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RESISTÊNCIA BACTERIANA

Acinetobacter spp. tornou-se um dos 
mais importantes patógenos em infecções 
nosocomiais mundialmente. Nos Estados 
Unidos da América (EUA), já é considera-
do o nono patógeno nosocomial mais co-
mum segundo o National Healthcare Safety  
Network (NHSN)1. No Brasil, segundo a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),  
Acinetobacter é o quarto patógeno mais pre-
valente em infecções de corrente sanguínea 
em pacientes internados em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI)2.

Além do aumento da incidência, há uma 
grande preocupação com a crescente re-
sistência deste patógeno aos antibióticos.  
Acinetobacter é capaz de acumular diver-
sos mecanismos de resistência, tornando-se  
resistente à maior parte dos antibióticos utili-
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zados para seu tratamento3. Ainda, segundo 
a Anvisa, a resistência aos carbapenêmicos 
é elevada no Brasil, chegando a 80,7% das 
amostras2. Dados de outro estudo brasileiro 
já demonstraram tendência no aumento da 
resistência aos carbapenêmicos em cepas de 
Acinetobacter baumannii isoladas de centros 

Acinetobacter baumannii  (imagem ilustrativa)
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médicos no Brasil, variando de 12,6%, no pe-
ríodo de 1997-1998, a 71,4%, em 2008-20104. 
Essa elevada resistência aos carbapenêmicos, 
mediada, na maior parte, por enzimas do tipo 
oxacilinase (OXA), levou ao aumento do uso 
das polimixinas (polimixina B e colistina) para 
o tratamento das infecções causadas pelo  
Acinetobacter. Em estudo publicado re-
centemente, foram analisados os perfis de 
sensibilidade de 46 cepas de Acinetobacter  
baumannii isoladas no Brasil. Enquanto a 
sensibilidade aos carbapenêmicos foi de 
apenas 6,5%, as polimixinas mantiveram ati-
vidade contra 93,5% dessas cepas5. Porém, 
devido à possibilidade de heterorresistência, 
uma característica importante das espécies de  
Acinetobacter, a utilização das polimixinas como 
monoterapia não tem sido recomendada1. 

TERAPIA COMBINADA

A maior parte dos estudos tem recomen-
dado a utilização de terapia combinada para 
tratamento de infecções graves causadas por 
Acinetobacter spp. multirresistentes. A asso-
ciação de carbapenêmicos com as polimixi-
nas tem sido a  terapia de combinação mais 
recomendada em razão das suas proprieda-
des farmacocinéticas e farmacodinâmicas6. O 

meropeném apresenta menor afinidade do 
que o imipeném para as enzimas OXA, além 
de ter menor limiar para indução de convul-
sões, sendo assim, o carbapenêmico de es-
colha para tratamentos de infecções graves 
por Acinetobacter quando se deseja utilizar 
doses mais elevadas destas drogas7. Entre as 
polimixinas, a polimixina B apresenta melhor 
perfil farmacocinético, atingindo níveis séri-
cos adequados mais rapidamente que a colis-
tina, administrada como pró-droga, necessi-
tando de metabolização para se transformar 
em droga ativa. Assim, a polimixina B conse-
gue atingir níveis séricos mais rapidamente e 
maiores do que a colistina8.

ESQUEMA DE DOSES

Em artigo recentemente publicado, Lenhard 
et al. estudaram a relação entre a concentra-
ção de meropeném e a morte de Acinetobacter  
baumannii resistente aos carbapenêmicos em 
terapia de combinação com polimixina B, nos 
experimentos tempo-morte e em modelo in 
vitro, simulando tratamento de infecção por 
14 dias9. Foram utilizadas 3 cepas distintas de  
Acinetobacter baumannii com diferentes ní-
veis de resistência ao meropeném e sensíveis à  
polimixina B (Quadro 1). 

Quadro 1  
 
Descrição das cepas de Acinetobacter baumannii utilizadas no estudo de Lenhard et al.

