004), a droga ERI foi testada pelo método de microdiluição em 

caldo de acordo com o CLSI para avaliar a sensibilidade da cepa KHW de B. pseudomallei. A 

CIM apresentada foi de 128 µg/mL, resultado idêntico ao apresentado pela cepa 1026b em 

estudo realizado por Mima; Schweizer (2010). Em outro estudo realizado por Simpson; White 

(1999) com três cepas de B. pseudomallei foram encontrados os seguintes MICs, para ERI de 

4 e 16 µg/mL, GEN 0,5 µg/mL e AZI <0,5 a 2 µg/mL. 
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Em estudo realizado por Podin et al. (2014) sobre avaliação de sensibilidade de 

cepas de B. pseudomallei frente ao aminoglicosídeo GEN, os testes foram realizados através 

do uso de fitas de Etest (bioMérieux-França) e a determinação do CIM seguiu os seguintes 

valores quanto a sensibilidade s≤4, i 8, r>16 µg/mL. Como resultados, foram sensíveis a GEN 

um total de 38 amostras (86,36%) com variação de CIM de 0,5 a 1,5 µg/mL, as amostras que 

apresentaram resistência apresentaram uma variação de 16 a ≥256 µg/mL. 

A identificação do perfil de sensibilidade das amostras de B. pseudomallei em 

biofilme é fundamental para o desenvolvimento de estratégias para o efetivo tratamento 

contra a melioidose. Dessa forma a determinação da CIMB (Concentração inibitória mínima 

em biofilme) e CEMB (Concentração eliminatória mínima em biofilme) pode contribuir 

sobremaneira com informações quanto a resistência de drogas antimicrobianas frente a B. 

pseudomallei nessa forma de apresentação. 

Em estudo realizado por Bandeira et al. (2013), foi avaliado o CIM, CIMB e 

CEMB, seguindo a padronização do CLSI, sendo avaliadas a atividade de AMC, DOX, CAZ, 

IMP e SXT frente a nove cepas de B. pseudomallei. Todas as amostras testadas foram 

sensíveis frente as drogas testadas. Os resultados de CIMB e CEMB apresentaram a seguinte 

variação para as drogas testadas 8/4 a 64/32 µg/mL para AMC, 4 a 512 µg/mL para CAZ, 1 a 

8 µg/mL para DOX, >256 µg/mL para IMP e 0,5/9,5 a 2/38 µg/mL para SXT. 

Resazurina é um indicador de oxidação-redução usado para a avaliação do 

crescimento celular, especialmente em diversos ensaios de citotoxicidade. É um corante azul 

não fluorescente, não-tóxico que se torna rosa e fluorescente quando reduzido a resofurina por 

oxidoredutases no interior de células viáveis. Resofurina é ainda mais reduzida para 

hydroresofurina (incolor e não fluorescente). O teste de redução da resazurina também tem 

sido utilizado para demonstrar a contaminação bacteriana e por levedura no leite. A resazurina 

tem metodologia simples, sensível, rápida, robusta e confiável, inclusive para biofilmes 

(PEETERS; NELIS; COENYE, 2008; SANDBERG et al., 2009; SARKER; NAHAR; 

KUMARASAMY, 2007). 

 

2.9.1 ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS E PERSPECTIVAS 

A terapia antimicrobiana para melioidose continua a enfrentar desafios de 

resistência, principalmente nas áreas endêmicas. As dificuldades terapêuticas neste âmbito 

fizeram com que pesquisadores passassem a considerar o uso de antimicrobianos alternativos. 

Em estudo realizado por Harris; Engler; Norton (2011), foi avaliada a sensibilidade in vitro de 

quatro novos agentes antimicrobianos, a moxifloxacina, tigeciclina, ertapenem e doripenem. 
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O doripenem apresentou uma boa atividade in vitro, já o ertapenem, a tigeciclina e 

moxifloxacina apresentaram resultados limitados, embora sejam inexistentes para estes 

agentes critérios interpretativos padronizados do CLSI. A droga cetromicina foi testada por 

Mima; Schweizer; Xu (2011), onde apresentou atividade significativa frente a cepas de B. 

pseudomallei, com uma fraca extrusão de bomba de fluxo, comparada aos macrolídeos 

eritromicina e claritromicina. 

 

2.9.1.1 Drogas fenotiazínicas com atividade antimicrobiana 

Existem compostos medicinais que são utilizados para a terapia de patologia não 

infecciosa e que possuem propriedades antimicrobianas, os quais são conhecidos como "não-

antibióticos" e, de acordo o seu potencial em algumas infecções problemáticas podem, 

eventualmente, alcançar o status de droga antimicrobiana. Estes compostos auxiliares podem 

possuir diversos mecanismos pelos quais alguns antibióticos não têm atividade antibacteriana 

direta, onde podemos destacar aqueles que auxiliam a penetração de antibióticos, devido a sua 

capacidade de inibir o efluxo do antibiótico antes dele agir no seu alvo pretendido. 

Antes do fim do século 19, Paul Ehrlich demonstrou a atividade antimicrobiana 

do corante azul de metileno, formado por um grupo de compostos heterocíclicos, as 

fenotiazinas. Na época, o azul de metileno foi utilizado para demonstrar a mobilidade dos 

microrganismos e esta descoberta rapidamente foi utilizada para demonstrar se o corante 

também afetaria a mobilidade de um mamífero. O composto foi administrado via intravenosa 

produzindo letargia em seres humanos (AMARAL; KRISTIANSEN, 2001). Devido aos 

efeitos letárgicos, o interesse pelo corante passou a ser o seu potencial neuroléptico, sendo a 

clorpromazina (CPZ), a primeira fenotiazina produzida e utilizada na terapia. Contudo, devido 

a resistência aos antibióticos, especialmente resistência a múltiplas drogas (MDR), tornou-se 

comum alguns pesquisadores passarem a ter interesse em CPZ e outros derivados das 

fenotiazinas. 

As chamadas drogas inibidoras de bomba de efluxo (EPI) que já foram 

identificadas, tem a função de inibidor de substrato competitivo ou não competivo, evitando a 

ligação de ATP ou causando uma perturbação no gradiente de próton. Dentre elas está 

incluído o dipeptídeo amida sintética de L-Phe-L-Arg-β-napthylamide, que reduziu 

significativamente o nível de resistência intrínseca de Pseudomonas aeruginosa às 

fluoroquinolonas, pois inverteu a resistência adquirida devido a superexpressão de bombas de 

efluxo, e reduziu o aparecimento de cepas de P. aeruginosa altamente resistentes a 

fluoroquinolonas (CHAN; ONG; CHUA, 2007). Dessa forma a supressão da bomba de efluxo 
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de uma bactéria tem sido estudada pois tem a capacidade de aumentar a susceptibilidade das 

bactérias a muitos antibióticos (BHARDWAJ; MOHANTY, 2012). 

As fenotiazinas são antagonistas de receptores dopaminérgicos que são utilizadas 

clinicamente como agentes anti-histamínicos ou neurolépticos para o controle de transtornos 

psicóticos (CHAN; ONG; CHUA, 2007). Elas atuam inibindo o transporte de cálcio (Ca
2+

), 

impedindo a ligação do Ca
2+ 

a proteínas, tais como a calmodulina. Isto significa que os 

sistemas enzimáticos que são dependentes de Ca
2+

, tais como os envolvidos na geração de 

energia celular a partir da hidrólise do ATP, são inibidos. Estes sistemas nos mecanismos de 

transporte, que são sensíveis as fenotiazinas, expulsam a partir da célula uma variedade de 

agentes nocivos e, consequentemente, protegem a célula destes agentes. Bactérias possuem 

uma variedade de transportadores que reconhecem intrinsecamente esses agentes nocivos, tais 

como agentes antimicrobianos e detergentes, e a expulsam estes agentes para o espaço 

periplasmático do envelope da célula (MARTINS et al., 2008; PIDDOCK, 2006). 

Quando estes transportadores são superexpressos na bactéria, ela se torna 

resistente para uma variedade de antibióticos, que estão relacionados com os fenótipos MDR. 

As fenotiazinas são utilizadas para reverter fenótipos MDR de bactérias, tornando estas 

bactérias sensíveis a antibióticos para a qual elas foram inicialmente resistentes (AMARAL; 

KRISTIANSEN; MARKOVICH, 2000).  

A prometazina é um derivado da fenotiazina, portanto, é classificada como 

antagonista dos receptores H1 de primeira geração e atuam bloqueando competitivamente a 

histamina, antinauseante e antiemético, além da atividade bloqueadora dos receptores α, que 

pode causar hipotensão ortostática nos indivíduos suscetíveis (KATZUNG, 2010). 

Na atualidade, a atividade antimicrobiana de algumas fenotiazinas, entre elas a 

prometazina, são citadas na literatura devido a sua importância como inibidoras da bomba de 

efluxo em diversos patógenos (AMARAL; MOLNAR, 2012; JENSEN et al., 2015; 

JEYASEELI et al., 2012; MARTINS et al., 2008). 

Prometazina tem sido utilizada em combinação com penicilina G para inibir 

bombas RND em E. coli (LEHTINEN; LILIUS, 2007), inibir as bombas de ABC em levedura 

(KOLACZKOWSKI; MICHALAK; MOTOHASHI, 2003) e revertem a resistência à 

cloroquina em Plasmodium falciparum (ODUOLA et al., 1998).  

Por fim, a utilização de inibidores de bombas de efluxo representa uma importante 

estratégia para avaliar o envolvimento dessas bombas no desenvolvimento de resistência a 

drogas. Portanto, considerando que a B. pseudomallei apresenta resistência intrínseca para 
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muitas classes de antimicrobianos convencionais, torna-se importante o estudo de drogas que 

apresentem potencial antibacteriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 HIPÓTESES 

 A prometazina possui ação antimicrobiana contra células e biofilmes de B. 

pseudomallei. 

 A prometazina inibe bombas de efluxo da B. pseudomallei, e consequentemente 

desestrutura o biofilme. 

 A prometazina aumenta a sensibilidade dos biofilmes de B. pseudomallei aos 

antibióticos aminoglicosídeos, macrolídeos, fluoroquiolonas. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 Avaliar a atividade antimicrobiana in vitro da prometazina frente a B. pseudomallei 

isoladamente e em combinação com antibióticos utilizados ou não no tratamento da 

melioidose.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a atividade antimicrobiana da gentamicina, amoxicilina, 

amoxicilina/clavulanato, sulfametoxazol/trimetoprim, eritromicina e ciprofloxacina na 

forma planctônica e no biofilme de B. pseudomallei. 

 Avaliar a atividade antimicrobiana da prometazina em associação com gentamicina, 

amoxicilina, amoxicilina/clavulanato, sulfametoxazol/trimetoprim, eritromicina e 

ciprofloxacina na forma planctônica e no biofilme de B. pseudomallei. 

 Avaliar a viabilidade do biofilme maduro de B. pseudomallei após o uso de 

prometazina em diferentes concentrações. 

 Avaliar a estrutura do biofilme maduro de B. pseudomallei após o uso de prometazina 

em diferentes concentrações 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 LOCAL DE ESTUDO 

Esse estudo foi conduzido no laboratório de Biossegurança Nível 3 pertencente ao 

Laboratório de Patógenos Emergentes e Reemergentes – LAPERE do Departamento de 

Patologia e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará 

(UFC). 

