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Infectologia

Mecanismos de resistência e opções terapêuticas
Pseudomonas aeruginosa é a principal espécie patogênica dentro do gênero
Pseudomonas. Essas bactérias são bacilos Gram negativos não fermentadores
de vida livre, são encontrados principalmente associados a ambientes úmidos e
a água, como também ao solo, matéria orgânica em decomposição e a vegetação.
Sua colonização no homem pode se dar na pele, principalmente na região de
dobras em diabéticos, como também em superfícies mucosas. Através de suas
fímbrias são capazes de aderir a tecidos lesados, importante mecanismo que
ocorre na colonização do epitélio respiratório de tabagistas ou portadores de fibrose cística.
A pseudomonas é uma rara causa de infecção no homem saudável, sua infecção tem caráter oportunista, comprometendo aqueles que apresentam menor
grau de imunocompetência. Fator que corrobora com sua grande importância
entre as infecções hospitalares. No ambiente hospitalar esta bactéria é capaz
de colonizar reservatórios úmidos com alimentos, pias, banheiros, equipamentos de ventilação mecânica, equipamentos de diálise. Como causadora de infecção, é uma bactéria invasiva e toxigênica.
As principais infecções associadas a pseudomonas podem ser divididas didaticamente em infecções hospitalares e aquelas adquiridas na comunidade. As
principais doenças são:

INFECÇÕES HOSPITALAR
•
•
•
•
•
•

Pneumonia associada a ventilação
mecânica
Infecção de corrente sanguínea associada ao uso de acesso vascular
Endocardite
Infecção de sítio cirúrgico
Infecção de SNC associada a neurocirurgia
ITU associada ao uso de cateter vesical

INFECÇÕES COMUNITÁRIAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Osteomielite
Mastoidite
Otite do nadador
Infecção secundária em pé diabético
Pneumonia no paciente com fibrose
cística
Neutropenia febril
Infecção em grandes queimados
Coinfecção com aids

Pseudomonas é uma bactéria Gram negativa de dificil tratamento, pois tem
como característica resistência intrínseca a grande parte dos antibióticos utilizados corriqueiramente na prática clínica. Por isso, é importante conhecer quais
são as drogas com atividade anti-pseudomonas:
- Penicilinas: ticarcilina/clavulanato (3,1 g 4/4h), piperacilina/tazobactam (4,5 g
em 30 min de 6/6h)
- Cefalosporinas: ceftazidima (2g 8/8h), cefoperazona (2g 12/12h), cefepime
(2g 8/8h ou 12/12h)
- Monobactâmico: aztreonam (2g 8/8h)
- Carbapenens: imipenem, meropenem (1g 8/8h)
- Quinolonas: ciprofloxacino (400mg 8/8h ou 12/12h)
- Polimixinas B e E – reservadas para casos de multidroga resistentes.
- Aminoglicosídeos: gentamicina, amicacina, tobramicina – geralmente não
usados em monoterapia, devido a baixa penetração em alguns sítios. Podem
ser usados em monoterapia para ITUs baixas.
- Fosfomicina
Entretanto, desde a década de 80, aumentou o número de novos mecanismos
de resistência adquiridos por essas bactérias, dificultando ainda mais seu tratamento e restringindo as opções terapêuticas. Pseudomonas aeruginosa é uma
bactéria com grande potencial de adquirir e acumular novos mecanismos de