Cepa CIM de Polimixina B 
(mg/L)

CIM de Meropeném 
(interpretação) (mg/L)

Oxacilinases presentes

ATCC 19606 0,5 4 (I) OXA-51

N16870 0,5 16 (R) OXA-51, OXA-23

03-149-1 0,5 64 (R) OXA-51, OXA-23

Adaptado de Lenhard JR, Bulitta JB, Connell TD, King-Lyons N, Landersdofer CB, Cheah SE et al. High-intensity meropenem combinations with 
polymyxin B: new strategies to overcome carbapenem resistance in Acinetobacter baumannii. J Antimicrob Chemother. 2017 Jan;72(1):153-165
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Além disso, o modelo de infecção em  
fibra-oca (HFIM) foi utilizado para simular con-
centrações plasmáticas de meropeném e poli-
mixina B adquiridas em humanos durante a tera-
pia de combinação por 14 dias, assim, permitindo 
identificar a melhor dose de combinação que 
maximize a morte bacteriana e reduza o risco de 
emergência de resistência.

Na análise de tempo-morte, as 3 cepas 
foram expostas a diferentes concentrações 
de meropeném (50, 100, 200, 300, 400 e 
500 mg/L) isoladamente e em combinação 
com polimixina B (Figura 1). A melhor res-
posta ocorreu quando meropeném foi uti-
lizado em combinação com polimixina B e 
em concentrações de meropeném a partir 
de 100 mg/L. Porém, o efeito sinérgico má-
ximo, com redução de > 3 log10 nas 3 cepas, 

ocorreu nas combinações com polimixina B, 
quando o meropeném foi utilizado em con-
centrações a partir de 200 mg/L. Os autores 
demonstraram que, quando utilizados isola-
damente, polimixina B e meropeném foram 
incapazes de inibir a repovoação bacteriana 
após 48 horas de incubação. A despeito das 
diferenças de concentração inibitória míni-
ma (CIM) do meropeném entre as 3 cepas, o 
efeito de morte na combinação terapêutica 
foi similar, mostrando excelente sinergismo 
na terapia combinada in vitro.

 O experimento de HFIM foi realiza-
do com a cepa N16870, que apresentava 
CIM=16 mg/L para meropeném. Foram uti-
lizados 4 esquemas de doses, com 2, 4, 6 e  
8 g de meropeném a cada 8 horas, sempre 
em infusão prolongada de 3 horas por 14 dias.  

Figura 1

Experimentos de tempo-morte com meropeném isolado,  
em diferentes concentrações (a-c) e meropeném em 
combinação com polimixina B (d-f).

Adaptado de Lenhard JR, Bulitta JB, Connell TD, King-Lyons N, Landersdofer CB, Cheah SE et al. High-intensity meropenem combinations with 
polymyxin B: new strategies to overcome carbapenem resistance in Acinetobacter baumannii. J Antimicrob Chemother. 2017 Jan;72(1):153-165
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Também, foram testados os diferentes re-
gimes de meropeném isoladamente e cada 
um deles combinados com polimixina B.  
A análise foi realizada utilizando a popula-
ção bacteriana total, bem como estratifican-

do nas subpopulações (PAP), com diferen-
tes CIMs para meropeném e polimixina B,  
mostrando assim se os esquemas utilizados 
levaram à seleção ou inibição de mutantes 
resistentes (Figura 2).

Figura 2

Contagem da população bacteriana total e das subpopulações resistentes a meropeném  
e polimixina B (PAPs) com diferentes CIMs, durante os 14 dias de exposição ao meropeném  
e à polimixina B em monoterapia e em terapia combinada. (a) controle; (b - e) monoterapia com 
meropeném em diferentes regimes; (f) monoterapia com polimixina; (g - h) terapia combinada  
de polimixina B com diferentes regimes de meropeném.