 

5.2 CEPAS UTILIZADAS 

Nesse estudo, foram empregados isolados clínicos e ambientais de B. 

pseudomallei, sendo 12 cepas clínicas e 01 ambiental, oriundas de diversos municípios do 

estado do Ceará. Todas as cepas foram identificadas previamente pelo equipamento VITEK2 

e através do sequenciamento da região 16S do RNA. O Quadro 2 apresenta a relação das 

cepas empregadas na pesquisa, bem como origem de isolamento e cidades de origem. 

 

Quadro 2: Cepas, cidade de origem e origem de isolamento das cepas de Burkholderia pseudomallei isoladas no 

Ceará e utilizadas no estudo. 

Burkholderia pseudomallei 

Cepas Origem de Isolamento Cidade de origem 

03-6-033 Clínica Tejuçuoca 

03-6-035 Clínica Tejuçuoca 

03-6-036 Clínica Ubajara 

03-6-038 Clínica Granja 

05-3-008 Clínica Itapajé 
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05-2-061 Clínica Itapajé 

05-3-010 Clínica Pacoti 

05-3-011 Clínica Ocara 

05-6-065 Clínica São João do Jaguaribe 

05-5-096 Clínica Fortaleza 

05-6-090 Clínica Solonópole 

05-6-091 Clínica Fortaleza 

03-6-039 Ambiental Tejuçuoca 

 

5.3 BIOSEGURANÇA 

Todos os procedimentos envolvendo a manipulação laboratorial das cepas de B. 

pseudomallei foram realizados em capela de fluxo laminar II/B em medidas de contenção de 

biossegurança 3, conforme preconizado para este agente (EMERY; STABENOW; MILLER, 

2014). Todo o material gerado no NB-3 proveniente do cultivo de B. pseudomallei foi 

autoclavado a 121ºC por 30 minutos para completa e eficiente inativação dos microrganismos. 

 

5.4 TESTES SENSIBILIDADE DA FORMA PLANCTÔNICA 

Os testes de sensibilidade da forma planctônica foram realizados pelo método de 

diluição em caldo como padronizado pelo CLSI, descrito no documento M07-A9 (CLSI, 

2012b). A determinação da CIM foi utilizada também para que a partir de seus resultados 

pudesse ser estabelecido as concentrações a serem utilizadas nos testes para biofilme. 

O meio usado foi o caldo Mueller-Hinton (Difco, USA), e as faixas de 

concentrações foram de 2 a 1.024 µg/mL para gentamicina (Sigma), de 0,5 a 256 µg/mL para 

amoxicilina (Sigma), de amoxiciclina / clavulanato (Sigma) de 0,5/0,250 a 256/128 µg/mL, 

eritromicina (Sigma) de 0,5 a 256 µg/mL, sulfametoxazol/trimetoprim (Sigma) de 0,29/0,015 

a 152/8 e ciprofloxacina (Sigma) de 0,5 a 256 µg/mL. O imipenem foi a droga utilizada como 

controle. Para a prometazina a concentração utilizada foi de 0,012 a 6,25 mg/ml para todas as 

amostras.  

O inóculo foi preparado com solução salina após 24h de crescimento da colônia 

em ágar BHI, e foram ajustados para 0,5 na escala de McFarland e diluído para 1:1000, 

resultando em 5x10
5 
CFU/mL. As placas foram lidas após 24 h de incubação.  

A CIM foi definido como a menor concentração que foi capaz de inibir 100% do 

crescimento do microrganismo testado. Para os testes de sensibilidade foram utilizadas as 

seguintes cepas Escherichia coli ATCC 25922, Escherichia coli ATCC 35218 e 

Staphylococcus aureus ATCC 29213. 
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5.5 FORMAÇÃO E SENSIBILIDADE EM BIOFILME  

As cepas foram previamente repicadas em ágar infusão de cérebro e coração 

(BHI) e incubadas durante 24 horas a 37ºC. Após o crescimento, foi feita a suspensão das 

colônias em salina com a finalidade de obter a turvação equivalente a 6 na escala de 

McFarland. As microplacas de poliestireno, 96 poços de fundo chato, foram preparadas 

adicionando 175 µL de caldo de BHI (HiMedia Laboratories) enriquecido com 1% de glicose 

para a formação do biofilme. As placas foram incubadas por 48h a 37ºC para que houvesse a 

formação do biofilme de B. pseudomallei nos poços das placas de microdiluição como foi 

descrito anteriormente. A seguir, os poços foram lavados com tampão fosfato-salino (PBS) 1x 

e cada droga antimicrobiana e a prometazina foram adicionadas dobradas em cada 

concentração (STEPANOVIĆ et al., 2000; BANDEIRA et al., 2013).   

A concentração dos antimicrobianos variou de 2 a 1.024 µg/mL de gentamicina, 4 

a 2.048 µg/mL de amoxicilina, 2/1 a 1.024/512 µg/mL de amoxiciclina com clavulanato, 4 a 

2.048 µg/mL de eritromicina, 0,29/0,015 a 152/8 µg/mL de sulfametoxazol/trimetoprim e de 

0,25 a 128 µg/mL de ciprofloxacina. Para a prometazina a concentração utilizada para os 

testes em biofilme variou de 0,048 a 25 mg/ml. As placas foram incubadas por 24h e para 

avaliação do biofilme foi adicionado 20 μl de uma solução de resazurina a 0,025%, e as placas 

foram incubadas por 1h (PEETERS; NELIS; COENYE, 2009; TOTÉ et al., 2008). A 

formação do biofilme nos poços das placas de microdiluição impossibilita a visualização e 

consequente interpretação dos resultados, por esse motivo a resazurina foi utilizada. O CEMB 

foi considerado nos poços onde não havia evidências de atividade metabólica celular, 

consequentemente não havendo mudança na coloração, ou seja, o referente poço 

permaneceria azul (Figura 10) (SANDBERG et al., 2009; SARKER; NAHAR; 

KUMARASAMY, 2007).  
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Figura 10. Visualização da placa de microdiluição de poliestireno com 96 poços de fundo chato com biofilme de 

B. pseudomallei após receber solução de resazurina a 0,025%.  Entre os colchetes e na seta (A), visualizar os 

poços azuis, demonstrando a falta de atividade metabólica celular, sendo considerado o CEMB. No restante da 

placa visualizamos poços com coloração variável de róseo, como visto na seta (B), a lilás como na seta (C), 

apresentando atividade metabólica celular. 
 

A título de confirmação, o conteúdo das placas foi transferido para outra 

microplaca para leitura em espectrofotômetro. A absorbância foi mensurada no comprimento 

de onda de 540 nm (estado reduzido) e 630 nm (estado oxidado). Devido à sobreposição 

desses comprimentos de onda, a absorbância a 630 nm foi subtraída da absorbância a 540 nm, 

a fim de obter a densidade óptica (DO) específica. As absorbâncias geradas pelas amostras do 

branco, meio sem crescimento bacteriano, foram subtraídas das DO encontradas (YU et al., 

2003). 

Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923 (produtora 

de biofilme) e Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (não produtora de biofilme) foram 

utilizadas no experimento como controle. A Tabela 1 apresenta as faixas de concentrações 

para cada droga utilizada no estudo.  

 

Tabela 01. Concentrações das drogas, prometazina (mg/mL), gentamicina, amoxicilina, amoxicilina/clavulanato, 

eritromicina, sulfametoxazol/trimetropim e ciprofloxacina (µg/mL) testadas frente a forma planctônica e 

biofilme de B. pseudomallei 

 

Drogas isoladas Planctônica Biofilme 

Prometazina 0,012-6,25 mg/ml 0,048-25 mg/ml 

Gentamicina 2-1024 µg/mL 2-1024 µg/mL 

Amoxicilina 0,5-256 µg/mL 4-2048 µg/mL 

Amoxicilina/clavulanato 0,5/0,250-256/128 µg/mL 2/1-1024/512 µg/mL 

Eritromicina 0,5-256 µg/mL 4-2048 µg/mL 

Sulfametoxazol/trimetoprim 0,29/0,015-152/8 µg/mL 0,29/0,015-152/8 µg/mL 

A B 

C 
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Ciprofloxacina 0,5-256 µg/mL 0,25-128 µg/mL 

  

5.6 VIABILIDADE E ESTRUTURA DO BIOFILME EM CLSM E MEV  

Para visualizar os efeitos da prometazina sobre a morfologia do biofilme maduro 

de B. pseudomallei, foi utilizado o Confocal Laser Scanning Microscopy (CLSM) e 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). A cepa utilizada em ambas foi a 05-06-091 

onde foi utilizada a CEMB da droga prometazina, CEMB/4 e CEMB/8 e o controle que não 

recebeu droga. No MEV também foi avaliado a morfologia da célula bacteriana.  

Para visualização no CLSM a metodologia utilizada foi a mesma descrita por 

Saini et al. (2014), onde foi utilizada a solução de LIVE/DEAD BacLight bacterial viability 

kit L7012 (Invitrogen, Eugene, Oregon, USA), que foi adicionada ao biofilme aderido em 

placas CELLview
TM

. Após 15 min de incubação as placas foram levadas ao microscópio onde 

os biofilmes foram visualizados com Nikon C2 confocal laser scanning. A visualização foi 

realizada com aumento de 600x. 

Para o MEV a metodologia utilizada foi a de Tran et al. (2009), em que os 

biofilmes foram formados sobre lâminas de 13 mm dia. de poliestireno (Thermanox
®
 Plastic 

Coverslips) fixados com glutaraldeído a 2,5% em tampão de cacodilato de sódio a 0,15 M 

com azul Alcian (0,1%) e incubadas durante 72 h a 4 ° C. Depois, os biofilmes foram lavados 

duas vezes com tampão de cacodilato a 0,15 M durante 5 minutos e desidratados numa série 

de etanol crescente (50, 70, 80, 95, e 100% [dobro]; 10 min cada) antes de secar com 

hexametildisilazano - HMDS (Polysciences Europa, Alemanha) durante 30 minutos e, logo 

após secar. As lâminas foram revestidas com 10 nm de ouro (Emitech Q150T), e observados 

em um microscópio de varrimento electrônico, FEI Inspeccionar S50, no modo de vácuo 

elevado a 20 kV (LAZAR ADLER et al., 2013; OKAJIMA et al., 2006; TRAN et al., 2009).  

 

5.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os testes de sensibilidade na forma planctônica e biofilme foram realizados em 

triplicata. Para comparação das reduções de CIM e CEMB foi utilizado o teste não 

paramétrico de Wilcoxon e para a comparação das reduções entre si foi utilizado o teste de 

Friedman. As diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando P <0,05. 

