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RESUMO 

 

Os bacilos Gram-negativos compreendem vários gêneros de grande importância clínica, 

especialmente aqueles alocados na ordem Enterobacterales, bem como os pertencentes 

ao grupo conhecido como bacilos Gram-negativos não fermentadores (BGN-NF). Esses 

microrganismos são responsáveis por boa parte das Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde (IRAS) e frequentemente apresentam multirresistência aos 

antimicrobianos. Nas últimas décadas, com a elevação das taxas de resistência aos 

antimicrobianos entre os bacilos Gram-negativos, particularmente às cefalosporinas de 

amplo espectro e aos carbapenêmicos, as polimixinas voltaram a ser utilizadas, sendo 

consideradas como uma das drogas de última escolha no tratamento de IRAS por essas 

bactérias. Entretanto, com o aumento do seu uso houve uma emergência da resistência a 

polimixina, o que caracteriza um grande problema terapêutico.  A detecção laboratorial 

de cepas resistentes às polimixinas é baseada no método de microdiluição em caldo, 

considerado o método de referência, sendo este, porém, considerado um método de 

difícil aplicação na rotina laboratorial, por ser laborioso e de custo relativamente alto. A 

detecção da resistência às polimixinas é importante para auxiliar no direcionamento 

terapêutico do paciente, melhorando o seu prognóstico, além de direcionar o uso 

terapêutico, limitando o uso desnecessário e diminuindo a resistência. Métodos 

fenotípicos alternativos, confiáveis, de fácil execução e de custo baixo são necessários, 

uma vez que o método de referência apresenta dificuldades de implementação na rotina 

laboratorial. O presente trabalho busca elaborar uma revisão não sistemática acerca dos 

métodos fenotípicos para detecção de resistência a polimixina, analisando esses 

métodos comparativamente com o método padrão, com ênfase em suas vantagens e 

limitações. Para tanto, será realizado um levantamento bibliográfico realizado junto às 

bases de dados das bibliotecas eletrônicas PubMed 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) e Scielo (https://www.scielo.br/), 

considerando artigos científicos publicados nas línguas inglesa e portuguesa, no período 

de 2006 a 2020, relacionados ao tema “Detecção fenotípica de resistência a polimixinas 

entre bacilos Gram-negativos: métodos laboratoriais alternativos”. A revisão desse 

importante tema na área da Microbiologia Clínica poderá constituir um material de 

consulta para biomédicos e outros profissionais que atuam no setor de Microbiologia 

Clínica, bem como uma ferramenta para auxiliar na melhor escolha entre os métodos 

alternativos disponíveis para a detecção da resistência a polimixina, no contexto de cada 

laboratório.  

 

Palavras chaves: Bacilos Gram-negativos. Resistência à polimixinas. Métodos 

fenotípicos.  
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ABSTRACT 

 

Gram-negative bacilli comprise several genera of great clinical importance, especially 

those allocated in the Enterobacterales order, as well as those belonging to the group 

known as non-fermenting Gram-negative bacilli (BGN-NF). These microorganisms are 

responsible for a large part of Healthcare-Associated Infections (HAIs) and multidrug-

resistant gifts. In the last few decades, with the increase in resistance rates to 

antimicrobials among Gram-negative bacilli, particularly broad-spectrum 

cephalosporins and carbapenems, such as polymyxins have been used again, being 

evaluated as one of the drugs of choice in the treatment of IRAS by these bacteria. 

However, with the increase in use, there was an emergence of polymyxin resistance, 

which highlighted a major therapeutic problem. In addition, laboratory detection of 

strains resistant to polymyxins is based on the broth microdilution method, considered 

the reference method, but broth microdilution is considered a method of difficult 

application in the laboratory routine, as it is laborious and relatively expensive. The 

detection of polymyxin resistance is important to assist in the therapeutic direction of 

the patient, improving his prognosis, in addition to directing therapeutic use, limiting 

unnecessary use and decreasing resistance. Phenotypic alternative methods of 

execution, easy to perform and of low cost are proposed, since the reference method 

presents difficulties of implementation in the laboratory routine. The present work seeks 

to elaborate a non-systematic review about phenotypic methods for detecting polymyxin 

resistance, analyzing these methods comparatively with the standard method, with 

emphasis on their advantages and limitations. To this end, a bibliographic survey will be 

carried out with the databases of the electronic libraries PubMed 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) and Scielo (https://www.scielo.br/), 

considering scientific articles published in the languages English and Portuguese, in the 

period from 2006 to 2020, related to the theme “Phenotypic detection of polymyxin 

resistance among Gram-negative bacilli: alternative laboratory methods”. A review of 

this important topic in the field of Clinical Microbiology can be a reference material for 

biomedical and other professionals working in the Clinical Microbiology sector, as well 

as a tool to assist in the best choice among the alternative methods available for the 

detection of polymyxin resistance, in the context of each laboratory. 

 

Key words: Gram-negative bacilli. Resistance to polymyxins. Phenotypic methods. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, um dos maiores desafios para as autoridades de saúde no cenário 

mundial é o crescimento da resistência bacteriana aos antimicrobianos. Ao longo dos 

anos as opções de antimicrobianos eficazes, disponíveis no mercado, tornaram-se cada 

vez mais restritas devido ao aparecimento de cepas multirresistentes (MDR, do inglês 

“Multidrug-resistant”), o que vem dificultando o tratamento, principalmente de 

pacientes em hospitais ao redor do mundo, particularmente daqueles que internados nas 

Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).  

Os bacilos Gram-negativos (BGN) têm cada vez mais se destacado nesse 

cenário, por estarem relacionados a infecções graves que acometem pacientes 

internados, prolongando o tempo de tratamento, de internação e algumas vezes, 

levando-os a óbito. Os BGN constituem um amplo grupo de bactérias, muitas de 

importância clínica, entre elas as bactérias pertencentes à ordem das Enterobacterales, 

especialmente as enterobactérias (Enterobacteriaceae) e alguns bacilos Gram-negativos 

não fermentadores (BGN-NF), como Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter spp, 

entre outros.    

A ordem Enterobacterales é formada por um grupo BGN, que não formam 

esporos e são anaeróbios facultativos, sendo caracterizadas por fermentarem a glicose, 

e, na sua maioria, reduzirem nitrato a nitrito e não apresentarem a enzima citocromo-

oxidase. (KONEMAN, 2008) As oito famílias que compõem a ordem são: 

Enterobacteriaceae,  Erwiniaceae fam.nov.,  Pectobacteriaceae fam.nov., Yersiniaceae 

fam. nov., Hafniaceae fam. nov., Morganellaceae fam. nov., Budviciaceae fam. nov. e 

Thorselliaceae fam. Nov. (ADEOLU et al., 2016) 

Muitas espécies de Enterobacterales fazem parte da microbiota de seres 

humanos e animais, e a ordem também inclui diversos patógenos com grande 

importância clínica, estando associados a várias infecções em humanos, tais como: 

infecções gastrintestinais, de feridas, de trato urinário, septicemia, meningites, abscessos 

e pneumonias. Essas infecções podem ser adquiridas na comunidade e, principalmente, 

no ambiente hospitalar (Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, IRAS). Dentre 

esses patógenos, destacam-se os gêneros Klebsiella spp., Enterobacter spp., Escherichia 

spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Proteus spp., entre outros. (ANVISA, 2016) 
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Entre os BGN-NF destacam-se como patógenos humanos oportunistas P. 

aeruginosa, Acinetobacter spp,  Stenotrophomonas malthophilia e Burkolderia cepacia. 

Esses microrganismos têm potencial para causar infecções com alto risco de vida, 

geralmente em pacientes imunossuprimidos. (AGARWAL et al., 2017). O tipo mais 

comum de infecção causada por eles são as IRAS e entre as mais importantes destacam-

se as infecções de corrente sanguínea e pneumonias associadas à ventilação mecânica. 