Adaptado de Lenhard JR, Bulitta JB, Connell TD, King-Lyons N, Landersdofer CB, Cheah SE et al. High-intensity meropenem combinations with 
polymyxin B: new strategies to overcome carbapenem resistance in Acinetobacter baumannii. J Antimicrob Chemother. 2017 Jan;72(1):153-165
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Nenhuma das doses de meropeném em 
monoterapia foi capaz de prevenir cresci-
mento bacteriano nas 48 horas. Somente na 
dose de 8 g de 8/8 horas, o meropeném em 
monoterapia foi capaz de manter uma popu-
lação bacteriana estática a 108 ufc/mL por 24 
horas, porém com crescimento bacteriano 
até 96 horas e, depois, mantendo concen-
trações bacterianas estáveis em 1010 ufc/mL  
até se completarem 14 dias. Com relação à 
monoterapia com polimixina B, também, 
não houve redução da contagem bacteriana, 
mantendo concentrações de 1010 ufc/mL nos 
14 dias de terapia.  Nenhum dos esquemas 
de monoterapia foi capaz de reduzir dras-
ticamente a população bacteriana. Além 
disso, nenhum dos esquemas de monote-
rapia, tanto com meropeném quanto com 
polimixina, conseguiu inibir o surgimento de 
subpopulações resistentes. Por sua vez, nas 
terapias combinadas de polimixina B com  
diferentes doses de meropeném, ocorreu 

extensa morte bacteriana.
Na combinação de polimixina B com  me-

ropeném 2 g, de 8/8 horas, a redução bac-
teriana, em 24 horas, foi > 2,5 log10 ufc/mL,  
porém com completa repovoação com 72 
horas de terapia. Quando a dose foi au-
mentada para 4 g, a cada 8 horas, a redução  
foi > 5 log10 ufc/mL, em 24 horas; e a repo-
voação bacteriana só ocorreu após 144 ho-
ras. Nas doses de 6 g e 8 g, a cada 8 horas, a 
combinação com polimixina B foi capaz de 
manter redução bacteriana por longo prazo, 
sendo que no regime de 8 g, a cada 8 horas, 
houve completo desaparecimento da popu-
lação bacteriana após 192 horas e inibição 
quase completa do surgimento de subpopu-
lações resistentes.

PRÁTICA CLÍNICA

Ao analisar os dados encontrados nes-
te estudo, tem-se que a monoterapia com 

Nenhum dos esquemas de monoterapia foi capaz de  
reduzir drasticamente a população bacteriana. Além disso, 
nenhum dos esquemas de monoterapia, tanto com  
meropeném quanto com polimixina, conseguiu inibir  
o surgimento de subpopulações resistentes

‘‘ ‘‘
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A associação com a polimixina B levou  
à morte bacteriana, porém sendo  
dose-dependente de meropeném

‘‘ ‘‘
meropeném não foi capaz de reduzir a po-
pulação bacteriana nas 3 cepas estudadas, 
mesmo quando utilizada em altas concen-
trações da droga na cepa com sensibilidade 
intermediária ao meropeném (CIM=4 mg/L).  
A associação com a polimixina B levou à 
morte bacteriana, porém sendo dose-de-
pendente de meropeném. É importante 
notar que, na prática clínica, os esquemas 
agressivos de meropeném para tratamen-
to de pacientes criticamente enfermos com 
infecção por bactérias multirresistentes 
é de 2 g, a cada 8 horas, em infusão pro-
longada. No estudo, essa dose, combinada 
com polimixina B, resultou em morte bac-
teriana inicial durante o tratamento, porém 
com repovoação completa em 72 horas. 
Doses de 3 g, de 6/6 horas (12 g/dia), têm 
sido utilizadas na prática clínica, similares 
às doses estudadas neste artigo de 4 g, de 
8/8 horas (12 g/dia). 

Este estudo mostrou que, nesta dose, 
a combinação com polimixina B pode ser  

suficientemente bactericida, permitindo 
que o sistema imunológico do paciente pos-
sa resolver o quadro infeccioso. Todavia é 
importante lembrar que doses muito eleva-
das de meropeném podem levar a eventos 
adversos do sistema nervoso central, como 
convulsões10, por exemplo. 