 

6 RESULTADOS 

 

6.1 SENSIBILIDADE NA FORMA PLANCTÔNICA 
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No estudo realizado todas as amostras foram susceptíveis a prometazina com CIM 

de 0,78 mg/ml. Para os antibióticos testados a gentamicina apresentou CIM de 64 – 256 

μg/ml, 128 – 256 µg/mL para amoxicilina, 4/2 – 8/4 μg/mL para amoxicilina/clavulanato, 

≥256 µg/mL para eritromicina, 4,75/0,25 – 76/4 µg/mL para sulfametoxazol/trimetoprim, 1-4 

μg/ml para ciprofloxacina. A combinação dos antimicrobianos com a prometazina, contra as 

células planctônicas, apresentou valores de CIM que variaram de 32-128 μg/ml para 

gentamicina, 128-256 μg/ml para amoxicilina, 4/2-8/4 μg/ml para amoxicilina/clavulanato, 

64-128 μg/ml para eritromicina, 4,75/0,25 – 76/4 μg/ml para sulfametoxazol/trimetoprim e 

0,5-2 μg/ml para ciprofloxacina. Os valores de média geométrica dos valores de CIM 

encontrados após a combinação foram de 167,11 μg/ mL para AMOX, 4,45/2,22 μg/ mL para 

AMC, 103,42 μg/ mL para ERY (p=0,0012), 12,40/0,65 μg/ mL para SXT (p=0,0445), 0,85 

μg/ mL para CIP (p=0,0007) e 64 μg/ mL para GEN (p=0,0005).  

Dessa forma houve redução nos valores de CIM quando comparadas as drogas 

isoladas e quando associadas com prometazina para as drogas gentamicina, eritromicina, 

sulfametoxazol/trimetoprim e ciprofloxacina. Não havendo diferença significativa na redução 

de CIM para as drogas amoxicilina e amoxicilina/clavulanato. 

 

6.2 SENSIBILIDADE EM BIOFILME 

As amostras apresentaram CEMB que variaram de 0,78-3,12 mg/ml frente a 

prometazina. Os antibióticos testados mostraram os seguintes valores de CEMB 128-1024 

μg/ml para gentamicina, 256-2048 μg/ml para amoxicilina, 4/2-32/16 μg/ml para 

amoxicilina/clavulanato, 128-4096 μg/ml para eritromicina, 9,5/0,5-152/8 μg/ml para 

sulfametoxazol/trimetoprim e de 2-8 μg/ml para ciprofloxacina. Após a combinação com o 

CEMB de prometazina obtivemos os seguintes resultados, 64-512 μg/ml para gentamicina, 

256-1024 μg/ml para amoxicilina, 2/1-32/16 μg/ml para amoxicilina/clavulanato, 128-512 

μg/ml para eritromicina, 2,37/0,12-76/4 μg/ml para sulfametoxazol/trimetoprim e 1-4 μg/ml 

para ciprofloxacina. Para a combinação dos antibióticos com prometazina, os valores de 

média geométrica dos CEMB encontrados foram de 569,62 μg/ mL para AMOX (p=0,0473), 

8/4 μg/ mL para AMC (p=0,0290), 242,71 μg/ mL para ERY (p=0,0012), 11,76/0,62 μg/ mL 

para SXT (p=0,0066), 1,53 μg/ mL para CIP (p=0,0018) e 176,26 μg/ mL para GEN 

(p=0,0027).  

Houve redução de CEMB comparando as drogas isoladas e associadas com 

prometazina para todas as drogas testadas, gentamicina, amoxicilina, amoxicilina com 

clavulanato, eritromicina, sulfametoxazol/trimetoprim e ciprofloxacina. 
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6.3 ANÁLISE DAS IMAGENS DE BIOFILME DE B. pseudomallei 

A visualização do biofilme maduro no CLSM proporciona a identificação da 

viabilidade bacteriana em duas cores de fluorescência. O componente SYTO 9 marca 

bactérias com membranas celulares intactas de verde fluorescente, enquanto que o iodeto de 

propídio mancha as bactérias com membranas danificadas de vermelho fluorescente. Nas 

imagens da Figura 11, no biofilme de B. pseudomallei maduro (após 24h), pode-se observar 

em (A) sem tratamento (controle), existe um grande número de células vivas aglomeradas, 

formando o biofilme maduro viável, já na imagem (D), observamos que o CEMB de 

prometazina causou destruição na estrutura do biofilme, com notável redução do número de 

células vivas. 
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Fig. 11. Viabilidade celular bacteriana após o uso de prometazina em diferentes concentrações no biofilme maduro de B. 

pseudomallei. (A) sem tratamento (controle), existe um grande número de células vivas aglomeradas, formando o biofilme 

maduro viável, com poucas células mortas, (B) CEMB/8 de prometazina, observa-se um grande número de células vivas, 

ainda em biofilme, porém com um discreto aumento na quantidade de células mortas na imagem. Em (C), CEMB/4 de 

prometazina, na visualização comprovamos que o biofilme inicia a perda da sua estrutura, apresentando um grande número 

de células mortas; no CEMB de prometazina (D), a droga causou destruição na matriz do biofilme, deixando as células 

dispersas, onde é notório a drástica redução do número de células vivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 12, imagem de biofilme maduro pelo MEV, onde está evidente em (A) 

e (B) a arquitetura tridimensional do biofilme sem uso da prometazina,  
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Fig. 12. MEV de A e B (8000X). Demonstração do biofilme maduro e morfologia celular de B. pseudomallei sem o uso de 

prometazina. (A) e (B) sem tratamento, biofilme maduro, com aglomeração celular exuberante, na seta (1) visualizada a B. 

pseudomallei em forma de bacilo com morfologia normal, já as setas (2 e 3) evidenciam a presença da matriz de 

polissacarídeo do biofilme.  

 

Na Figura 13, o biofilme apresenta um notável desarranjo da matriz (C) para 

posterior desagregação do biofilme (D) após o uso de prometazina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. MEV de C e D (8000X). Demonstração do biofilme maduro e morfologia celular de B. pseudomallei após o uso de 

prometazina. (C) biofilme tratado com prometazina a CEMB/8, observa-se o início do processo de desarranjo da matriz; (D) 

biofilme tratado com prometazina CEMB/4, visualiza-se a desagregação da matriz, apresentando fendas (setas). 

 

 

 

 

Na Figura 14, pode ser visualizada a destruição do biofilme (E) após o uso do 

CEMB para prometazina.  
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Fig. 14. MEV de E (8000X). Demonstração do biofilme maduro e morfologia celular de B. pseudomallei após o uso de 

prometazina. (E) após incubação com prometazina na CEMB ocorre a destruição da estrutura do biofilme, com a perda 

completa da matriz. Na seta visualizamos um vestígio de matriz de polissacarídeo.  

 

Na Figura 15, a morfologia de B. pseudomallei com e sem o uso da prometazina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. MEV de A e B (30000X). Demonstração de células de biofilme maduro e morfologia celular da B. pseudomallei sem 

e após o uso de prometazina respectivamente. (A) visualizamos o bacilo de B. pseudomallei sem a utilização da prometazina; 

em (B) após incubação com prometazina na CEMB ocorre uma visível alteração da morfologia do bacilo, que passou a 

apresentar a forma cocóide.  

 

 

 

 

 

 

 

7 DISCUSSÃO 

A bactéria B. pseudomallei apresenta resistência intrínseca a inúmeros 

antimicrobianos, incluindo aminoglicosídeos, penicilinas, e macrolídeos (FOONG; TAN; 

BRADBURY, 2014).  

Neste estudo, ao testar a sensibilidade da forma planctônica de B. pseudomallei a 

tais classes de antimicrobianos, observou-se maior tolerância da bactéria a amoxicilina, 

eritromicina, sulfametoxazol/trimetoprim, ciprofloxacina e gentamicina. Notou-se também 

que os valores mais elevados de CIM foram observados para amoxicilina (256 μg/ mL), 

eritromicina (512 μg/ mL) e para gentamicina (256 μg/ mL). De modo similar, Mima, 

A B A 
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Schweizer e Xu (2011) demonstraram valores de CIM para gentamicina e eritromicina 

equivalentes aos encontrados neste trabalho, ademais esses autores atribuíram essa resistência 

à extrusão através de bombas de efluxo, expressas por B. pseudomallei.  

Com relação a gentamicina, após os testes de sensibilidade frente as cepas 

estudadas, ficou comprovado que a B. pseudomallei é resistente a gentamicina isoladamente 

como Chan et al., (2004) já havia identificado e também como Podin et al, (2014) demonstrou 

em cepas de B. pseudomallei mutantes.  

Em relação a ciprofloxacina, nota-se que as estirpes testadas demonstraram, em 

sua maioria, padrão intermediário a resistente, se comparados aos padrões especificados pelo 

CLSI para Enterobacteriaceae (M45-A2), uma vez que não há padrão delimitado para B. 

pseudomallei. Fato semelhantemente observado por Liew, Tay e Puthucheary (2011), os quais 

relataram valores de CIM de 0.012-3 μg/ mL para ciprofloxacina em cepas dessa bactéria. 

Neste estudo na forma planctônica, detectou-se que 38% das amostras foram sensíveis a 

ciprofloxacina (CIM ≤1µg/mL) quando a droga foi utilizada isoladamente, sendo estes 

resultados semelhantes aos encontrados por Ahmad et al., (2013), onde de 170 amostras de B. 

pseudomallei testadas na forma planctônica, 72 isolados (42,3%) foi sensível a ciprofloxacina. 

No que se refere à combinação sulfametoxazol/trimetoprim, as estirpes testadas 

foram consideradas sensíveis, com exceção da cepa (05-03-011), que apresentou resistência 

(CIM de 76/4 μg/mL). Esse achado corrobora com o que foi descrito por Crowe et al. (2014), 

em que 99,1% das cepas de B. pseudomallei analisadas foram sensíveis a 

sulfametoxazol/trimetoprim. 

Juntamente com a produção de β-lactamases, a expressão de bombas de efluxo 

representa um dos mecanismos de resistência mais descritos para B. pseudomallei (BIOT et 

al., 2013). 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, causando assim a 

não aplicabilidade desses antimicrobianos na terapêutica da melioidose; BpeAB-OprB é a 

bomba de efluxo que utiliza como substratos macrolídeos, fluoroquinilonas, tetraciclinas e, 

em menor extensão, cloranfenicol; e a bomba BpeEF-OprC é apontada como a principal causa 

de resistência a sulfametoxazol/trimetoprim (BIOT et al., 2013). Assim, pode-se propor que a 

expressão dessas bombas ocasionou a resistência demonstrada pelas cepas analisadas no 

presente trabalho.  
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A fim de restaurar a atividade desses agentes antimicrobianos, foi feita a 

associação com prometazina, que por ser uma fenotiazina, possui a capacidade de inibir 

bombas de efluxo. O mecanismo de inibição de bombas de efluxo característico de 

fenotiazinas parece envolver interações diretas desses compostos com a bomba alvo (CHAN; 

ONG; CHUA, 2007). De acordo com esses autores, as interações sinérgicas entre as 

fenotiazinas e os antibióticos foram mais pronunciadas para aminoglicosídeos e macrolídeos, 

provavelmente, devido a ação inibitória da prometazina frente às bombas de efluxo tipo 

BpeAB-OprB e AmrAB-OPRA. 

Em estudo realizado por Bailey et al. (2008), testes de CIM revelaram que a 

clorpromazina, apresentou atividade antimicrobiana e sinergia com antibióticos comuns 

contra diferentes sorotipos de Salmonella e SL1344, e que características fenotípicas 

indicaram que as fenotiazinas, de uma forma geral, são inibidores de efluxo, além de 

experimentos realizados com outras bactérias como Staphylococcus aureus e B. pseudomallei. 