(VICARI et al., 2013)  

Microrganismos Gram-negativos MDR, ou seja, com resistência a pelo menos 

um antimicrobiano de três ou mais classes diferentes (MAGIORAKOS et al., 2012), 

têm sido cada vez mais associados com infecções adquiridas no ambiente hospitalar e 

tornaram-se um problema de saúde pública, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS). (OLIVEIRA et al., 2014). O tratamento de IRAS causadas por bactérias MDR é 

dificultado pela limitação de opções terapêuticas, uma vez que frequentemente 

apresentam resistência a várias drogas, incluindo as mais utilizadas na clínica médica, 

tais como quinolonas, cefalosporinas e carbapenêmicos. (LOHO, DARMHAYANTI, 

2015) e com isso, elevando o tempo de internação do paciente, a taxa de mortalidade e 

os custos financeiros para as instituições de saúde. (BOUCHER et al., 2009) 

Entre as principais espécies de BGN que trazem grande preocupação para as 

autoridades de saúde, estão: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, e os BGN-NF, P. 

aeruginosa e A. baumannii, uma vez que essas bactérias frequentemente apresentam 

multirresistência. (TIMBLE et al., 2016) (COSTA et al., 2017) 

As cefalosporinas de terceira e quarta geração, da classe dos β-lactâmicos 

surgiram como aliadas ao tratamento de infecções sistêmicas por Gram-negativos, 

chegando ao Brasil no início dos anos 80. (ROSSI, ANDREAZZI, 2005; NOGUEIRA, 

2009) Porém, já na década de 80, foram descritos os primeiros relatos no mundo de 

bacilos Gram-negativos resistentes a esses β-lactâmicos, principalmente através da 

produção de β-lactamases de espectro ampliado (ESBLs), que são enzimas que inativam 

os antimicrobianos dessa classe, com exceção das cefalosporinas de 2ª geração e os 

carbapenêmicos. (DAVIES, DAVIES, 2010; SAMPAIO e GALES, 2016) 

O primeiro indício da presença de ESBL no Brasil foi descrito em 1994, com o 

aparecimento de resistência a cefalosporinas de terceira geração, em isolados de 

enterobactérias cefepime resistentes. (JONES, MARSHAL, 1994). Mas, apenas em 

1997, foi confirmada a produção dessas enzimas no país. (GALES et al., 1997) 
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A partir de então, estudos mostraram a frequência de ESBL aumentando no 

Brasil, em isolados de enterobactérias. Por exemplo, em amostras de K. pneumoniae 

coletadas de UTIs em diferentes hospitais brasileiros, durante 3 anos consecutivos, a 

prevalência de ESBL foi de 59,2%. (MENDES et al., 2000) 

Também no Brasil, 4.888 culturas foram analisadas no Rio Grande do Sul em 

2010. O percentual de culturas positivas foi de 31,6% (no =1.546/4.888). Dessas, 54,2% 

(no =838/1.546) foram identificadas como enterobactérias e dentre elas, 24,8% dos 

isolados apresentaram teste de triagem positivo para produção de ESBL. (LAGO, 

FUENTEFRIA, FUENTEFRIA, 2010) 

Os carbapenêmicos, também da classe dos-lactâmicos, possuem espectro de 

ação maior que os outros dessa mesma classe, apesar de apresentarem o mesmo 

mecanismo de ação. O diferencial dos carbapenêmicos está na sua estrutura, que se 

diferencia das penicilinas pela presença de um segundo anel insaturado e uma molécula 

de carbono ao invés de enxofre. (NOGUEIRA, 2009). Esses antibióticos eram as drogas 

de escolha nas infecções por cepas ESBL, mas o aumento das ERCs (Enterobactérias 

Resistentes a Carbapenêmicos) nos últimos anos trouxe um grande desafio para o 

tratamento das infecções causadas por essas cepas. (KANG et al., 2019) 

Entre os mecanismos de resistência aos carbapenêmicos que os BGN podem 

apresentar, o mais importante é a produção de enzimas do tipo carbapenemases, 

incluindo as da classe A (KPC, GES, etc), da classe B (NDM, VIM, IMP, etc.) e da 

classe D (oxacilinases). (QUEENAN e BUSH, 2007) 

 Amostras de K. pneumoniae produtoras de carbapenemase do tipo KPC são 

amplamente disseminadas no território nacional, sendo essa carbapenenase já 

considerada endêmica no Brasil, sendo detectada não apenas em K. pneumoniae, mas 

em diversas outras espécies de Enterobacterales. Cabe ressaltar que a polimixina B vem 

sendo utilizada em larga escala para o tratamento de infecções por esses 

microrganismos. (SAMPAIO, GALES, 2016) 

Particularmente, P. aeruginosa e Acinetobacter spp também têm apresentado 

aumento crescente de resistência aos carbapenêmicos, nas últimas décadas. 

(DELIBERALI et al., 2011). Em um hospital universitário de Uberlândia em São Paulo, 

entre novembro de 2003 e junho de 2005, foi relatado um surto de infecção por P. 

aeruginosa imipenem resistente no qual um número expressivo de pacientes morreu no 

30° dia após a infecção.  (CEZÁRIO et al., 2009) Um estudo conduzido por Oliveira e 
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colaboradores (2019), com amostras de Acinetobacter spp. isoladas de pacientes 

internados em dois hospitais gerais de Niterói, RJ, verificou-se elevada ocorrência de 

amostras resistentes aos carbapenêmicos (96% e 92%, para imipenem e meropenem, 

respectivamente), entre as quais 95,6% % eram produtoras da carbapenemase OXA-23. 

Em outro estudo, Chagas e colaboradores (2014) verificaram uma ampla disseminação 

clonal no Brasil, de A. baumannii resistentes a carbapenêmicos e MDR, carreando o 

gene blaOXA-23. 

De acordo com o boletim de segurança da ANVISA, que avaliou os indicadores 

nacionais de IRAS e a resistência antimicrobiana no ano de 2018, nos hospitais 

brasileiros, os bacilos Gram-negativos destacaram-se como agentes etiológicos de 

IRAS, principalmente nas UTIs, sendo K. pneumoniae a espécie mais frequente, com 

3.573 notificações. (ANVISA, 2020).  Diante disso, o controle e o tratamento das 

infecções por esses microrganismos tornam-se um desafio para instituições e 

profissionais de saúde.  (LAUTENBACH, PERENCEVICH, 2014) 

Estimou-se que até 50% do uso de antibióticos seja feito de forma inadequada e 

que, aproximadamente dois milhões de pessoas sejam infectadas por cepas resistentes a 

cada ano nos EUA. (CAI et al., 2017) No Brasil, e também na América Latina, o 

número de infecções em corrente sanguínea por BGN ultrapassa a de Gram-positivos. 

Sendo, dessas, um número significativo de infecções por microrganismos MDR. Outra 

evidência que deixa clara a importância dos BGN-MDR é uma lista divulgada pela 

OMS em 2017, em que diferentes microrganismos estão divididos em nível de 

prioridade para o desenvolvimento de novas terapias antimicrobianas. No grupo mais 

crítico, descrito como Prioridade 1, estão incluídos A. baumannii e P. aeruginosa 

resistentes a carbapenemêmicos e Enterobacteriaceae, resistente a carbapenemêmicos e 

produtoras de ESBL. (WILLYARD, 2017) 

Sabendo que a resistência antimicrobiana representa risco iminente à saúde 

humana e tem implicações tanto econômicas quanto de segurança global, em 2015, por 

unanimidade as nações que fazem parte da OMS aprovaram um plano global de ação 

para combater a resistência antimicrobiana que conta com o Global Antimicrobial 

Resistance and Use Surveillance System (GLASS) como ferramenta de apoio. Esse 

sistema tem o objetivo de fornecer dados, a fim de fortalecer a base de evidências sobre 
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resistência antimicrobiana e ajudar a informar a tomada de decisões e impulsionar ações 

nacionais, regionais e globais, além de apoiar a vigilância e a pesquisa a nível mundial.  

Devido à dificuldade e limitação de opções terapêuticas para o tratamento de 

infecções por Gram-negativos resistentes aos carbapenêmicos, as polimixinas tornaram 

a ser consideradas opções de tratamento importantes. Em um estudo do SENTRY 

conduzido por Gales e colaboradores (2011), com amostras de BGN de diversas áreas 

geográficas, isoladas entre 2006 a 2009, se verificou taxas baixas de resistência a 

polimixina. Entretanto, também se observou uma tendência ao aumento da resistência a 

esse antimicrobiano, nos últimos anos, principalmente em Klebsiella spp. isoladas de 

hospitais da América Latina e da região Asiática do Pacífico. (GALES et al., 2011) 

Considerando que as infecções por BGN multirresistentes são desafiadoras para 

as instituições e profissionais da saúde, e são responsáveis por transtornos e danos tanto 

aos pacientes quanto aos hospitais, tornam-se importantes as medidas de identificação 

de cepas MDR para auxiliar no controle dessas infecções, particularmente por amostras 

apresentando resistência a polimixina, considerada uma das últimas opções terapêuticas 

para infecções por bacilos Gram-negativos MDR. Porém, uma grande barreira na 

detecção fenotípica da resistência a polimixina é a estrutura e natureza físico-química 

dessa molécula, que torna o teste de sensibilidade muito desafiador. Por isso, com o 

objetivo de oferecer o tratamento adequado, reduzindo o avanço e aparecimento de 

novas cepas resistentes, estudos na área diagnóstica têm sido desenvolvidos. 