O esquema de infusão prolongada de 3 
horas pode reduzir a concentração sérica 
máxima do meropeném, por conseguin-
te, reduzindo o risco de crises convulsivas 
provocadas pela droga, visto que estudo 
anterior já demonstrou que o risco de crise 
convulsiva está relacionado com o pico sé-
rico elevado do meropeném, e não com a 
manutenção de níveis séricos um pouco su-
periores do que quando adquiridos no es-
quema convencional de infusão de 30 mi-
nutos11. No entanto doses maiores do que  
2 g, de 8/8 horas, de meropeném devem 
ser validadas em modelos animais e estu-
dos clínicos para avaliação de segurança 
antes que possam ser recomendadas.
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CONCLUSÃO

Na literatura, vários estudos avaliam o me-
lhor tratamento para infecções causadas por 
Acinetobacter baumannii multirresistentes12. 
A maior parte dos autores tende a recomen-
dar o uso de terapia combinada, apesar de 
não haver evidências conclusivas13. O estudo 
de Lenhard et al. assinala que há sinergismo 
in vitro entre meropeném e polimixina B e 
que doses elevadas de meropeném apresen-
tam melhor perfil de atividade, quando com-
binadas com a polimixina B, para tratamento 
de infecções graves por este microrganismo. 

Ao escolher terapia combinada com me-
ropeném e polimixina B para tratamen-
to de infecções graves por Acinetobacter  
baumannii é importante sempre utilizar 
doses maximizadas de ambas as drogas e 
a infusão prolongada, de 3 horas, do car-
bapenêmico, aproveitando as propriedades 
farmacodinâmicas já conhecidas para uma 
melhor resposta terapêutica.

O esquema de  
infusão prolongada  
de 3 horas pode reduzir  
a concentração sérica  
máxima do meropeném,  
por conseguinte,  
reduzindo o risco de  
crises convulsivas  
provocadas pela droga

‘‘

‘‘
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FISIOLÓGICO (cloreto de sódio 0,9%). Indicações: restabelecimento de fluido e eletrólitos. Repositora de água e ele-
trólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio e como diluente para medicamentos. 
Contraindicações: hipernatremia, retenção hídrica e hipercloremia. Precauções e Advertências: cautela em hipertensos, 
com insuficiência cardíaca, insuficiência renal, edema pulmonar, pré-eclampsia e obstrução do trato urinário. Avaliações 
clínicas e determinações laboratoriais são necessárias para monitorar mudanças no balanço de fluido, concentrações ele-
trolíticas e balanço ácido-base. Cuidado em pacientes recebendo corticosteróides, corticotropina ou medicamentos que 
causam retenção de sódio. Gravidez: Categoria C. Podem ser necessários volume e velocidade de infusão reduzidos em 
pacientes idosos, especialmente se insuficiência cardíaca e renal. Interações Medicamentosas: Avaliar as características 
da compatibilidade dos outros medicamentos que serão diluídos ou dissolvidos. Incompatível com anfotericina B; precipi-
tação com o glucagon. Reações Adversas: febre, trombose venosa ou flebite no local de injeção, extravasamento, hiper-
volemia, vômito, diarreia, taquicardia, hipertensão, falência renal, edema pulmonar, embolia ou pneumonia. Posologia: 
deve ser adaptada com as necessidades de líquidos e eletrólitos.  M.S.: 1.0043.1047. USO RESTRITO A HOSPITAIS. VENDA 
SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. EUROFARMA LA-
BORATÓRIOS S.A. – CAE: 0800 704 3876 -  euroatende@eurofarma.com.br.

CONTRAINDICAÇÃO: hipernatremia. INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: in-
compatibilidade com anfotericina B.

MEROMAX (meropeném tri-hidratado). Indicações: patologias ocasionadas por bactérias multiresistentes, como pneu-
monia associada ao uso de ventiladores mecânicos, meningite, sepse e fibrose cística. Contraindicações: hipersensibi-
lidade à formulação, a carbapenêmicos, penicilinas ou outros beta-lactâmicos. Contraindicado na faixa etária abaixo de 
18 anos. Precauções e Advertências: pode ocorrer supercrescimento de microrganismos não-sensíveis. Considerar o 
diagnóstico de colite pseudomembranosa se diarreia. Gravidez: Categoria B de risco na gravidez. Não deve ser adminis-
trado em mulheres que estejam amamentando, a menos que os benefícios justifiquem o risco. Não deve ser usado em 
indivíduos com peso < 50 kg. Portadores de doença hepática devem ter a função hepática monitorada. Interações Medi-
camentosas: a probenecida provoca aumento da sua concentração plasmática. Pode reduzir os nivéis de ácido valpróico. 
Conceda um período mínimo de 24 horas entre a última dose de meropeném e a vacina contra a febre tifóide. Reações 
Adversas: reações locais após injeção intravenosa, angioedema, anafilaxia, exantema, eritema multiforme, síndrome de 
stevens-johnson, necrólise epidérmica tóxica, vômito, diarreia, eosinofilia, leucopenia, coombs positivo, aumentos nas 
transaminases, na bilirrubina, na fosfatase alcalina e na desidrogenase láctica, cefaleia, parestesia, convulsões, candidía-
se. Posologia: Infusão contínua intravenosa de 3 horas, a cada 8horas. Deve ser ajustada em pacientes com insuficiência 
renal, pacientes geriátricos e em hemodiálise.  M.S.: 1.0043.1008 VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. USO RESTRITO A 
HOSPITAIS. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. 
– CAE: 0800 704 3876 -  euroatende@eurofarma.com.br.