Portanto, já existem comprovações de que algumas drogas fenotiazínicas possuem 

atividade antimicrobiana contra diversos microrganismos (Ying et al., 2007, Advani et al., 

2012, Castelo-Branco et al., 2013) e ainda não existiam comprovações dessa atividade da 

prometazina frente a B. pseudomallei. 

A presença de prometazina tornou as estirpes de B. pseudomallei mais sensíveis, 

não apenas aos aminoglicosídeos e macrolídeos, mas também a amoxicilina e a 

amoxicilina/clavulanato. É interessante notar que a prometazina não teve efeito sobre o CIM 

de amoxicilina isoladamente, o mesmo foi observado entre a prometazina e a combinação 

amoxicilina/clavulanato. Essa observação corrobora com os achados de CHAN; ONG; 

CHUA, (2007), que levantaram a hipótese de que o ácido clavulânico pode ser usado como 

substrato por uma das bombas de efluxo RND, expressa por B. pseudomallei.  

Os valores de CIM para amoxicilina com clavulanato apresentaram sensibilidade 

em todas as cepas testadas. Tanto o CEMB de amoxicilina como amoxicilina com clavulanato 

associadas com prometazina apresentaram diferença significativa com p-valor de 0,0473 e 

0,0290, respectivamente. Em biofilme houve sinergismo entre a prometazina e o β-lactâmico 

amoxicilina. 

Além da expressão de bombas de efluxo, a formação de biofilme é outro indutor 

de resistência bastante relevante para cepas de B. pseudomallei  (LAZAR ADLER et al., 

2013), uma vez que proporciona um ambiente favorável ao crescimento e dificulta a 

penetração de fármacos (HOIBY et al., 2010). Ademais, segundo Limmathurotsakul et al., 

(2014) esta habilidade pode ser diretamente relacionada com a recidiva da melioidose. Nesse 



67 
 

estudo o autor avaliou pacientes com recidiva para melioidose e comprovou que estava 

associada a formação de biofilme do isolado infectante primário, mas não com o tipo de 

lipopolissacarídeo. Nosso estudo não avaliou biofilmes de cepas oriundas de pacientes 

recindivantes, mas este achado destaca a importância da formação de biofilme na melioidose 

recidivante e de uma perspectiva de estudos com uso de drogas adjuvantes associadas a 

antibióticos clássicos já utilizados no tratamento da melioidose. 

Neste estudo, nota-se que, semelhantemente aos resultados observados para a 

forma planctônica, a forma de biofilme demonstrou os valores de CEMB mais elevados para 

amoxicilina (2048 μg/ mL), eritromicina (4096 μg/ mL) e para gentamicina (1024 μg/ mL). 

Em estudo realizado por Ying et al., (2007) não houve sinergismo entre 

gentamicina a algumas fenotiazinas, para o autor este resultado foi inesperado, já que a 

gentamicina é substrato de ambas bombas de efluxo, BpeAB-OprB e AmrAB-OprA. No 

presente estudo, em todas as amostras testadas observou-se redução de CIM quando foi 

realizada associação com prometazina e após associação de gentamicina com prometazina a 

redução em CEMB ocorreu em 77% (10 amostras) das amostras testadas. A análise estatística 

comprovou que houve diminuição significativa de CIM (p=0,0005) e CEMB (p=0,0027) 

quando estas drogas foram associadas. 

As cepas trabalhadas neste estudo frente a eritromicina, apresentaram MIC de 256 

a 512 μg/mL e o MBEC variou de 128 a 4.096 μg/mL demonstrando maior resistência que os 

dados apresentados por Chan et al., (2004), onde o CIM de eritromicina foi de 128 μg/mL e 

MBEC de 1.024 μg/mL. Após a associação de eritromicina a prometazina houve redução de 

CIM em todas as cepas estudadas, em CEMB a redução ocorreu em 92,30% das amostras. A 

análise estatística mostra que a eritromicina associada a prometazina em CIM e CEMB 

apresentaram o mesmo p-valor=0,0012, mostrando que houve diferença significativa quando 

a fenotiazina foi combinada. 

Para ciprofloxacina, pode-se ver que os valores de CEMB se mantiveram 

proporcionalmente elevados em relação aos valores de CIM para esse mesmo antibiótico. No 

que se refere à combinação sulfametoxazol/trimetoprim, os biofilmes mostraram-se sensíveis, 

tendo apenas uma cepa (05-03-011) apresentado resistência a sulfametoxazol/trimetoprim, 

assim como ocorreu para a forma planctônica, dados que corroboram com os apresentados por 

Sawasdidoln et al., (2010), onde a alteração na resistência de B. pseudomallei as drogas 

preconizadas para o tratamento da melioidose, doxiciclina, ceftazidima, imipenem e 

sulfametoxazol/trimetoprim, ja havia sido identificado em CEMB, onde quase todos os 

isolados planctônicos apresentaram resistência ao serem avaliados em biofilme. Semelhante 
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aos resultados apresentados por Pibalpakdee et al., (2012) sugerindo que a capacidade de 

formação de biofilme pode estar envolvida na sensibilidade aos antibióticos em B. 

pseudomallei. Estes resultados re-enfatizam a importância do biofilme para resistência a 

antibióticos em B. pseudomallei. Após a associação com prometazina, 61,53% das cepas 

apresentaram diminuição de CEMB, entretanto 1 cepa continuou apresentando um perfil de 

resistência com CEMB de 76/4 μg/ml. O CEMB de sulfametoxazol/trimetoprim após 

associação com prometazina apresentou diferença significativa sendo seu p-valor=0,0066.  

A eritromicina foi a droga que apresentou maior redução na forma planctônica, 

em torno de quatro vezes quando foi realizada a associação com a prometazina, a 

ciprofloxacina ficou em segundo lugar com redução de aproximadamente duas vezes. Quanto 

a inibição em biofilme a eritromicina e ciprofloxacina foram também as drogas que 

apresentaram maior redução, chegando a 3,79 vezes para eritromicina e 2,35 vezes para 

ciprofloxacina. 

A combinação das drogas testadas com prometazina resultou em uma maior 

redução nos valores de CEMB que nos valores de CIM (p=0,0266). 

Diante disso, sabendo-se que na forma de biofilme há a superexpressão de bombas 

de efluxo (DUFOUR; LEUNG; LÉVESQUE, 2012), pode-se propor que a ação inibitória de 

prometazina frente a essas bombas foi mais perceptível nessa forma morfológica, gerando 

assim valores ainda mais significativos. Porém, testes complementares são necessários para 

comprovar essa suposição. 

Além disso, foi demonstrado que bombas de efluxo expressas por B. pseudomallei 

são responsáveis pelo extravasamento de auto-indutores (CHAN; CHUA, 2005), moléculas 

quorum-sensing, necessários para a manutenção do biofilme. Adicionalmente, é presumível 

que a prometazina, ao inibir a atividade das bombas de efluxo, suprimiu a liberação de auto-

indutores, impedindo assim a manutenção da matriz do biofilme. Essa proposta pode ser 

reafirmada pelo fato de que, no presente trabalho, a ação sinérgica da prometazina com 

amoxicilina (p=0,0473) e com amoxicilina/clavulanato (p=0,0290) foi observada apenas na 

conformação de biofilme. Assim, uma vez que os β-lactâmicos não são extravasados pelas 

bombas de efluxo expressas por B. pseudomallei, a redução dos valores de CEMB pode ter 

ocorrido por meio da desestruturação da matriz, que resultou na melhor penetração de 

antibióticos. Hipótese essa que é corroborada pelas imagens dos biofilmes, que ilustram os 

danos causados na matriz após a adição de prometazina. 

As bombas de efluxo podem ser o alvo principal para uma efetiva atividade 

bactericida, e o resultado da combinação de drogas inibidoras de bomba de efluxo apresenta 
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aumento da potência, um espectro aumentado de atividade antimicrobiana, e uma propensão 

reduzida para a bactéria adquirir resistência (CHAN; ONG; CHUA, 2007). 

Diante do exposto, o presente estudo traz resultados que vem a somar 

conhecimentos acerca da utilização da prometazina como droga adjuvante, uma vez que 

possui a capacidade de reaver a ação de antibióticos, anteriormente não eficazes contra B. 

pseudomallei. 

 

8 CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados, foi possível avaliar o comportamento da prometazina frente 

a B. pseudomallei quando associada a antibióticos utilizados ou não no tratamento da 

melioidose e como ela age inibindo três diferentes bombas de efluxo de B. pseudomallei. 

O efeito das bombas de efluxo devem ser considerado no desenvolvimento de 

antibióticos no futuro, bem como o desenvolvimento de inibidores com função de maximizar 

a eficácia dos atuais e futuros antibióticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

AARDEMA, H. et al. Changing epidemiology of melioidosis? A case of acute pulmonary 

melioidosis with fatal outcome imported from Brazil. Epidemiology and infection, v. 133, n. 

5, p. 871–875, 2005.  

ADVANI, M. J. et al. Activity of Trifluoperazine against Replicating, Non-Replicating and 

Drug Resistant M. tuberculosis. PLoS ONE, v. 7, n. 8, 2012.  

AHMAD, N.; HASHIM, R.; MOHD NOOR, A. The in vitro antibiotic susceptibility of 



70 
 

Malaysian isolates of Burkholderia pseudomallei. International Journal of Microbiology, v. 

2013, 2013.  

ALLWOOD, E. M. et al. Strategies for intracellular survival of Burkholderia pseudomallei. 

Frontiers in Microbiology, v. 2, n. August, p. 1–19, 2011.  

AMARAL, L.; KRISTIANSEN, J. E. Phenothiazines: Potential management of Creutzfeldt-

Jacob disease and its variants. International Journal of Antimicrobial Agents, v. 18, n. 5, p. 

411–417, 2001.  

AMARAL, L.; KRISTIANSEN, J. E.; MARKOVICH, B. The effects of chlorpromazine on 

the outer cell wall of Salmonella typhimurium in ensuring resistance to the drug. 

International Journal of Antimicrobial Agents, v. 14, p. 225–229, 2000.  

AMARAL, L.; MOLNAR, J. Inhibitors of efflux pumps of Gram-negative bacteria inhibit 

Quorum Sensing. Open Journal of Pharmacology, v. 2, 2012.  

AMORNCHAI, P. et al. Accuracy of Burkholderia pseudomallei identification using the API 

20NE system and a latex agglutination test. Journal of Clinical Microbiology, v. 45, n. 11, 

p. 3774–3776, 2007.  

AN, J. H. et al. Bacterial quorum sensing and metabolic slowing in a cooperative population. 

Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 111, n. 41, p. 14912–14917, 2014.  

BAILEY, A. M.; PAULSEN, I. T.; PIDDOCK, L. J. V. RamA Confers Multidrug Resistance 

in Salmonella enterica via Increased Expression of acrB , Which Is Inhibited by 

Chlorpromazine ᰔ. v. 52, n. 10, p. 3604–3611, 2008.  

BANDEIRA, T. DE J. P. G. et al. In vitro activities of amoxicillin-clavulanate, doxycycline, 

ceftazidime, imipenem, and trimethoprim-sulfamethoxazole against biofilm of Brazilian 

strains of Burkholderia pseudomallei. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 57, p. 

5771–5773, 2013.  