 Neste contexto, recentemente, vários métodos para detecção fenotípica da 

resistência a polimixina têm sido descritos na literatura. O presente trabalho se propõe a 

realizar uma revisão não sistemática sobre esses métodos, bem como suas vantagens e 

limitações, sendo esse um tema de importância bastante atual para o Laboratório de 

Microbiologia e os laboratoristas que ali atuam. 

 A descrição dos diferentes métodos alternativos para detecção da resistência a 

polimixina, bem como a análise comparativa dos mesmos frente ao método padrão 

ouro, de acordo com a bibliografia levantada no presente estudo, poderão constituir um 

material de consulta para biomédicos e outros profissionais que atuam no setor de 

Microbiologia Clínica, bem como uma ferramenta para auxiliar o laboratório a escolher 

um método alternativo para detecção laboratorial da resistência a polimixina, que seja 

confiável e mais adequado à sua rotina.   
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

✔ Elaborar uma revisão não sistemática, a partir de artigos nacionais e internacionais, 

em relação ao tema: “Detecção fenotípica de resistência a polimixinas entre bacilos 

Gram-negativos: métodos laboratoriais alternativos”, e comparando os métodos 

laboratoriais fenotípicos alternativos descritos na bibliografia levantada, no que se 

refere às suas vantagens e desvantagens, em comparação ao método padrão-ouro. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

✔ Contextualizar a importância terapêutica da polimixina e da emergência de 

mecanismos de resistência a esse antimicrobiano;  

 

✔ Descrever os principais métodos laboratoriais fenotípicos alternativos de 

detecção da resistência à polimixina, disponíveis atualmente; 

 

✔ Comparar as vantagens e limitações desses métodos em relação ao método de 

referência, da microdiluição em caldo. 
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia empregada nesse trabalho foi baseada em um levantamento 

bibliográfico realizado junto às bases de dados das bibliotecas eletrônicas PubMed 

(Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) e Scielo (Disponível em: 

https://www.scielo.br/), considerando artigos científicos publicados nas línguas inglesa 

e portuguesa, no período de 2006 a 2020, relacionados ao tema “Detecção fenotípica de 

resistência a polimixinas em bacilos Gram-negativos: Métodos Laboratoriais 

Alternativos”. Serão utilizados os seguintes descritores, isoladamente ou em 

combinação, em português ou em inglês, respectivamente: bacilos Gram-negativos, 

polimixina, resistência, detecção, métodos fenotípicos, Gram-negative bacilli, 

polymyxin resistance, detection e phenotypic methods. 

Notas técnicas e resoluções emitidas pela Anvisa, disponibilizadas virtualmente, 

bem como manuais do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) e do 

BrCast/EUCAST também foram consultados. 

https://www.scielo.br/
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4  REVISÃO DA LITERATURA 

 

Resistência às Polimixinas 

 

Tratando-se de IRAS causadas por bactérias Gram-negativas multirresistentes, 

as polimixinas têm sido consideradas como sendo uma das últimas opções de 

tratamento. Essas drogas foram introduzidas no mercado nos anos 60 e passaram a ser 

muito utilizadas no tratamento de infecções por Gram-negativos. Por volta de 1980, seu 

uso foi suspenso por motivos de nefro e neurotoxicidade, dando lugar às cefalosporinas 

de terceira geração. Entretanto, nas últimas décadas, com o aumento de amostras 

resistentes especialmente às cefalosporinas de terceira geração e aos carbapenêmicos, 

particularmente entre as Enterobacterales e os não-fermentadores, as polimixinas B e E 

(colistina) voltaram a ser bastante utilizadas na clínica médica. (LEVIN at el., 1999) 

As polimixinas compõem a classe de antimicrobianos dos polipeptídeos e 

funcionam como um detergente catiônico, que causa dano às membranas externa e 

citoplasmática dos microrganismos, causando morte celular. (NATION; LI, 2009). 

Agem ligando-se aos polissacarídeos da membrana externa dos Gram-negativos, mais 

especificamente na porção do lipídeo A do lipopolissacarídeo (LPS), retirando 

moléculas responsáveis pela estabilidade celular, alterando a permeabilidade da 

membrana e promovendo a morte celular. (COSTA et al., 2017) Essa ligação ocorre 

através da interação eletrostática dos grupos aminas livre, da molécula da polimixina, 

que estão carregados positivamente, com os grupos fosfatos do lipídeo A da parede 

bacteriana, que são carregados negativamente. (Figura 1) (FALAGAS; KASIAKOU; 

SARAVOLATZ, 2006) 
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Figura 1: Mecanismo de ação e de resistência - Polimixinas 

Fonte: Dortet et al., 2016 

 

Essas drogas não possuem atividade contra Gram-positivos, pois esses 

microrganismos possuem o que se conhece por resistência intrínseca, já que a 

polimixina não consegue penetrar através da sua parede celular. Também existem 

alguns Gram-negativos que apresentam resistência intrínseca às polimixinas; entre eles 

estão: Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia, Proteus spp., Serratia 

spp., Providencia spp. e Morganella spp. (TRIMBLE et al., 2016) 

Entretanto, esses antimicrobianos apresentam ação contra a maioria das bactérias 

Gram-negativas, principalmente as Enterobacterales e os bacilos Gram-negativos não 

fermentadores. Como por exemplo, no caso das enterobactérias podemos citar 

Klebsiella spp., E. coli, Citrobacter spp., Salmonella spp. e Shigella spp., que em 

situações comuns são suscetíveis à polimixina, e entre os BGN-NF estão Acinetobacter 

spp. e P. aeruginosa. (COSTA, 2017) 

Apesar de se conhecer cinco tipos de polimixinas (A, B, C, D e E), somente as 

polimixinas B e E (colistina) são utilizadas na prática clínica e como consequência ao 

maior uso, a resistência a esses antimicrobianos vem emergindo nos últimos anos e 

pode ocorrer principalmente devido às mutações no LPS, e mais recentemente, por 

aquisição plasmidial. (LEE et al., 2009; LIU et al., 2016). A estrutura química da 

Colistina difere-se da estrutura da Polimixina B apenas pela troca de um aminoácido do 

decapeptídeo. Na colistina, a D-leucina e na Polimixina B, a D-fenilalanina. (Figura 2) 
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          Figura 2: Estrutura das polimixinas B e E 

Fonte: Gallardo-Godoy et al., 2016 

 

Na Europa, já ocorreram vários surtos causados por K. pneumoniae resistente a 

carbapenêmicos e a polimixina, assim como na Ásia, Austrália e América do Sul. 

(MIRANDA, 2018) 

Em um estudo realizado no Brasil com isolados de pacientes internados em 10 

hospitais particulares de São Paulo, no período de 2011 a 2015, foram verificados 

aumentos anuais nas taxas de resistência a polimixina B entre K. pneumoniae resistentes 

a carbapenêmicos, destacando-se as produtoras da enzima KPC-2, além da 

disseminação intra e inter hospitalar dessas cepas. Apesar de não ter sido avaliado qual 

o mecanismo de resistência a polimixina esses isolados apresentavam, os autores 

sugeriram que a provável causa seria modificações no lipídeo A, resultado de mutações 

nucleotídicas que implicam na regulação dos operons que participam do seu processo de 

síntese.  (BARTOLLETI et al., 2016)  

Em K. pneumoniae, a cápsula polissacarídica também é um fator que pode 

contribuir para a resistência a polimixina. Amostras de K. pneumoniae descapsuladas 

apresentaram sensibilidade a um maior número de antimicrobianos. (CAMPOS et al., 

2004) Concomitantemente, mutações que levam ao aumento da expressão de 

polissacarídeos capsular conferem resistência de forma geral a essas cepas. (LEE at el., 

2009). Outros possíveis mecanismos que também têm sido descritos seriam: sistemas de 

efluxo (PADILLA et al., 2010), síntese de proteinases (GUINA et al., 2000), entre 

outros. 
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Outro mecanismo de resistência às polimixinas é associado com gene plasmidial 

mcr, que por ser plasmidial apresenta fácil disseminação, o que traz uma preocupação 

ainda maior. (AIRES et al., 2017) A primeira detecção desse mecanismo de resistência 

a polimixina foi realizada no mês de novembro de 2015, na China, entre amostras de E. 

coli isoladas de animais, humanos e do ambiente. (LIU et al., 2016) O mecanismo 

codificado pelo gene plasmidial mcr consiste em adicionar fosfoetanolamina ao lipídeo 