CONTRAINDICAÇÃO: hipersensibilidade. INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: a 
probenecida provoca aumento da sua concentração plasmática.
 
SULFATO DE POLIMIXINA B. Indicações: Infecções agudas causadas por cepas susceptíveis de Pseudomonas aeruginosa. 
Infecções graves causadas por cepas susceptíveis de H. influenzae, E. coli, Aerobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, 
quando drogas com menor potencial tóxico são ineficazes ou contraindicadas. Contraindicações: hipersensibilidade, gra-
videz. Precauções e Advertências: quando utilizado IM ou intratecal, usar apenas a pacientes hospitalizados. A função 
renal deve ser determinada, com frequente monitoramento e do nível plasmático da droga. Pacientes com problemas 
renais e retenção de compostos nitrogenados devem utilizar uma dosagem reduzida. Pacientes com nefrotoxicidade de-
vido ao sulfato de polimixina B apresentam albuminúria, perda celular e azotemia. Oligúria e um BUN crescente, são 
indicativos para uma interrupção do tratamento. A via IM só deve ser usada se for a única disponível (dor). Pode selecionar 
e aumentar crescimento de microrganismos não susceptíveis. Interações Medicamentosas: Drogas neurotóxicas e/ou 
nefrotóxicas, relaxantes musculares curarínicos. Descontinuar terapia se houver sinal de paralisia respiratória. Reações 
Adversas: irritabilidade, ataxia, parestesia perioral, turvação da visão. Paralisia respiratória devido a neurotoxicidade. Rea-
ções nefrotóxicas e neurotóxicas, febre, rash cutâneo, dor nos locais da injeção IM e tromboflebite. Posologia: IV - Adul-
tos: 15.000 a 25.000 Ul/Kg/dia. Reduzir em 15.000UI/Kg se comprometimento renal. Infusões podem ser dadas a cada 12 
horas; sem exceder 25.000 UI/Kg/dia. Deve-se ajustar dose para crianças. IM - 25.000 a 30.000 Ul/Kg/dia em intervalos 
de 4 a 6 horas. Reduzir a dose se houver comprometimento renal. Intratecal – Adultos e crianças > 2 anos: 50.000UI 1x/
dia durante 3-4 dias, e então 50.000 UI 1x/dia por pelo menos 2 semanas após as culturas do fluído cérebro-espinhal se 
apresentarem negativas e a concentração de glicose voltar ao normal. MS:  1.0043.0918. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDI-
CA. USO RESTRITO A HOSPITAIS. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. EUROFARMA 
LABORATÓRIOS S.A. – CAE: 0800 704 3876 -  euroatende@eurofarma.com.br.

CONTRAINDICAÇÃO: hipersensibilidade. INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: 
drogas nefrotóxicas.



CÓ
D

IG
O

: 5
31

90
7 

- 
H

O
 T

ER
A

PI
A

 C
O

M
B

IN
A

D
A

 C
IC

LO
 2

 2
01

7 
- 

IM
PR

ES
SO

 E
M

 A
B

RI
L 

20
17

MS 1.0043.1047 MS 8.0164.799.04

MS 1.0043.1008

MS 1.0043.0918

Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999

WWW.EUROFARMA.COM.BR

Uso hospitalar. Material destinado exclusivamente aos profissionais de saúde.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.