BARTH, A. L. et al. Cystic fibrosis patient with Burkholderia pseudomallei infection 

acquired in Brazil. Journal of Clinical Microbiology, v. 45, n. 12, p. 4077–4080, 2007.  

BHARDWAJ, A. K.; MOHANTY, P. Bacterial Efflux Pumps Involved in Multidrug 

Resistance and their Inhibitors: Rejuvinating the Antimicrobial Chemotherapy. Recent 

Patents on Anti-Infective Drug Discovery, v. 7, p. 73–89, 2012.  

BIOT, F. V. et al. Interplay between three RND efflux pumps in doxycycline-selected strains 

of Burkholderia thailandensis. PLoS ONE, v. 8, n. 12, 2013.  

BIRNIE, E. et al. Melioidosis in Africa : should we be looking more closely? Future 

microbiology, v. 10, n. 2, p. 273–281, 2015.  

BOLLA, J. M. et al. Strategies for bypassing the membrane barrier in multidrug resistant 

Gram-negative bacteria. FEBS Letters, v. 585, n. 11, p. 1682–1690, 2011.  

BRETT, P. J.; DESHAZER, D.; WOODS, D. E. Burkholderia pseudomallei-l i ke species. 

International Journal of Systematic Bacteriology, v. 48, n. 1 998, p. 317–320, 1998.  

BRILHANTE, R. S. N. et al. Sesquiterpene farnesol contributes to increased susceptibility to 

β-lactams in strains of Burkholderia pseudomallei. Antimicrobial Agents and 

Chemotherapy, v. 56, p. 2198–2200, 2012a.  

BRILHANTE, R. S. N. et al. Clinical-epidemiological features of 13 cases of melioidosis in 

Brazil. Journal of Clinical Microbiology, v. 50, n. 10, p. 3349–3352, 2012b.  



71 
 

BURTNICK, M. N. et al. The Cluster 1 Type VI Secretion System Is a Major Virulence 

Determinant in Burkholderia pseudomallei ᰔ †. Infection and Immunity, v. 79, n. 4, p. 

1512–1525, 2011.  

CASTELO-BRANCO, D. D. S. C. M. et al. Azole-resistant Candida albicans from a wild 

Brazilian porcupine (Coendou prehensilis): a sign of an environmental imbalance? Medical 

Mycology, p. 1–6, 2013.  

CENTERS FOR DISEASE CONTROL; DEPARTMENT OF HEALTH. Possession, use, and 

transfer of select agents and toxins; biennial review. Final rule. Federal register, v. 77, n. 

194, p. 61083–61115, 2012.  

CHAN, Y. Y. et al. BpeAB-OprB, a multidrug efflux pump in Burkholderia pseudomallei. 

Antimicrobial Agents Chemother, v. 48, n. 4, p. 1128–1135, 2004.  

CHAN, Y. Y. et al. Control of quorum sensing by a Burkholderia pseudomallei multidrug 

efflux pump. Journal of Bacteriology, v. 189, n. 11, p. 4320–4324, 2007.  

CHAN, Y. Y.; CHUA, K. L. The Burkholderia pseudomallei BpeAB-OprB Efflux Pump : 

Expression and Impact on Quorum Sensing and Virulence. Journal of Bacteriology, v. 187, 

n. 14, p. 4707–4719, 2005.  

CHAN, Y. Y.; CHUA, K. L. Growth-related changes in intracellular spermidine and its effect 

on efflux pump expression and quorum sensing in Burkholderia pseudomallei. Microbiology, 

v. 156, p. 1144–1154, 2010.  

CHAN, Y. Y.; ONG, Y. M.; CHUA, K. L. Synergistic interaction between phenothiazines 

and antimicrobial agents against Burkholderia pseudomallei. Antimicrobial Agents and 

Chemotherapy, v. 51, n. 2, p. 623–630, 2007.  

CHANTRATITA, N. et al. Biological relevance of colony morphology and phenotypic 

switching by Burkholderia pseudomallei. Journal of Bacteriology, v. 189, n. 3, p. 807–817, 

2007.  

CHEN, Y. et al. Characterization and analysis of the Burkholderia pseudomallei BsaN 

virulence regulon. BMC microbiology, v. 14, p. 206, 2014.  

CHENG, A.; CURRIE, B. Melioidosis: epidemiology, pathophysiology, and management. 

Clinical microbiology reviews, v. 18, n. 2, p. 383–416, 2005.  

CHIENG, S.; CARRETO, L.; NATHAN, S. Burkholderia pseudomallei transcriptional 

adaptation in macrophages. BMC Genomics, v. 13, n. 1, p. 1–13, 2012.  

CHOY, J. L. et al. Animal melioidosis in Australia. Acta Tropica, v. 74, n. 2–3, p. 153–158, 

2000.  

CLSI. Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of 

Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria ; Approved Guideline — Second Edition. 

CLSI document M45-A2. [s.l: s.n.]. v. 30 

CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Second 

Informational Supplement. CLSI document M100-S22. [s.l: s.n.]. v. 32 

CLSI. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow 

Aerobically; Approved St andard—Ninth Edition. [s.l: s.n.]. v. 32 

COOPER, A. et al. ELISA and immuno-polymerase chain reaction assays for the sensitive 

detection of melioidosis. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, v. 75, n. 2, p. 



72 
 

135–138, 2013.  

CORRAL, D. M. et al. Burkholderia pseudomallei infection in a cystic fibrosis patient from 

the Caribbean: A case report. Canadian Respiratory Journal, v. 15, n. 5, p. 237–239, 2008.  

COUTO, M. S. et al. A diagnosis of Burkholderia pseudomallei directly in a bronchoalveolar 

lavage by polymerase chain reaction. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, v. 

65, n. 1, p. 73–75, 2009.  

CROWE, A. et al. Current antimicrobial susceptibility of first-episode melioidosis 

Burkholderia pseudomallei isolates from the Northern Territory, Australia. International 

Journal of Antimicrobial Agents, v. 44, n. 2, p. 160–162, 2014.  

CUADROS, J. et al. Case report: Melioidosis imported from West Africa to Europe. 

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 85, n. 2, p. 282–284, 2011.  

CUNNINGHAM, S. A.; PATELA, R. Importance of using bruker’s security-relevant library 

for biotyper identification of burkholderia pseudomallei, brucella species, and francisella 

tularensis. Journal of Clinical Microbiology, v. 51, n. 5, p. 1639–1640, 2013.  

CURRIE, B. J. Melioidosis: An important cause of pneumonia in residents of and travellers 

returned from endemic regions. European Respiratory Journal, v. 22, n. 3, p. 542–550, 

2003.  

CURRIE, B. J. Melioidosis : Evolving Concepts in Epidemiology , Pathogenesis , and 

Treatment. Semin Respir Crit Care Med, v. 36, n. 212, p. 111–125, 2015.  

CURRIE, B. J.; DANCE, D. A B.; CHENG, A. C. The global distribution of Burkholderia 

pseudomallei and melioidosis: an update. Transactions of the Royal Society of Tropical 

Medicine and Hygiene, v. 102, n. SUPPL. 1, p. S1–S4, 2008.  

CURRIE, B. J.; JACUPS, S. P. Intensity of Rainfall and Severity of Melioidosis, Australia. 

Emerging Infectious Diseases, v. 9, n. 12, p. 1538–1542, 2003.  

CURRIE, B. J.; WARD, L.; CHENG, A. C. The epidemiology and clinical spectrum of 

melioidosis: 540 cases from the 20 year darwin prospective study. PLoS Neglected Tropical 

Diseases, v. 4, n. 11, 2010.  

DANCE, D. Treatment and prophylaxis of melioidosis. International Journal of 

Antimicrobial Agents, v. 43, n. 4, p. 310–318, 2014.  

DANCE, D. A. B. Melioidosis : the Tip of the Iceberg ? Clinical Microbiology Reviews, v. 

4, n. 1, p. 52–60, 1991.  

DANCE, D. A. B. Ecology of Burkholderia pseudomallei and the interactions between 

environmental Burkholderia spp. and human-animal hosts. Acta Tropica, v. 74, n. 2–3, p. 

159–168, 2000.  

DANCE, D. A. B. et al. Trimethoprim/sulfamethoxazole resistance in Burkholderia 

pseudomallei. International Journal of Antimicrobial Agents, v. 44, n. 4, p. 368–369, 

2014.  

DEEPAK, R. N.; CRAWLEY, B.; PHANG, E. Burkholderia pseudomallei identification: a 

comparison between the API 20NE and VITEK2GN systems. Transactions of the Royal 

Society of Tropical Medicine and Hygiene, v. 102, n. SUPPL. 1, p. S42–S44, 2008.  

DUFOUR, D.; LEUNG, V.; LÉVESQUE, C. M. Bacterial biofilm : structure , function , and 

antimicrobial resistance. p. 2–16, 2012.  



73 
 

EMERY, F. D.; STABENOW, J. M.; MILLER, M. A. Efficient inactivation of Burkholderia 

pseudomallei or Francisella tularensis in infected cells for safe removal from biosafety level 3 

containment laboratories. Pathogens and Disease, v. 71, n. 2, p. 276–281, 1 jul. 2014.  

ENGELTHALER, D. M. et al. Molecular investigations of a locally acquired case of 

melioidosis in Southern AZ, USA. PLoS Neglected Tropical Diseases, v. 5, n. 10, p. 3–8, 

2011.  

FLEMMING, H.-C.; WINGENDER, J. The biofilm matrix. Nature reviews. Microbiology, 

v. 8, n. 9, p. 623–633, 2010.  

FOONG, Y. C.; TAN, M.; BRADBURY, R. S. Melioidosis : a review. Rural and Remote 

Health, v. 14, p. 1–16, 2014.  

FRENCH, C. T. et al. Dissection of the Burkholderia intracellular life cycle using a 

photothermal nanoblade. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 

States of America, v. 108, n. 29, p. 12095–12100, 2011.  

GLASS, M. B. et al. Comparison of four selective media for the isolation of Burkholderia 

mallei and Burkholderia pseudomallei. American Journal of Tropical Medicine and 

Hygiene, v. 80, n. 6, p. 1023–1028, 2009.  

GOODYEAR, A. et al. An improved selective culture medium enhances the isolation of 

Burkholderia pseudomallei from contaminated specimens. American Journal of Tropical 

Medicine and Hygiene, v. 89, n. 5, p. 973–982, 2013.  

HAMAD, M. A. et al. Adaptation and antibiotic tolerance of anaerobic Burkholderia 

pseudomallei. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 55, n. 7, p. 3313–3323, 2011.  

HAMPTON, V. et al. Melioidosis in Birds and Burkholderia pseudomallei Dispersal, 

Australia. Emerging Infectious Diseases, v. 17, n. 7, p. 1310–1312, 2011.  

HARRIS, P.; ENGLER, C.; NORTON, R. Comparative in vitro susceptibility of Burkholderia 

pseudomallei to doripenem, ertapenem, tigecycline and moxifloxacin. International Journal 

of Antimicrobial Agents, v. 37, n. 6, p. 547–549, 2011.  

HAYDEN, H. S. et al. Evolution of Burkholderia pseudomallei in recurrent melioidosis. PloS 

one, v. 7, n. 5, 2012.  