A. Diversos plasmídeos como Incl2, IncP, IncX4 podem carrear esse gene e alguns 

plasmideos podem também carrear outros genes de resistência, tais como aqueles que 

codificam resistência a β-lactâmicos, aminoglicosídeos, quinolonas entre outros 

antimicrobianos de importância. O uso desses antimicrobianos pode ocasionar a seleção 

e disseminação de cepas com o gene mcr-1, além disso, infecções por cepas contendo 

esses plasmídeos se tornam de difícil tratamento. (POIREL, JAYOL, NORDMANN, 

2017)  

No Brasil, o primeiro relato de gene mcr-1 foi feito em 2016, por Fernandes e 

colaboradores em amostras de E. coli isoladas de animais de produção, em São Paulo, 

Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Em 2017,  Aires e colaboradores descreveram 

um isolado de K. pnemoniae de uma paciente internada em CTI de um hospital no 

Espírito  Santo, produtor de KPC-2 e com resistência à polimixina codificada pelo gene 

plasmidial mcr-1. Dalmolin e colaboradores (2018), também descreveram uma amostra 

de colonização de K. pneumoniae carreadora dos dois genes simultaneamente, blaKPC e 

mcr-1, isolada de uma paciente no Rio Grande do Sul.  

Considerando, atualmente, a importância da polimixina na prática clínica e o 

aumento da resistência a essa droga (OLAITAN, MORAND, ROLAIN, 2014) é 

necessário que sejam esclarecidos todos os mecanismos de resistência às polimixinas 

porque a compreensão destes mecanismos poderá auxiliar no tratamento correto dos 

pacientes infectados, no desenvolvimento de novas drogas e no controle da 

disseminação de cepas multirresistentes. (BRAUN, 2016) 

Infecções causadas por bactérias MDR são de difícil tratamento, justamente por 

reduzirem as opções de antimicrobianos eficazes. (POIREL, JAYOL, NORDMANN, 

2017). Por serem uma das drogas de última escolha contra infecções por bactérias 

Gram-negativas MDR, o aumento do uso desse grupo de antimicrobianos na prática 

clínica tem propiciado o surgimento de microrganismos resistentes às polimixinas. 



28 

 

 

(SINGHAL et al., 2018) Nesse contexto, a necessidade de métodos confiáveis para a 

detecção laboratorial dessa resistência torna-se de extrema importância.  

 

Métodos Fenotípicos de Detecção da Resistência às Polimixinas  

 

Uma observação muito relevante sobre as polimixinas é que os métodos 

normalmente utilizados na determinação da susceptibilidade bacteriana aos 

antimicrobianos como, por exemplo, método de difusão em agar, E-teste e sistemas 

automatizados, geralmente apresentam resultados discordantes quando comparados com 

os do método de microdiluição em caldo (método de referência), especialmente 

tratando-se de Acinetobacter spp e Pseudomonas spp. (KASSAMALI et al., 2013; LAT 

et al., 2011) 

Cabe ressaltar que o método de difusão em agar, não é recomendado para a 

detecção de amostras resistentes à polimixina, uma vez que a molécula desses 

antimicrobianos não se difunde de forma adequada no agar (LOTEM-FOE et al., 2007), 

gerando resultados não confiáveis e, sendo assim, os documentos dos comitês 

internacionais tais como o CLSI e o EUCAST, não apresentam pontos de corte para 

testes por disco difusão para a polimixina, uma vez que os dois comitês não consideram 

mais esse método como sendo válido para verificação do perfil de sensibilidade frente a 

essa droga (CLSI, 2020; EUCAST, 2020).  

A detecção rápida e confiável de amostras resistentes à polimixina, 

principalmente no ambiente hospitalar, é importante não apenas para o controle da 

disseminação dessas amostras, mas também no auxílio do direcionamento da terapia 

adequada a ser utilizada no tratamento. A disponibilização de métodos alternativos 

menos laboriosos e de mais fácil implementação na rotina laboratorial do que o método 

padrão-ouro da microdiluição em caldo, se faz necessária.   

 

Microdiluição em Caldo (Método de Referência) 

 

Em 2016, o CLSI/EUCAST Joint Polymyxin Breakpoints Working Group, um 

grupo formado pelos comitês internacionais CLSI (Clinical and Laboratory Standards 

Institute) e EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing), 

recomendou o método ISO 20776-1:2006 para a detecção de resistência à polimixina 
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em Enterobacteriaceae, P. aeruginosa e Acinetobacter spp., preconizando assim a 

microdiluição em caldo, como sendo o método de referência para detecção dessa 

resistência. Nesse documento, o grupo de trabalho também ressaltou as seguintes 

recomendações: o caldo Mueller-Hinton deve ser Cátion-ajustado; não deve haver 

adição de nenhum aditivo, especialmente o polissorbato-80 (P-80 ou Tween 80) ou 

outros surfactantes; as placas de microdiluição devem ser de poliestireno e fundo chato; 

derivados de colistina, como o metanossulfonato de sódio, não devem ser utilizados, 

sendo preconizado o uso de sulfatos de polimixinas.  (EUCAST, 2016)  

De acordo com o BrCAST (2020), os pontos de corte atuais para 

Enterobacterales, P. aeruginosa e Acinetobacter spp. para a polimixina B e colistina 

são de ≤ 2 mg/L para sensibilidade e de >2 mg/L, para resistência.  

Cabe ressaltar que o documento do CLSI não apresenta pontos de corte para as 

enterobactérias, apenas para P. aeruginosa: colistina, sensível (S): < 2mcg/mL e 

resistente (R): > 4 mcg/mL; Polimixina B: S: < 2; I: 4; R: > 8mcg/mL e  para 

Acinetobacter spp (S: < 2 mcg/mL; R: > 4) e que a Portaria n
o
 64, de 11 de dezembro de 

2018 da Anvisa, determinou que os laboratórios brasileiros, tanto públicos quanto 

privados, deveriam passar a utilizar as normas de interpretação dos testes de 

sensibilidade aos antimicrobianos baseados nos documentos do BrCAST, a partir de 11 

de dezembro de 2019. 

Este método é denominado “microdiluição”, porque envolve o uso de volumes 

pequenos de caldo Mueller Hinton, que são colocados em placas de poliestireno, de 

fundo chato, estéreis e próprias para microdiluição (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figura 3: Placa utilizada para o método da microdiluição em caldo 

                                 Fonte: Fernandes, DGG (2019). 
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Resumidamente, o método consiste na preparação de uma solução contendo 

polimixina B, que é adicionada em um caldo Müeller Hinton cátion ajustado com 20-

25mg/L de Ca
2+

 e 10-12,5 mg/L de Mg
2+

. Em seguida, acrescenta-se 200μL desse caldo 

resultante em cada poço da primeira coluna da placa e da segunda coluna em diante, são 

adicionados 100μL de caldo ajustado sem antibiótico. A partir de então, é realizada uma 

diluição seriada, retirando 100μL de cada poço por coluna, começando pela primeira 

coluna, e acrescentando na coluna seguinte, até a penúltima coluna da placa. A faixa de 

concentrações da droga pode variar de 0,5μg/mL a 256μg/mL. Posteriormente, a 

suspensão bacteriana é preparada em solução salina, com turbidez 0,5 na escala padrão 

de McFarland, diluída em 1:10, e colocado 5μL em cada poço, de forma com que cada 

linha represente uma amostra. As placas são incubadas em uma estufa a 35+ 1 ºC, por 

18h + 2h, em atmosfera ambiente. Após, é realizada a leitura da placa e a concentração 

do poço em que não há mais crescimento bacteriano visível é considerada a 

Concentração Inibitória Mínima (CIM) da polimixina para aquela amostra teste.  

A determinação da CIM é uma importante vantagem do método da 

microdiluição em caldo. Por outro lado, esse método é dispendioso e muito laborioso 

para ser aplicado na rotina laboratorial. (NORDMANN, JAYOL, POIREL, 2016) Além 

disso, pode ocorrer interferência nos resultados, uma vez que as moléculas de 

polimixina, que apresentam carga catiônica, tendem a se aderir às placas de poliestireno, 

utilizadas na execução desta metodologia, uma vez que as mesmas apresentam carga 

negativa (SINGHAL et al., 2018). Nesse contexto, os resultados obtidos no estudo de 

Karvanen e col. (2017) indicaram que tubos de polipropileno apresentaram menor 

adsorção da polimixina, em relação aos de poliestireno; entretanto, esse material é 

ligeiramente opaco, o que dificultaria a leitura e visualização do crescimento bacteriano. 

Alguns estudos, incluindo polimixina e outras drogas, como a dalbamicina, que 

apresentam essa interação com o poliestireno, foram realizados, adicionando-se 

surfactantes, como o P-80, ao caldo Mueller Hinton, baseados na hipótese que a adição 

do P-80 impediria a aderência da polimixina nas paredes de poliestireno da placa de 

microdiluição, mas ainda permitindo que a polimixina continuasse solúvel e 

disponibilizada no caldo. Entretanto, as polimixinas também se ligam ao P-80, 

ocasionando uma menor concentração da droga diluída no poço, interferindo assim no 

valor da CIM. (RENNIE et al., 2007)  
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Por algum tempo, o CLSI (2014) recomendou a adição do P-80, no 

procedimento do método da microdiluição em caldo para polimixina, porém, em 2016, 

o Joint Polymyxin Breakpoints Working Group recomendou que a adição de 

surfactantes, particularmente o P-80, não fosse mais utilizada. (EUCAST, 2016)  

Embora seja considerado o método de referência, além da problemática da 

adsorção da polimixina ao poliestireno das placas de microdiluição, em uma análise 

mais detalhada, pode-se dizer que o método de microdiluição em caldo ainda apresenta 

uma alta probabilidade de erros durante a execução da técnica, como uso de uma 

concentração incorreta de polimixina ou de uma diluição errada, além de apresentar 

limitações na avaliação da heterorresistência, podendo gerar resultados não 

interpretáveis, já que a presença de subpopulações resistentes pode ocasionar cavidades 

na placa omitidas ou “puladas” (ou seja, sem crescimento bacteriano em um 

determinado poço e com crescimento na cavidade seguinte, com concentração maior da 

droga) (BARDET, ROLAIN, 2018).  

 

Sistemas Comerciais Baseados em Microdiluição em Caldo 

Em vista da dificuldade na execução do método de referência e a fim de 

promover maior praticidade e rapidez, foram desenvolvidos alguns sistemas comerciais 

baseados em microdiluição como o UMIC Colistina kit (Biocentric, NT) e o Sensititre 

(Thermo Fisher, Waltham, MA), sendo que o UMIC Colistina kit não está disponível no 

Brasil. 

O teste UMIC Colistina kit é de fácil execução, composto por tiras únicas de 

poliestireno, apresenta 12 poços, sendo que em onze, a colistina desidratada está 

adicionada em concentrações crescentes de 0.06 to 64 μg/mL e um, é utilizado para 

controle do crescimento bacteriano. Após adição da suspensão bacteriana nos poços, a 

tira do teste é incubada a 35 ± 1 °C for 18 ± 2 h, em atmosfera ambiente. A leitura pode 

ser realizada diretamente ou após adição de uma solução de cloreto de 

iodonitrotetrazólio, que facilita a visualização do crescimento bacteriano.  (BARDET et 

al., 2019)  

 Considerando que CA (do inglês, “Categorical Agreement”) equivale a 

resultados de CMIs de uma mesma catergoria; EA (do inglês, “Essential Agreement”), 



32 

 

 

equivale a resultados de CIMs com diferença de apenas de ±1 diluição em relação ao 

método de referência; ME, (do inglês “Major Errors”) equivale a valores de CIMs de 

falsa resistência (comparados aos de sensibilidade, pelo método padrão) e VME (do 

inglês,“Very Major Errors”), equivalentes a valores de CIMs de falsa sensibilidade 

(comparados aos de resistência pelo método padrão),  para que os testes de sensibilidade 

sejam validados, os mesmos precisam apresentar os seguintes critérios, em comparação 

ao método de referência: CA ≥ 90%, EA ≥ 90%, ME ≤3% and VME ≤ 3%. (CLSI, 

2017) 

Bardet e colaboradores (2019) compararam os resultados de CMIs do UMIC 

obtidos com 235 amostras de BGN, incluindo Enterobacterales, P. aeruginosa e 

Acinetobacter spp. (85 resistentes, principalmente (n=70) devido à presença do gene 

mcr, e 150 sensíveis à colistina) com os obtidos no método padrão e verificaram um 

ótimo desempenho do método comercial UMIC. Embora nesse estudo, algumas 

amostras tenham apresentado valores de CIMs mais baixas dos que as obtidas pelo 

método padrão, houve 100% de CA entre os resultados encontrados. 

Em contraste, no estudo conduzido por Jayol e col. (2018), em que os resultados 

de valores de CIMs frente à colistina de185 amostras de BGN resistentes e sensíveis a 

colistina, obtidos em três sistemas comerciais baseados em microdiluição (UMIC 

Colistina, Sensititre e MicroScan) foram analisados comparativamente ao método 

padrão, verificou-se que o sistema UMIC foi o que apresentou a maior taxa de VME 

(11,3%), enquanto o MicroScan apresentou uma taxa elevada de ME (26,9%), 

principalmente entre as amostras de BGN-NF. Nesse estudo, o sistema Sensititre foi o 

de melhor desempenho, com uma CA de 97,8%. 

Em outro estudo, com 66 amostras de enterobactérias (21 mcr positivas e 45 

sensíveis a polimixina), que também comparou métodos fenotípicos de detecção de 

amostras PR, verificou uma CA menor, de 90,1% no sistema Sensititre, e taxas de 

89,5%, 4% e 11,8% para EA, VME e ME, respectivamente. Nesse estudo, os resultados 

do Sensititre foram melhores, comparados aos do Vitek-2, que apresentou os 

percentuais de CA (88,2%) e uma taxa de VME muito elevada (36%), para colistina. 

(CHEW et al., 2017) O Sensititre™ é um sistema baseado em microdiluição em caldo 

para verificação de perfis de sensibilidade bacteriana, que fornece valores de CIMs; 

com opções tanto manuais, quanto automatizadas, disponíveis no mercado. Entretanto, 
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até o momento, ainda existem poucos estudos com o sistema comercial Sensititre 

quanto ao seu desempenho em relação à polimixina. 

 

 

Figura 4: Placas do sistema Sensititre™ para Gram-negativos. 

Fonte: Thermo Fisher, 2020 

 

Outro método comercial baseado em microdiluição é o Policimbac® (Probac do 

Brasil), que permite verificar a CIM da amostra teste frente à polimixina B. Esse 

sistema é de fácil execução, sendo baseado em uma galeria de poliestireno com 

capacidade para testar duas amostras, e que contém 12 orifícios, já com as devidas 

diluições da polimixina B, nas concentrações de 0,125 µg/mL a 64 µg/mL, em caldo 

Muller Hinton cátion ajustado (Figura 5).  

 

 

        Figura 5. Teste comercial de microdiluição em caldo Policimbac® (Probac do Brasil). 

Fonte: Fernandes, DGG (2019) 

A preparação do teste é bem simples, pois o sistema já é previamente preparado 

pelo fabricante. Resumidamente, após 18 a 24 horas de incubação da amostra teste, as 

colônias isoladas deverão ser suspensas em soro fisiológico em um primeiro tubo (Tubo 

1), obedecendo o padrão de turvação de 0,5 da escala de MacFarland (equivalente a 

10
8
UFC/mL). Em seguida, a partir da suspensão do tubo 1, deve-se realizar uma 
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diluição 1:100 em um segundo tubo (Tubo 2), resultando em uma suspensão de 

10
6
UFC/mL. Por fim, faz-se uma diluição 1:10, a partir da suspensão do tubo 2, em um 

terceiro tubo (Tubo 3), de modo a se obter uma concentração final de 10
5
UFC/mL 

(Figura 6). 

 

 

Figura 6. Preparação da suspensão bacteriana teste para o Policimbac 

Fonte: Probac do Brasil, 2020 

 

Na etapa da inoculação da amostra no sistema, 100μL da suspensão final (tubo 

3) deverá ser inoculada na cavidade do controle de crescimento (CC) e nas demais 

cavidades. A ordem sempre deve obedecer ao sentido da menor concentração para a 

maior, ou seja, de 0,125 para 64 μg/mL. Após, a placa é recolocada na embalagem e 

incubada em estufa a 35ºC ± 2°C por 24 horas, em atmosfera ambiente. A leitura e 

interpretação são feitas visualmente, após a adição de Cloreto de 2,3,3-Trifeniltetrazólio 

nas cavidades e mais 20 min de incubação em estufa a 35ºC ± 2°C (sendo que para 

Acinetobacter é preconizado um tempo maior, de 1h). A adição do trifeniltetrazólio no 

meio facilita a leitura, uma vez que, mediante o crescimento bacteriano, resulta em uma 

coloração avermelhada (Figura 5). 