HØIBY, N. et al. Antibiotic resistance of bacterial biofilms. International Journal of 

Antimicrobial Agents, v. 35, n. 4, p. 322–332, 2010.  

HOLDEN, M. T. G. et al. Genomic plasticity of the causative agent of melioidosis, 

Burkholderia pseudomallei. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America, v. 101, n. 39, p. 14240–14245, 2004.  

HORTON, R. E. et al. Quorum Sensing Negatively Regulates Multinucleate Cell Formation 

during Intracellular Growth of Burkholderia pseudomallei in Macrophage-Like Cells. PLoS 

ONE, v. 8, n. 5, 2013.  

HOUGHTON, R. L. et al. Development of a Prototype Lateral Flow Immunoassay (LFI) for 

the Rapid Diagnosis of Melioidosis. PLoS Neglected Tropical Diseases, v. 8, n. 3, 2014.  

HOWARD, K.; INGLIS, T. J. J. Novel Selective Medium for Isolation of Burkholderia 

pseudomallei. Journal of Clinical Microbiology, v. 41, n. 7, p. 3312–3316, 2003.  

INGLIS, T. J. J. et al. Burkholderia pseudomallei traced to water treatment plant in Australia. 

Emerging Infectious Diseases, v. 6, n. 1, p. 56–59, 2000.  



74 
 

INGLIS, T. J. J. et al. Preliminary report on the northern Australian melioidosis 

environmental surveillance project. Epidemiology and infection, v. 132, n. 5, p. 813–820, 

2004.  

INGLIS, T. J. J.; ROLIM, D. B.; SOUSA, A. D. Q. Melioidosis in the Americas. American 

Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 75, n. 5, p. 947–954, 2006.  

INGLIS, T. J. J.; SAGRIPANTI, J.-L. Environmental factors that affect the survival and 

persistence of Burkholderia pseudomallei. Applied and environmental microbiology, v. 72, 

n. 11, p. 6865–6875, 2006.  

JENNEY,  A W. et al. Antibiotic susceptibility of Burkholderia pseudomallei from tropical 

northern Australia and implications for therapy of melioidosis. International journal of 

antimicrobial agents, v. 17, n. 2, p. 109–113, 2001.  

JENSEN, A. S. et al. Differential effects of thioridazine enantiomers on action potential 

duration in rabbit papillary muscle. European Journal of Pharmacology, v. 747, p. 7–12, 

2015.  

JEYASEELI, L. et al. Evidence of significant synergism between antibiotics and the 

antipsychotic, antimicrobial drug flupenthixol. European Journal of Clinical Microbiology 

and Infectious Diseases, v. 31, p. 1243–1250, 2012.  

KAESTLI, M. et al. Out of the Ground: Aerial and Exotic Habitats of the Melioidosis 

Bacterium Burkholderia pseudomallei in Grasses in Australia. Environ Microbiol, v. 14, n. 

8, p. 358–366, 2012.  

KAPLAN, J. B. Biofilm dispersal: mechanisms, clinical implications, and potential 

therapeutic uses. Journal of dental research, v. 89, n. 3, p. 205–218, 2010.  

KATANGWE, T. et al. Human Melioidosis, Malawi, 2011. Emerging Infectious Diseases, 

v. 19, n. 6, p. 981–984, 2013.  

KATZUNG, B. G. Farmacologia Básica e Clínica. 10. ed. Rio de janeiro: Artmed/McGraw-

Hill, 2010.  

KHAIRA, B. S.; YOUNG, W.; HART, P. Melioidosis. British medical journal, v. 11, p. 

949–942, 1959.  

KOLACZKOWSKI, M.; MICHALAK, K.; MOTOHASHI, N. Phenothiazines as potent 

modulators of yeast multidrug resistance. International Journal of Antimicrobial Agents, 

v. 22, n. 3, p. 279–283, 2003.  

KRISTIANSEN, M. M. et al. Thioridazine reduces resistance of methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus by inhibiting a reserpine-sensitive efflux pump. In Vivo, v. 20, n. 3, p. 

361–366, 2006.  

KUMAR, A. et al. Expression of resistance-nodulation-cell-division efflux pumps in 

commonly used Burkholderia pseudomallei strains and clinical isolates from northern 

Australia. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, v. 102, n. 

SUPPL. 1, p. S145–S151, 2008.  

LARSEN, E. et al. Survival, sublethal injury, and recovery of environmental Burkholderia 

pseudomallei in soil subjected to desiccation. Applied and Environmental Microbiology, v. 

79, n. 7, p. 2424–2427, 2013.  

LARSEN, P. et al. Amyloid adhesins are abundant in natural biofilms. Environmental 

Microbiology, v. 9, n. 12, p. 3077–3090, 2007.  



75 
 

LAU, S. K. et al. Laboratory diagnosis of melioidosis: Past, present and future. Experimental 

Biology and Medicine, v. 240, n. 6, p. 742–751, 2015.  

LAZAR ADLER, N. R. et al. Identification of a predicted trimeric autotransporter adhesin 

required for biofilm formation of Burkholderia pseudomallei. PLoS ONE, v. 8, n. 11, p. 1–8, 

2013.  

LEHTINEN, J.; LILIUS, E. M. Promethazine renders Escherichia coli susceptible to 

penicillin G: real-time measurement of bacterial susceptibility by fluoro-luminometry. 

International Journal of Antimicrobial Agents, v. 30, n. 1, p. 44–51, 2007.  

LI, Y. H.; TIAN, X. Quorum sensing and bacterial social interactions in biofilms. Sensors, v. 

12, n. 3, p. 2519–2538, 2012.  

LIMMATHUROTSAKUL, D. et al. Increasing incidence of human melioidosis in northeast 

Thailand. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 82, n. 6, p. 1113–1117, 

2010.  

LIMMATHUROTSAKUL, D. et al. Systematic Review and Consensus Guidelines for 

Environmental Sampling of Burkholderia pseudomallei. PLoS Neglected Tropical Diseases, 

v. 7, n. 3, p. 1–11, 2013.  

LIMMATHUROTSAKUL, D. et al. Melioidosis Caused by Burkholderia pseudomallei in 

drinking water, Thailand, 2012. Emerging Infectious Diseases, v. 20, n. 2, p. 265–268, 

2014a.  

LIMMATHUROTSAKUL, D. et al. Role of Burkholderia pseudomallei biofilm formation 

and lipopolysaccharide in relapse of melioidosis. Clinical Microbiology and Infection, v. 

20, n. 11, p. 854–856, 2014b.  

LIU, X. et al. Association of Melioidosis Incidence with Rainfall and Humidity, Singapore, 

2003–2012. v. 21, n. 1, p. 159–162, 2015.  

LOWE, P.; ENGLER, C.; NORTON, R. Comparison of automated and nonautomated 

systems for identification of Burkholderia pseudomallei. Journal of Clinical Microbiology, 

v. 40, n. 12, p. 4625–4627, 2002.  

LOWE, P.; HASWELL, H.; LEWIS, K. Use of various common isolation media to evaluate 

the new VITEK 2 colorimetric GN card for identification of Burkholderia pseudomallei. 

Journal of Clinical Microbiology, v. 44, n. 3, p. 854–856, 2006.  

LOWE, W. et al. PCR-based Methodologies Used to Detect and Differentiate the 

Burkholderia pseudomallei complex : B . pseudomallei , B . mallei , and B . thailandensis. 

Curr Issues Mol Biol, v. 16, p. 23–54, 2013.  

MACEDO, R. N. et al. Severe coinfection of melioidosis and dengue fever in northeastern 

Brazil: first case report. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 45, n. 1, 

p. 132–133, 2012.  

MARTINS, M. et al. Potential role of non-antibiotics (helper compounds) in the treatment of 

multidrug-resistant Gram-negative infections: mechanisms for their direct and indirect 

activities. International Journal of Antimicrobial Agents, v. 31, n. 3, p. 198–208, 2008.  

MAYS, E. E.; RICKETS, E. A. Melioidosis: Recrudescence associated with bronchogenic 

Carcinoma twenty-six years following initial geographic exposure. Chest, v. 68, p. 261–263, 

1975.  

MEUMANN, E. M. et al. Clinical features and epidemiology of melioidosis pneumonia: 



76 
 

Results from a 21-year study and review of the literature. Clinical Infectious Diseases, v. 54, 

n. 3, p. 362–369, 2012.  

MILLAN, J. M. et al. Clinical variation in melioidosis in pigs with clonal infection following 

possible environmental contamination from bore water. Veterinary Journal, v. 174, n. 1, p. 

200–202, 2007.  

MIMA, T.; SCHWEIZER, H. P. The BpeAB-OprB efflux pump of Burkholderia 

pseudomallei 1026b does not play a role in quorum sensing, virulence factor production, or 

extrusion of aminoglycosides but is a broad-spectrum drug efflux system. Antimicrobial 

Agents and Chemotherapy, v. 54, n. 8, p. 3113–3120, 2010.  

MIMA, T.; SCHWEIZER, H. P.; XU, Z. Q. In vitro activity of cethromycin against 

Burkholderia pseudomallei and investigation of mechanism of resistance. Journal of 

Antimicrobial Chemotherapy, v. 66, n. 1, p. 73–78, 2011.  

MIRALLES, I. S. et al. Burkholderia pseudomallei: a case report of a human infection in 

Ceará, Brazil. Revista do Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo, v. 46, n. 1, p. 51–

54, 2004.  

MURAKAMI, S.; YAMAGUCHI, A. Multidrug-exporting secondary transporters. Current 

Opinion in Structural Biology, v. 13, n. 4, p. 443–452, 2003.  

NIERMAN, W. C. et al. Structural flexibility in the Burkholderia mallei genome. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, v. 101, 

n. 39, p. 14246–14251, 2004.  

NIKAIDO, H. Multidrug resistance in bacteria. Annual review of biochemistry, v. 78, p. 

119–146, 2009.  

NIKAIDO, H.; TAKATSUKA, Y. Mechanisms of RND multidrug efflux pumps. Biochimica 

et Biophysica Acta - Proteins and Proteomics, v. 1794, n. 5, p. 769–781, 2009.  

O’CARROLL, M. R. et al. Burkholderia pseudomallei: another emerging pathogen in cystic 

fibrosis. Thorax, v. 58, n. 1531, p. 1087–1091, 2003.  

ODUOLA, A. M. J. et al. In vitro and in vivo reversal of chloroquine resistance in 

Plasmodium falciparum with promethazine. The American journal of tropical medicine 

and hygiene, v. 58, n. 5, p. 625–629, 1998.  

OKAJIMA, Y. et al. Biofilm formation by Staphylococcus epidermidis on intraocular lens 

material. Investigative Ophthalmology and Visual Science, v. 47, n. 7, p. 2971–2975, 2006.  

PAGNARITH, Y. et al. Emergence of pediatric melioidosis in Siem Reap, Cambodia. 

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 82, n. 6, p. 1106–1112, 2010.  

PECK, C. R.; ZWANNENBURG, T. A case of Melioidosis presenting as an abscess in the 

neck. British medical journal, v. 1, n. 4136, p. 613–615, 1947.  

PEETERS, E.; NELIS, H. J.; COENYE, T. Comparison of multiple methods for 

quantification of microbial biofilms grown in microtiter plates. Journal of Microbiological 

Methods, v. 72, n. 2, p. 157–165, 2008.  

PEETERS, E.; NELIS, H. J.; COENYE, T. In vitro activity of ceftazidime, ciprofloxacin, 

meropenem, minocycline, tobramycin and trimethoprim/sulfamethoxazole against planktonic 

and sessile Burkholderia cepacia complex bacteria. Journal of Antimicrobial 

Chemotherapy, v. 64, n. July, p. 801–809, 2009.  



77 
 

PERCIVAL, S. L. et al. Healthcare-associated infections, Medical Devices and Biofilms: 

Risk, Tolerance and Control. Journal of Medical Microbiology, v. 64, p. 323–334, 2015.  

PIBALPAKDEE, P. et al. Diffusion and activity of antibiotics against Burkholderia 

pseudomallei biofilms. International Journal of Antimicrobial Agents, v. 39, n. 4, p. 356–

359, 2012.  

PIDDOCK, L. J. V. Clinically Relevant Chromosomally Encoded Multidrug Resistance 

Efflux Pumps in Bacteria Clinically Relevant Chromosomally Encoded Multidrug Resistance 

Efflux Pumps in Bacteria. Clinical infectious diseases : an official publication of the 

Infectious Diseases Society of America, v. 19, n. 2, p. 382–402, 2006.  

PODIN, Y. et al. Burkholderia pseudomallei isolates from sarawak, malaysian borneo, are 

predominantly susceptible to aminoglycosides and macrolides. Antimicrobial Agents and 

Chemotherapy, v. 58, n. 1, p. 162–166, 2014.  

PODNECKY, N. L. et al. The BpeEF-OprC efflux pump is responsible for widespread 

trimethoprim resistance in clinical and environmental Burkholderia pseudomallei isolates. 

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 57, n. 9, p. 4381–4386, 2013.  

PONS, R.; ADVIER, M. Melioidosis in Cochin China. The Journal of hygiene, v. 26, p. 28–

30, 1925.  

RALPH, A.; MCBRIDE, J.; CURRIE, B. J. Transmission of Burkholderia pseudomallei via 

breast milk in northern Australia. The Pediatric Infectious Disease Journal, v. 23, n. 12, p. 

1169–1171, 2004.  

RECKSEIDLER-ZENTENO, S. L.; DEVINNEY, R.; WOODS, D. E. The Capsular 

Polysaccharide of Burkholderia pseudomallei Contributes to Survival in Serum by Reducing 

Complement Factor C3b Deposition. Infection and Immunity, v. 73, n. 2, p. 1106–1115, 

2005.  

RECKSEIDLER, S. L. et al. Detection of Bacterial Virulence Genes by Subtractive 

Hybridization : Identification of Capsular Polysaccharide of Burkholderia pseudomallei as a 

Major Virulence Determinant Detection of Bacterial Virulence Genes by Subtractive 

Hybridization : Identificat. Infection and Immunity, v. 69, n. 1, p. 34–44, 2001.  

ROLIM, D. B. et al. Melioidosis, northeastern Brazil. Emerging Infectious Diseases, v. 11, 

n. 9, p. 1458–1460, 2005.  

ROLIM, D. B. et al. Environmental isolates of Burkholderia pseudomallei in Ceará State, 

Northeastern Brazil. Applied and Environmental Microbiology, v. 75, p. 1215–1218, 2009.  

SAINI, H.; CHHIBBER, S.; HARJAI, K. Azithromycin and ciprofloxacin: A possible 

synergistic combination against Pseudomonas aeruginosa biofilm-associated urinary tract 

infections. International Journal of Antimicrobial Agents, v. 45, n. 4, p. 359–367, 2014.  

SAIPROM, N. et al. Trimethoprim/sulfamethoxazole resistance in clinical isolates of 

Burkholderia pseudomallei. International Journal of Antimicrobial Agents, v. 55, n. 6, p. 

1029–1031, 2015.  

SALIE, S. et al. Novel non-neuroleptic phenothiazines inhibit Mycobacterium tuberculosis 

replication. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, v. 69, n. 6, p. 1551–1558, 2014.  

SAM, I. C.; SEE, K. H.; PUTHUCHEARY, S. D. Susceptibility of Burkholderia 

pseudomallei to tigecycline and other antimicrobials. Diagnostic Microbiology and 

Infectious Disease, v. 67, n. 3, p. 308–309, 2010.  



78 
 

SANDBERG, M. E. et al. Pros and cons of using resazurin staining for quantification of 

viable Staphylococcus aureus biofilms in a screening assay. Journal of Microbiological 

Methods, v. 78, n. 1, p. 104–106, 2009.  

SARKER, S. D.; NAHAR, L.; KUMARASAMY, Y. Microtitre plate-based antibacterial 

assay incorporating resazurin as an indicator of cell growth, and its application in the in vitro 

antibacterial screening of phytochemicals. Methods, v. 42, n. 4, p. 321–324, 2007.  

SAROVICH, D. S. et al. Variable virulence factors in Burkholderia pseudomallei 

(Melioidosis) associated with human disease. PLoS ONE, v. 9, n. 3, p. 1–4, 2014.  

SAWASDIDOLN, C. et al. Growing Burkholderia pseudomallei in biofilm stimulating 

conditions significantly induces antimicrobial resistance. PLoS ONE, v. 5, n. 2, p. 1–10, 

2010.  

SCHMOOCK, G.; ELSCHNER, M.; SPRAGUE, L. D. Clear distinction between 

Burkholderia mallei and Burkholderia pseudomallei using fluorescent motB primers. Acta 

Veterinaria Scandinavica, v. 57, n. 1, 2015.  

SCHÜLIN, T.; STEINMETZ, I. Chronic melioidosis in a patient with cystic fibrosis. Journal 

of Clinical Microbiology, v. 39, n. 4, p. 1676–1677, 2001.  

SCHWEIZER, H. P. Mechanisms of antibiotic: resistance in Burkholderia pseudomallei : 

Implications for Treatment of Melioidosis. Future Microbiology, v. 7, n. 12, p. 1389–1399, 

2012.  

SIDRIM, J. J. C. et al. Mycotic aneurysm caused by Burkholderia pseudomallei: Report of a 

Brazilian strain genetically related to Thai strains. Clinical Microbiology and Infection, v. 

17, n. 5, p. 719–721, 2011.  

SIMPSON, A. J. H.; WHITE, N. J. Aminoglycoside and Macrolide Resistance in 

Burkholderia pseudomallei. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 43, n. 9, p. 2332, 

1999.  

SIMPSON, A. J.; WHITE, N. J.; WUTHIEKANUN, V. Aminoglycoside and macrolide 

resistance in Burkholderia pseudomallei. Antimicrobial agents and chemotherapy, v. 43, n. 

9, p. 2332, 1999.  

SIVALINGAM, S. P. et al. Antibiotic susceptibility of 50 clinical isolates of Burkholderia 

pseudomallei from Singapore. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, v. 58, n. 5, p. 

1102–1103, 2006.  

SMITH, M. D. et al. Arabinose assimilation defines a nonvirulent biotype of Burkholderia 

pseudomallei. Infection and Immunity, v. 65, n. 10, p. 4319–4321, 1997.  

SOTO, S. M. Role of efflux pumps in the antibiotic resistance of bacteria embedded in a 

biofilm. Virulence, v. 4, n. 3, p. 223–9, 2013.  

STANTON, A. T.; FLETCHER, W. Melioidosis and its relation to Glanders. Journal of 

Hygiene, v. XXIII, n. 4, p. 347–363, 1925.  

STANTON, A. T.; FLETCHER, W.; KANAGARAYER, K. Two Cases of Melioidosis. The 

Journal of hygiene, v. 23, n. 3, p. 268–276.7, 1924.  

THATRIMONTRICHAI, A.; MANEENIL, G. Neonatal melioidosis: systematic review of the 

literature. The Pediatric Infectious Disease Journal, v. 31, n. 11, p. 1195–1197, 2012.  

TOTÉ, K. et al. A new colorimetric microtitre model for the detection of Staphylococcus 



79 
 

aureus biofilms. Letters in Applied Microbiology, v. 46, p. 249–254, 2008.  

TRAN, P. L. et al. Organoselenium coating on cellulose inhibits the formation of biofilms by 

Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus. Applied and Environmental 

Microbiology, v. 75, n. 11, p. 3586–3592, 2009.  

ULRICH, R. L. et al. Role of quorum sensing in the pathogenicity of Burkholderia 

pseudomallei. Journal of Medical Microbiology, v. 53, n. 11, p. 1053–1064, 2004.  

VIRGINIO, C. et al. Phenotypic characterization of three clinical isolates of Burkholderia 

pseudomallei in Ceará, Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 101, n. 1, p. 95–97, 

2006.  

VIVEIROS, M.; AMARAL, L. Enhancement of antibiotic activity against poly-drug resistant 

Mycobacterium tuberculosis by phenothiazines. International Journal of Antimicrobial 

Agents, v. 17, p. 225–228, 2001.  

WHITMORE, A. An Account of a Glanders-like Disease occurring in Rangoon. The Journal 

of hygiene, v. 13, n. 1, p. 1–34.1, 1913.  

WIERSINGA, W. J. et al. Serologic Surveillance Studies of Melioidosis in Gabon , 2012 – 

2013. Emerging Infectious Diseases, v. 21, n. 1, p. 40–47, 2015.  

WIERSINGA, W. J.; CURRIE, B. J.; PEACOCK, S. J. Melioidosis. New England Journal 

of Medicine, v. 367, p. 1035–1044, 2012.  

WUTHIEKANUN, V. et al. Survey of antimicrobial resistance in clinical Burkholderia 

pseudomallei isolates over two decades in Northeast Thailand. Antimicrobial Agents and 

Chemotherapy, v. 55, n. 11, p. 5388–5391, 2011.  

YU, H. et al. A new rapid and non-radioactive assay for monitoring and determining the 

proliferation of retinal pigment epithelial cells. Korean J Ophthalmol, v. 17, p. 29–34, 2003.  