Esse sistema é mais prático e menos laborioso do que o método padrão, 

entretanto, além do custo relativamente elevado, até o momento não existem muitos 

estudos quanto à sua acurácia. Em adição, problemas devidos ao armazenamento e 

transporte dos testes podem ocorrer, de forma que a temperatura ideal (entre 2 e 8
o
C), 

na qual as galerias devem ser conservadas, não for mantida, diminuindo a potência da 

polimixina e interferindo nos resultados dos testes. (PROBAC do BRASIL, 2020) 

Outra consideração em relação ao Policimbac é que o sistema também é 

realizado em uma galeria de poliestireno, o que implica na possibilidade de aderência da 

droga ao poliestireno, alterando os valores de CIM, causando resultados de falsa 

resistência. Comparativamente ao método de referência, que também é realizado em 
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placas de poliestireno, as galerias do Policimbac podem ficar em contato com a 

polimixina por muito mais tempo, uma vez que o prazo de validade dos testes é de 

quatro meses e, com isso, ocasionar uma aderência ainda maior do que a que ocorre no 

método padrão ouro, em que as placas são preparadas num tempo menor (geralmente de 

24h).  

 

 

Sistemas Automatizados  

 

Existem disponíveis no mercado, diferentes sistemas automatizados para a 

identificação microbiana e verificação do perfil de sensibilidade, também baseados em 

microdiluição em caldo, tais como o Vitek (bioMérieux, Marcy l‟Etoile, France), o 

MicroScan (Beckman Couter, CA, EUA) e o BD Phoenix (Becton Dickison, NJ, EUA). 

A partir do crescimento bacteriano é feita uma suspensão bacteriana em salina, em 

concentração de acordo com o protocolo do fabricante e essa suspensão é colocada em 

contato com o cartão (Figura 7) ou cartucho (Figura 8) específico de identificação e 

verificação do perfil de sensibilidade, que será colocado no equipamento. Esses 

sistemas oferecem praticidade e rapidez de resultados na rotina laboratorial. Entretanto, 

esses sistemas em geral, não fornecem valores de CIMs verdadeiros, uma vez que 

apresentam faixas limitadas das concentrações dos antimicrobianos, não sendo possível 

se verificar a CIM verdadeira frente à polimixina, além do custo elevado dos mesmos. 

(LI et al., 2019) 

 

Figura 7: Cartões utilizados no sistema Vitek®-2 

Fonte: bioMérieux, 2020 
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 Chew e colaboradores (2017) realizaram um estudo com 66 amostras de 

enterobactérias sensíveis ou resistentes à polimixina B ou à colistina, sendo que todas as 

amostras resistentes eram portadoras do gene mcr-1. Nesse estudo, os resultados de 

detecção de cepas resistentes à colistina obtidos pelo Vitek II, em comparação aos do 

método de referência apresentaram uma taxa de 36% de VME e 0% de ME, para a 

colistina. Por outro lado, para a polimixina B o Vitek-2 apresentou uma concordância 

melhor, em relação aos valores verificados pelo método de referência, sendo a taxa de 

VME de 3,7% e de ME, 6%, com uma CA de 94,7%.  

 Nesse mesmo estudo, as amostras também foram submetidas ao sistema 

automatizado MicroScan frente à colistina apenas, verificando-se uma taxa de VME de 

4% e de ME de 15,8%. De acordo com os padrões recomendados do CLSI de 

desempenho para sistemas comerciais para testes de sensibilidade (VME < 1,5% e ME 

< 3%), nenhum dos dois sistemas automatizados, analisados nesse estudo, foi adequado 

para detecção do perfil de sensibilidade frente à polimixina B e à colistina. (CLSI, 2017) 

Além disso, alguns estudos relataram uma baixa sensibilidade do Vitek-2 na detecção 

de heterorresistência (JAYOL et al., 2017A; JAYOL et al., 2017B)  

Outro sistema automatizado é o BD Phoenix™ também utilizado na 

identificação bacteriana e também para teste de sensibilidade aos antimicrobianos que 

oferece resultados rápidos sobre a maioria das bactérias aeróbias e anaeróbias 

facultativas, Gram-positivas e Gram-negativas, utilizando substratos cromogênicos e 

fluorogênicos, assim como substratos que são fontes únicas de carbono (BD, 2019). 

Uma desvantagem do sistema é a utilização de cartuchos, que apresentam alto custo. 

(SIMON et al., 2019) (ONG et al., 2018) (Figura 8) 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6530528/#mbo3682-bib-0022
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6530528/#mbo3682-bib-0023
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             Figura 8: Cartuchos utilizados no sistema BD Phoenix™ 

        Fonte: o autor 

 

 Em outro estudo conduzido por Carreto e colaboradores (2018), comparou-se o 

sistema automatizado Phoenix 100 com o método de referência, avaliando-se 219 

amostras, sendo 60 resistentes à colistina (com resistência intrínseca ou plasmidial). Os 

resultados obtidos demonstraram uma taxa de VME de 10%, menor que a encontrada no 

estudo de Chew e colaboradores (2017), em relação ao sistema Vitek II, mostrando uma 

melhor correlação do Phoenix 100 com o método de referência. Por outro lado, os 

sistemas Phoenix 100 e Phoenix BD demonstraram apresentar uma baixa sensibilidade 

para amostras portadoras do gene mcr, nos estudos conduzidos por Jayol e 

colaboradores (2017); entretanto, outros estudos, com número maior de amostras e de 

espécies de BGN, com resistência à colistina por diferentes mecanismos são necessários 

para um melhor entendimento dos sistemas Phoenix. (JAYOL et al., 2017) 

 

Método de Eluição de Disco 

Recentemente, o método de eluição de disco de colistina em caldo foi descrito. 

(SIMNER et al., 2018) Esse método alternativo utiliza material de baixo custo e é de 

fácil execução, sendo por isso um método promissor para ser utilizado nas rotinas 

laboratoriais. (DALMOLIN et al., 2018)  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6530528/#mbo3682-bib-0022
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Entre as principais vantagens do método, o pó da droga, que é utilizado na 

microdiluição em caldo e é de difícil acesso e custo mais elevado, é substituído por 

discos do antibiótico, tornando o custo do teste mais baixo. Esse método também é      

realizado em tubos de vidro, o que minimiza a adesão da polimixina ao suporte. 

(SIMNER et al., 2018) 

O método de eluição de disco é realizado de forma bem semelhante ao padrão 

ouro, porém em proporções maiores, como uma macrodiluição em tubos. O grande 

diferencial dessa técnica é a troca do pó da droga que se dilui no caldo, por discos 

impregnados dessa droga (10g). Por isso, o nome de eluição, pois ocorre a eluição, 

nesse caso, da colistina no caldo em que serão adicionados os discos. São usados quatro 

tubos de vidro com as respectivas concentrações finais de 0, 1, 2 e 4 μg/mL de colistina, 

sendo o primeiro tubo o controle de crescimento. Em seguida, a cada um dos quatro 

tubos contendo 10 mL do caldo Muller-Hinton de cátion ajustado, exceto ao tubo 

controle, é adicionado 1, 2 e 4 discos com 10 μg de colistina, respectivamente. Após, 

incuba-se os tubos 60 minutos, em temperatura ambiente. A suspensão bacteriana é 

preparado, suspendendo em solução salina estéril as colônias bacterianas e ajustando a 

turbidez de acordo com a escala 0,5 de McFarland. Após a adição aos tubos com a 

colistina, procede-se a incubação dos mesmos por 16-20 horas, a 35°C, em atmosfera 

ambiente. A leitura dos valores das CIMs é realizada visualmente. (SIMNER et al., 

2018) 

 

Figura 9: Tubos utilizados para o método de eluição de disco em caldo. 

Fonte: SIMNER et al., 2018 
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Algumas limitações do método de referência já foram descritas, como por 

exemplo, a natureza catiônica da molécula de polimixina que favorece sua ligação a 

alguns plásticos, podendo interferir nos resultados de CIMs. (KARVANEM et al., 

2017). Uma grande vantagem do método de eluição é, portanto, que ele é realizado em 

tubos de vidro ao invés de plástico, evitando essa interferência. (SHINGAL et al., 2018) 

  Por outro lado, em relação aos testes com os BGN-NF, os resultados da eluição 

em caldo obtidos não foram muito satisfatórios, pois apresentaram altos percentuais de 

ME e MVE, além de valores baixos de especificidade, sensibilidade, CA e EA. 