 

 

 



80 
 

ANEXO 1 

 MIC e MBEC (µg/mL), sem/com prometazina (mg/mL) 

 Parâmetro  (03-6-033)  (03-6-035)  (03-6-036)  (03-6-038)  (05-3-008)  (05-2-009)  (05-3-010)  (05-3-011)  (05-6-065)  (05-5-096)  (03-6-039)  (05-6-90)  (05-6-91) 

PROM 
MIC 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

MBEC 1,56 0,78 3,12 1,56 1,56 1,56 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

GEN 

MIC 64/32 128/64 128/64 128/64 128/64 256/128 128/64 64/32 128/64 128/64 128/64 256/128 128/64 

MBEC 256/128 256/256 512/128 256/64 256/128 512/256 1024/51

2 

256/256 256/128 512/256 128/128 512/256 256/128 

AMO

X 

MIC 128/128 128/128 128/128 256/256 256/128 256/128 256/128 128/128 256/256 256/256 256/256 128/128 256/256 

MBEC 

512/512 2048/1024 2048/1024 1024/1024 

1024/51

2 1024/512 512/512 512/512 512/512 512/512 256/256 256/256 

1024/10

24 

AMC 

MIC 4/2,4/2 4/2,4/2 4/2,4/2 8/4,8/4 4/2,4/2 4/2,4/2 4/2,4/2 8/4,8/4 4/2,4/2 4/2,4/2 4/2,4/2 4/2,4/2 4/2,4/2 

MBEC 8/4,4/2 32/16,32/1

6 

4/2,2/1 4/2,2/1 32/16,32

/16 

32/16,16/

8 

8/4,8/4 4/2,4/2 4/2,4/2 16/8,16/

8 

32/16,32/1

6 

4/2,4/2 16/8,8/4 

ERI 

MIC 256/64 256/64 512/64 512/128 256/64 512/128 512/128 512/128 512/128 512/128 256/128 512/128 512/128 

MBEC 1024/512 2048/256 4096/128 4096/256 1024/51

2 

512/256 1024/51

2 

512/256 256/128 512/128 128/128 4096/51

2 

512/128 

SXT 

MIC 9,5/0,5 

9,5/0,5 

9,5/0,5 

4,75/0,25 

9,5/0,5 

4,75/0,25 

38/2 

38/2 

4,75/0,2

5 

4,75/0,2

5 

19/1 

9,5/0,5 

9,5/0,5 

4,75/0,2

5 

76/4 

76/4 

19/1 

19/1 

19/1 

19/1 

9,5/0,5 

9,5/0,5 

19/1 

19/1 

19/1 

19/1 

MBEC 9,5/0,5 

4,75/0,25 

19/1 

19/1 

9,5/0,5 

2,37/0,12 

9,5/0,5 

4,75/0,25 

9,5/0,5 

4,75/0,2

5 

38/2 

19/1 

38/2 

38/2 

152/8 

76/4 

9,5/0,5 

9,5/0,5 

9,5/0,5 

4,75/0,2

5 

38/2 

38/2 

19/1 

9,5/0,5 

19/1 

19/1 

CIP 
MIC 1/0,5 1/0,5 1/0,5 2/1 1/0,5 4/2 2/1 2/1 2/1 2/1 1/0,5 2/1 4/2 

MBEC 8/2 4/4 4/1 4/2 4/1 2/1 2/1 2/1 8/2 2/1 2/2 8/2 4/2 

PROM: prometazina; GEN: gentamicina; AMOX: amoxicilina; AMC: amoxicilina/clavulanato; ERI: eritromicina; SXT: sulfametoxazol/trimetoprim; CIP: ciprofloxacina. 
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ANEXO 2 

 

Tabela: Sensibilidade de forma planctônica e biofilme de B. pseudomallei a antimicrobianos (μg/mL), com e sem combinação com prometazina 

(mg / mL)
α
. 

 

Compostos 

CIM – droga e 

prometazina 

isolados 

Drogas antimicrobianas em combinação com 

prometazina 
CEMB – droga e 

prometazina isoladas 
Drogas antimicrobianas em combinação com 

prometazina 

CIM 

faixa 
Média 

Geométrica 

PROM 

CIM 

faixa 

CIM 

faixa 
Média 

Geométrica 
Redução 

faixa 
CEMB 

faixa 
Média 

Geométrica 

PROM 

CEMB 

faixa 

CEMB 

faixa 
Média 

Geométrica 
Redução 

faixa 

PROM 

mg/mL 
0.78 0.78 – – – – 

0.78-

3.12 
1.07 – – – – 

AMOX 

μg/ mL 
128-

256 
185.91 0.39-0.78 128-256 167.11 2x 

256-

2048 
705.03 0.39-1.56 

256-

1024 
569.62 2x 

AMC 

μg/ mL 
4-8 4.45/2.22 0.78 4-8 4.45 – 4-32 10.44/5.22 0.78-1.56 2-32 8 2x 

ERY 

μg/ mL 
256-

512 
413.66 0.19-0.39 64-128 103.49 2 – 8x 

128-

4096 
920.42 0.09-0.78 

128-

512 
242.71 2 – 32x 

SXT 

μg/ mL 
4.75-

76 
15.35/0.80 0.19-0.78 

4.75/0.25-

76/4 
12.40/0.65 2x 

9.5/0.5– 

152/8 
19/1 0.39-0.78 4.75-76 11.76/0.62 2 – 4x 

CIP 

μg/ mL 
1-4 1.70 0.39 0.5-2 0.85 2x 2-8 3.60 0.19-0.78 1-4 1.53 2 – 4x 

GEN 

μg/ mL 
64-256 128 0.39 32-128 64 2x 

128-

1024 
334.21 0.39-0.78 64-512 176.26 2 – 4x 

α
GEN: gentamicina; AMOX: amoxicilina; AMC: amoxicilina/clavulanato; ERY: eritromicina; SXT: sulfametoxazol/trimetoprim; CIP: ciprofloxacina. 
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ANEXO 3 

Planctônica - B. pseudomallei – CIM (μg / mL), sem / com prometazina (mg / mL) 

CEP

AS 

MIC 

PRO

M 

MIC 

GENT

A 

MIC PROM / 

PROM+GEN

TA 

MIC 

GENTA / 

PROM+GE

NTA 

MIC 

AM

OX 

MIC 

PROM / 

PROM+A

MOX 

MIC 

AMOX / 

PROM+A

MOX 

MIC 

AM

C 

MIC 

PROM / 

PROM+A

MC 

MIC 

AMC / 

PROM+A

MC 

MIC 

ERI 

MIC 

PROM / 

PROM+

ERI 

MIC ERI 

/ 

PROM+

ERI 

MIC 

SXT 

MIC 

PROM / 

PROM+S

XT 

MIC SXT 

/ 

PROM+S

XT 

MIC 

CIPRO 

MIC PROM / 

PROM+CIP

RO 

MIC 

CIPRO / 

PROM+CI

PRO 

Bp 
1 

0,7
8 64 0,39 32 128 0,78 128 

4 0,78 4 256 0,19 64 9,5 0,78 9,5 1 0,39  
0,5 

Bp 
3 

0,7
8 128 0,39 64 128 0,78 128 

4 0,78 4 256 0,19 64 9,5 0,39 4,75 1 0,39  
0,5 

Bp 
4 

0,7
8 128 0,39 64 128 0,78 128 

4 0,78 4 512 0,19 64 9,5 0,39 4,75 1 0,39  
0,5 

Bp 
6 

0,7
8 128 0,39 64 256 0,78 256 

8 0,78 8 512 0,39 128 38 0,78 38 2 0,39  
1 

Bp 
9 

0,7
8 128 0,39 64 256 0,39 128 

4 0,78 4 256 0,19 64 
4,7
5 

0,195 4,75 1 0,39  
0,5 

Bp 
10 

0,7
8 256 0,39 128 256 0,39 128 

4 0,78 4 512 0,39 128 19 0,39 9,5 4 0,39  
2 

Bp 
11 

0,7
8 128 0,39 64 128 0,78 128 

4 0,78 4 512 0,39 128 9,5 0,39 4,75 2 0,39  
1 

Bp 
12 

0,7
8 64 0,39 32 128 0,78 128 

8 0,78 8 512 0,39 128 76 0,78 76 2 0,39  
1 

Bp 
13 

0,7
8 128 0,39 64 256 0,78 256 

4 0,78 4 512 0,39 128 19 0,78 19 2 0,39  
1 

Bp 
14 

0,7
8 128 0,39 64 256 0,78 256 

4 0,78 4 512 0,39 128 19 0,78 19 2 0,39  
1 

JIC 
0,7
8 256 0,39 128 128 0,78 128 

4 0,78 4 512 0,39 128 19 0,78 19 4 0,39  
2 

JNA 
0,7
8 128 0,39 64 256 0,78 256 

4 0,78 4 512 0,39 128 19 0,78 19 2 0,39  
1 

133
1 

0,7
8 128 0,39 64 256 0,78 256 

4 0,78 4 256 0,39 128 9,5 0,78 9,5 1 0,39  
0,5 

PROM: prometazina; GEN: gentamicina; AMOX: amoxicilina; AMC: amoxicilina/clavulanato; ERI: eritromicina; SXT: sulfametoxazol/trimetoprim; CIP: ciprofloxacina 
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Biofilme - B. pseudomallei – CEMB (μg / mL), sem / com prometazina (mg / mL) 

CEP

AS 

MBEC 

PROM 

MBEC 

GENT

A 

MBEC 

PROM / 

PROM+GE

NTA 

MBEC 

GENTA / 

PROM+GE

NTA 

MBE

C 

AM

OX 

MBEC 

PROM / 

PROM+A

MOX 

MBEC 

AMOX / 

PROM+A

MOX 

MBE

C 

AM

C 

MBEC 

PROM / 

PROM+A

MC 

MBEC 

AMC / 

PROM+A

MC 

MBE

C 

ERI 

MBEC 

PROM / 

PROM+

ERI 

MBEC 

ERI / 

PROM+

ERI 

MBE

C 

SXT 

MBEC 

PROM / 

PROM+S

XT 

MBEC 

SXT / 

PROM+S

XT 

MBE

C 

CIPR

O 

MBEC 

PROM / 

PROM+CIP

RO 

MBEC CIPRO 

/ 

PROM+CIPR

O 

Bp 1 1,56 256 0,78 128 512 1,56 512 8 0,78 4 
102

4 0,78 512 9,5 0,78 4,75 8 0,39 2 

Bp 3 0,78 256 0,78 256 
204

8 0,39 1024 32 0,78 32 
204

8 0,097 256 19 0,78 19 4 0,78 4 

Bp 4 3,12 512 0,78 128 
204

8 1,56 1024 4 1,56 2 
409

6 0,19 128 9,5 0,78 2,37 4 0,78 1 

Bp 6 1,56 256 0,39 64 
102

4 1,56 1024 4 0,78 2 
409

6 0,19 256 9,5 0,78 4,75 4 0,78 2 

Bp 9 1,56 256 0,78 128 
102

4 0,78 512 32 1,56 32 
102

4 0,78 512 9,5 0,78 4,75 4 0,39 1 

Bp 
10 1,56 512 0,78 256 

102
4 0,78 512 32 0,78 16 512 0,78 256 38 0,78 19 2 0,78 1 

Bp 
11 0,78 1024 0,39 512 512 0,78 512 8 0,78 8 

102
4 0,39 512 38 0,78 38 2 0,39 1 

Bp 
12 0,78 256 0,78 256 512 0,78 512 4 0,78 4 512 0,39 256 152 0,39 76 2 0,39 1 

Bp 
13 0,78 256 0,39 128 512 0,78 512 4 0,78 4 256 0,39 128 9,5 0,78 9,5 8 0,195 2 

Bp 
14 0,78 512 0,39 256 512 0,78 512 16 0,78 16 512 0,19 128 9,5 0,39 4,75 2 0,39 1 

JIC 0,78 512 0,39 256 256 0,78 256 4 0,78 4 512 0,39 128 19 0,78 19 4 0,39 2 

JNA 0,78 256 0,39 128 
102

4 0,78 1024 16 0,39 8 
409

6 0,39 512 19 0,39 9,5 8 0,195 2 

133
1 0,78 128 0,78 128 256 0,78 256 32 0,78 32 128 0,78 128 38 0,78 38 2 0,78 2 

PROM: prometazina; GEN: gentamicina; AMOX: amoxicilina; AMC: amoxicilina/clavulanato; ERI: eritromicina; SXT: sulfametoxazol/trimetoprim; CIP: ciprofloxacina 
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