(DALMOLIN et al., 2019) 

 

Testes Epsilométricos 

 

Entre outras técnicas alternativas ao método padrão-ouro, que são utilizadas na 

detecção fenotípica de resistência a polimixina, podemos citar ainda o teste 

epsilométrico, que fornece o valor da CIM. 

 

 

Figura 10: Fita de Polimixina B para Teste Epsilométrico, sendo utilizada para K. 

pneumoniae 

Fonte: Fernandes, D G G (2019) 

 

O teste epsilométrico (como por exemplo, o E-test da bioMérieux ou o M.I.C.E., 

da Oxoid) consiste numa fita plástica impregnada com concentrações crescentes do 

antimicrobiano e com marcações das concentrações na parte dorsal para facilitar a 

leitura, que é colocada no ágar Muller Hinton, no qual foi semeada a suspensão 

bacteriana. A interseção da zona de inibição e a fita assume o formato de uma elipse, 
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dando nome ao teste. (ANVISA, 2020). O teste epsilométrico, apesar da sua praticidade, 

por ser baseado no princípio da difusão da droga no ágar, apresenta limitações e 

resultados não satisfatórios, sendo não recomendado para detecção da resistência à 

polimixina, devido à fraca difusão da molécula no agar, ocasionando resultados falsos 

sensíveis. (HUMPHRIES, 2015) 

Lat e colaboradores, em 2011, ao comparar os resultados do teste epsilométrico 

com os da microdiluição em caldo, relataram que as mesmas amostras, apresentaram 

uma porcentagem de 15% de resistência a polimixina B pelo método de microdiluição 

em caldo e quando analisados os resultados do E-test, essa porcentagem subiu para 

37%, revelando uma discrepância e falta de correlação entre os resultados de ambos os 

métodos. Os autores desse estudo também verificaram que o E-test para polimixina B, 

apresentou VME de 2% e ME de 23%, em comparação ao método da microdiluição em 

caldo. Anteriormente já havia sido relatada em outro estudo a baixa concordância nos 

resultados de CIM, obtidos pelo E-test e pela microdiluição em caldo para polimixina B, 

em amostras de P. aeruginosa e A. baumannii.  (GALES, JONES, SADER, 2006) 

 Chew e col. (2017) verificaram em seu estudo que envolveu vários métodos de 

detecção de resistência a polimixinas que o E-test para colistina apresentou taxas de 

92,1%, 12% e 5,9% para CA, VME e ME, respectivamente. Em contrapartida, os 

resultados do E-test para a polimixina B foram de 89,5%, 26% e 1,9%, para CA, VME e 

ME, respectivamente. 

 

 

Meios Seletivos 

 

Os meios seletivos contêm uma concentração fixa de polimixina e podem ser 

utilizados para a triagem de amostras resistentes a polimixina, em amostras de pacientes 

colonizados. O Ágar SuperPolimixina®  (Figura 11) é um exemplo, sendo um meio de 

cultivo seletivo e diferencial para isolamento de bactérias Gram-negativas, tanto com 

resistência intrínseca, quanto a adquirida à polimixina. A interpretação do resultado 

ocorre por meio da observação do crescimento ou não no meio, das colônias 

bacterianas, necessitando de testes adicionais confirmatórios. (NORDMANN, JAYOL, 

POIREL, 2016)  
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O SuperPolimixina® foi desenvolvido por Nordmann, Jayool e Poirel (2016) 

com o objetivo de ser um meio de triagem para cepas Gram-negativas resistentes a 

polimixina. Para isso, eles utilizaram como base o ágar EMB (Eosin Methylene Blue), 

um meio seletivo e diferencial para BGN, devido à presença dos corantes eosina e azul 

de metileno em sua composição e da lactose, que permite a diferenciação entre as 

bactérias fermentadoras de lactose e as não fermentadoras. 

Além dos corantes de anilina e lactose, o ágar SuperPolimixina contém outros 

componentes que agregam características seletivas ao meio: o sulfato de colistina (3,5 

μg/mL), para evitar o crescimento de bactérias sensíveis à polimixina; um antifúngico, a 

Anfotericina B (5 μg/mL) e um outro antimicrobiano, a daptomicina (10 μg/mL), que 

tem a função de inibir bactérias Gram-positivas, visto que algumas cepas de 

Staphylococcus e Streptococcus podem crescer no EMB. Em seu estudo, Nordmann e 

colaboradores utilizaram um total de 88 amostras de bactérias Gram-negativas 

(Enterobacterales, P. aeruginosa e Acinetobacter spp) que incluiu tanto amostras 

resistentes à polimixina (intrínseca ou adquirida), quanto amostras sensíveis, com 

diferentes CIMs e verificaram que o SuperPolimixina apresentou 100% de sensibilidade 

e especificidade. Em adição, placas de Ágar SuperPolimixina do mesmo lote foram 

submetidas a testes de armazenamento e verificou-se que as mesmas permaneceram 

estáveis e sem crescimento por 7 dias a 4°C, mesmo sendo subcultivadas diariamente 

com Candida albicans, Staphylococcus aureus e Escherichia coli ATCC 25955 

colistina susceptível.  

Resumindo, os autores concluíram que esse meio pode ser utilizado para 

detecção de pacientes colonizados por amostras resistentes à polimixina bem como em 

estudos de vigilância, na área da medicina veterinária. (NORDMAN, JAYOL, POIREL, 

2016) No Brasil, o ágar SuperPolimixina está disponível comercialmente. 

(PLASTLABOR, 2020)  

Apesar do resultado de 100% de sensibilidade e especificidade, encontrado por 

Nordmann e colaboradores (2016), no estudo conduzido por Dalmolin (2018) verificou-

se percentuais diferentes e mais baixos de 94,1% e 75,4% de sensibilidade e 

especificidade, respectivamente. Segundo Dalmolin, apesar de ser uma metodologia de 

fácil execução e leitura, pode apresentar uma baixa especificidade dependendo do 

inoculo bacteriano utilizado, ocasionando resultados de falsa resistência. Nordmann e 

col. utilizaram em seu estudo um inoculo de 5 x 10
5
UFC/mL, enquanto Dalmolin 
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utilizou o inoculo de 1 x 10
6
UFC/mL (equivalente a 10L de uma suspensão na escala 

0,5 de MacFarland). Sendo assim, os resultados obtidos no meio SuperPolimixina,  

precisariam ser confirmados através de outros métodos, especialmente aqueles 

associados com resistência a polimixina.  

Momim e colaboradores (2017) desenvolveram outro meio de cultura seletivo e 

diferencial para detecção de amostras com resistência intrínseca ou adquirida à 

polimixina (PR), o CHROMagar COL-APSE (Colistina - Acinetobacter, Pseudomonas, 

Stenotrophomonas  e Enterobacteriaceae). Esse meio contém na sua composição os 

antimicrobianos, sulfato de colistina (para seleção de cepas PR) e oxazolidinonas (para 

inibição de Gram-positivas). A comparação entre o SuperPolimixina e o Col-APSE 

mostrou que os dois meios seletivos/diferenciais foram eficientes na detecção de 

amostras PR, entretanto observou-se uma recuperação ligeiramente mais alta de BGN-

NF e de amostras de enterobactérias PR produtoras de MCR, na utilização do meio Col-

APSE. Outra vantagem desse meio é que, por ser um meio cromogênico, promove uma 

melhor identificação presuntiva dos gêneros bacterianos (Figura 12). (MOMIM et al., 

2017)  

A vantagem de se utilizar meios seletivos é a sua fácil aplicação na rotina 

laboratorial e fácil leitura e interpretação. Entretanto, não fornecem a CIM, que no caso 

de infecções graves, é importante para avaliar a terapia antimicrobiana, além da 

adequação da posologia e, além disso, dependendo do inóculo bacteriano utilizado, pode 

apresentar baixa especificidade. (CAMPANA et al., 2011; DALMOLIN, 2018)  

 

 

                                                                                 

            Figura 11: Ágar SuperPolimixina® 

    Fonte: Plastlabor, 2020 
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                           Figura 12: CHROMagar™ COL-APSE 

               Fonte: http://www.chromagar.com/clinical-microbiology-chromagar-col-apse-focus-on- 

colistin-resistance-80.html 

 

 

As principais vantagens e limitações de diferentes métodos utilizados para a 

detecção da resistência às polimixinas, em relação ao método padrão-ouro, de 

microdiluição em caldo, estão sumarizadas no Quadro 1.  
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Quadro 1. Principais vantagens e desvantagens de diferentes métodos de detecção 

fenotípica de resistência a polimixinas, em relação ao método de referência 

Método de 

detecção 
Vantagens Desvantagens 

Microdiluição em 
caldo 

● Método de referência, recomendado pelo 
CLSI/EUCAST (2020); 

● Fornece valores de Concentração Inibitória 
Mínima; 

● Os pequenos volumes otimizam espaço. 

● Laborioso e suscetível a erros técnicos; 

● Adesão da polimixina as placas de 
poliestireno; 

● Exige um profissional bem treinado 
para fazer as diluições e interpretação; 

● Tempo de realização do método; 

● Pouco prático para a rotina 
laboratorial. 

Sistemas Comerciais 

Baseados em 

Microdiluição 

● Praticidade pelo preparo prévio do sistema; 

● Fornece valores de CIM; 

● Leitura facilitada do crescimento bacteriano 
por meio de coloração*. 

● Adesão das polimixinas ao poliestireno 
da placa; 

● Custo elevado. 

● Poucos estudos realizados até o 
momento 

Sistemas 
Automatizados 

● Mais rapidez e praticidade na liberação do 
resultado; 

● Identificam a amostra simultaneamente ao 
perfil de susceptibilidade; 

● Organização automática de relatórios. 

● Apenas estimam o valor da CIM; 

● Podem apresentar taxas altas de erros 
muito graves; 

● Custo relativamente alto dos cartões e 
cartuchos utilizados.  

Eluição de Disco 

● Uso do vidro ao invés do poliestireno; 

● Fornece valores de CIM; 

● Custo menor em relação ao método de 
referência. 

● Materiais não tão compactos; 

● Faixa estreita de CIMs; 

● Tempo de incubação prolongado. 

E-test 
● Fornece valores de CIM; 

● Simples execução. 

● Baixa difusão da polimixina em ágar; 

● CIMs mais altas em comparação ao 
método de referência  

● Alto custo das fitas. 

Meios 
Seletivos/Diferenciais 

● Simples execução e leitura 

● Custo baixo 

● Podem ser utilizados para triagem de 
pacientes colonizados por amostras PR 

● Não fornecem valor de CIM 

● Dependendo do inóculo, podem 
apresentar baixa especificidade. 

CIM; Concentração Inibitória Mínima; PR: resistentente à polimixina. *Sistemas Policimbac e UMIC Colistina. 
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5  DISCUSSÃO 

Os métodos de detecção fenotípica da resistência a polimixina têm sido alvos 

de estudos constantes, pois a emergência de cepas resistentes é um fenômeno mundial e 

cada vez mais frequente, preocupando as autoridades de saúde por todo o mundo. À 

medida que novos métodos alternativos surgem, cresce a importância de se analisar e 

comparar as vantagens e desvantagens de cada um, em busca de melhorias nessa área.  

A microdiluição em caldo foi estabelecida como o método padrão-ouro pelo 

CLSI e EUCAST (2016) para detecção da resistência a polimixina. Além de ser o 

método recomendado, fornece a concentração inibitória mínima, que é de extrema 

importância em casos de infecções por BGN-MDR. Esse método também é 

caracterizado pela utilização de volumes pequenos e uma única placa para múltiplas 

amostras, necessitando de menos espaço do que, por exemplo, uma eluição de disco em 

caldo. Em contrapartida, é uma técnica laboriosa e que exige um profissional bem 

treinado, além de tratar-se de um procedimento demorado até a liberação do resultado. 

Outra limitação do método é a tendência que a molécula da polimixina apresenta de se 

aderir às paredes de poliestireno das placas de microdiluição. 

Entre os sistemas comerciais, baseado em microdiluição em caldo, o 

Policimbac está disponível no Brasil, ao contrário do UMIC Colistina. O Policimbac é 

um método que fornece resultados de CIMs e prático e de fácil execução, uma vez que 

as galerias do teste já são previamente preparadas, encurtando assim as etapas de 

procedimento, e com isso, minimizando também os erros de diluição. Outro método 

comercial é o Sensititre, que também fornece o valor de CIMs e é bastante prático, uma 

vez que as placas de microdiluição já estão preparadas e esse sistema ainda tem a opção 

automatizada. Porém, também nesses sistemas pode ocorrer a adsorção da polimixina às 

paredes das galerias, que são de poliestireno, comprometendo a concentração da droga 

em cada poço e consequentemente, podendo ocasionar alteração nos valores de CIMs, 

com elevação dos mesmos. Essa limitação não se aplica ao método de eluição de disco 

em caldo, pois o material dos tubos onde são colocadas as soluções é de vidro. Por outro 

lado, a faixa de CIMs que o método de eluição oferece é muito estreita, sendo essa uma 

desvantagem do método.  
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Os métodos supracitados necessitam de um período de incubação que pode 

variar de 16h a 24h, o que os torna mais demorados. Nesse quesito, os sistemas 

automatizados, tais como o BD Phoenix™ e o Vitek®-2, apresentam maior rapidez, 

pois além de poderem apresentar resultados em menos horas, ainda geram um relatório 

digital, com informações do perfil de sensibilidade e da identificação da espécie. 

Contudo, a grande desvantagem da automação é não fornecer resultados verdadeiros de 

CIM, e apresentar falhas, como resultados falsos sensíveis (VME) ou falsos resistentes 

(ME), em comparação ao método de referência, além do custo relativamente elevado.  

Por fim, o teste epsilométrico e os meios seletivos são métodos bem práticos e 

simples de serem realizados e utilizados na rotina laboratorial. Entretanto, o teste 

epsilométrico, apesar de fornecer a CIM, não tem sido recomendado para ser utilizado 

em relação à polimixina, já que sua molécula não se difunde bem em ágar e, por isso, os 

valores de CIM pelo E-test podem ser mais altos em comparação aos obtidos pela 

microdiluição em caldo, levando a falsos resultados de resistência. 

Os meios seletivos, como o ágar SuperPolimixina®, têm a vantagem adicional 

de auxiliarem na identificação presuntiva das amostras, entretanto por serem inóculo 

dependente, podendo por isso gerarem resultados falsos resistentes, são considerados 

mais adequados para triagem, especialmente de pacientes colonizados por cepas PR,  e 

outros testes se fazem necessários para confirmação dos resultados.  

A detecção rápida, confiável e eficaz de resistência a polimixinas em BGN é 

uma ferramenta muito importante, não só para profissionais que trabalham diretamente 

com o diagnóstico laboratorial, mas para todos que trabalham em conjunto na 

assistência ao paciente, já que existem poucas alternativas disponíveis para o tratamento 

de infecções causadas por microrganismos gram-negativos multirresistentes atualmente. 

O monitoramento constante dessa resistência também pode auxiliar no controle da sua 

disseminação, especialmente no ambiente hospitalar. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A detecção laboratorial da resistência à polimixina continua sendo um desafio, 

apesar da sua importância, especialmente após o advento do primeiro relato de 

resistência a esses antimicrobianos, mediada por plasmídeo, em 2015. 

 O método de referência, padronizado pelo CLSI/EUCAST Joint Polymyxin 

Breakpoints Working Group é o de microdiluição em caldo, uma vez que os testes de 

difusão em ágar (disco difusão e E-test), apesar de sua extrema praticidade, foram não 

recomendados, em vista dos resultados de muitos estudos mostrando taxas inaceitáveis 

de erros, devido à fraca difusão da polimixina em ágar. Entretanto, o método de 

referência, além de ser de difícil implementação na rotina do laboratório clínico, 

apresenta a problemática da tendência da molécula anfipática da polimixina de aderir às 

paredes da placa de microdiluição, que é de poliestireno.  

Vários outros métodos fenotípicos têm sido propostos e disponibilizados 

comercialmente, porém todos esses métodos também apresentam limitações. Cabe 

ressaltar que os estudos realizados visando à comparação desses métodos com o 

método-padrão, apresentam resultados que variam quanto ao desempenho dos mesmos. 

Isso poderia ser devido a vários fatores tais como: tamanho da amostragem, amostras 

com valores de CMIs muito próximos do ponto de corte de sensibilidade (especialmente 

de cepas mcr positivas, que apresentam CMIs mais baixas), ou número de espécies 

bacterianas envolvidas, nos diferentes estudos. 

Em suma, ainda se fazem necessários mais estudos robustos sobre métodos 

fenotípicos de detecção de amostras PR, envolvendo questões como heterorresistência, 

materiais utilizados e, inclusive, os pontos de corte atuais para polimixina.  

Dentro do cenário atual, cabe ao laboratório escolher, entre os métodos 

comerciais disponíveis no mercado, principalmente os baseados em microdiluição (com 

exceção dos sistemas automatizados) ou eluição em caldo, aquele que mais se adéqua ao 

seu contexto e rotina.   
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