resistência. Quanto a resistência adquirida, podemos classificar essas bactérias
da seguinte forma:
- Multidroga resistente: bactéria não susceptível a pelo menos um agente de no
mínimo três diferentes classes de antimicrobianos
- Resistência extensiva as drogas: cepa resistente a pelo menos um agente em
todas as classes, com exceção de duas ou poucas classes
- Pandorga resistente: cepa resistente a todos os agentes
Os principais fatores de risco para infecção por cepas de Pseudomonas aeruginosa resistente são os seguintes:
- Permanência em unidades de terapia intensiva
- Pacientes acamados
- Presença de dispositivos invasivos
- Uso prévio de antibióticos de amplo espectro
- Diabetes mellitus
- Procedimentos cirúrgicos
Os principais mecanismos que essas bactérias podem apresentar são:
- Gene ampC cromossomial: apesar de não fazer parte do grupo CESPM por
não ser um Gram negativo entérico, algumas cepas podem apresentar esse
gene cromossomial e ter sua expressão induzida pela presença de alguns antibióticos. Mesmo a combinação piperacilina/tazobactam sendo capaz de reduzir
a MIC para tratamento quando comparado com a piperacilina isolada, esta
combinação é indutora da produção de beta-lactamase quando este gene está
presente, podendo ter seu efeito terapêutico reduzido. São opções para tratamento desse mecanismo: imipenem, meropenem, amicacina, fosfomicina, ciprofloxacino. O tratamento dessas cepas deve basear-se nos mesmos cuidados
daquele para o tratamento das enterobactérias produtoras de ampC.

- Metalo-beta-lactamases: produção que garante resistência aos carbapenêmicos, em geral poupando o aztreonam, um monobactâmico. Em geral estas carbapenemases degradam todos os beta-lactâmicos, incluindo aquelas associações com inibidores de beta-lactamase.
- Serino-beta-lactamases: carbapenemases do tipo KPC, mais comumente encontradas em Klebsiella pneumoniae, também foram isoladas na Pseudomonas
aeruginosa. O tratamento para essas cepas (tanto serino quanto metalo-betalactamases) pode ser feito com amicacina, polimixinas e até mesmo com carbapenêmicos em altas doses e em infusão. A emergência desse mecanismo de resistência em Pseudomonas deu inicio aos estudos que mostraram a eficácia da
antibioticoterapia em infusão contínua.
- Bombas de efluxo: são mecanismos associados a multirresistência, conferindo
resistência as penicilinas, cefalosporinas, associações com inibidores de betalactamase, meropenem, aztreonam, aminoglicosídeos e/ou quinolonas. As drogas que se apresentam resistente variam conforme o tipo de bomba de efluxo
apresentado.
- Alteração de porinas: porinas permitem a entrada da droga ao seu sitio de
ação. A alteração dessas estruturas pode cursar com resistência a imipenem,
meropenem, aminoglicosídeos.
- Alterações de alvos do antibiótico: os mecanismos descritos envolvem resistência principalmente a aminoglicosídeos, fluorquinolonas e mais raramente as
polimixinas (por alterações estruturais na membrana).
O tratamento de todos os diferentes tipos de cepas deve se basear no teste de
susceptibilidade aos antimicrobianos (TSA), devido à grande quantidade de
mecanismos de resistência que essas bactérias podem apresentar, bem como
seu potencial para acumular diferentes tipos de mecanismos.

A escolha das drogas deve ser feita dentre aquelas que apresentam atividade
anti-pseudomonas, devido à resistência intrínseca dessa bactéria. Os carbapenêmicos ainda são importantes drogas para o tratamento dessas bactérias, pois
a resistência a esses antibióticos não é o mecanismo mais frequente e a eficácia
terapêutica quando realizada medicação em doses altas e em infusão prolongada para multirresistentes garante efetividade no tratamento. Estudos mostram que as taxas de resistência ao imipenêm, piperacilina/tazobactam,
cefepime e ceftazidima permanecem estáveis. Também é importante ressaltar
que o uso prévio de ertapenem (sem atividade anti-pseudomonas) é um fator
de risco para resistência aos carbapenêmicos e que quanto a emergência de resistência durante o tratamento, verificou-se que o uso de ceftazidima está associado a baixo risco e imipenem está associado a alto risco.
Há discordâncias literárias quanto ao emprego de monoterapia e terapia combinada para o tratamento dessas bactérias. Em geral, reserva-se a terapia combinada apenas para os casos mais graves e naquelas cepas multirresistentes,
onde há vários mecanismos de resistência associados. As principais indicações
de terapias combinadas são:
• Tratamento empírico associados a:
- Sinais de sepse ou choque
- Pacientes neutropênicos
- Pacientes queimados com infecções de corrente sanguínea
• Tratamento direcionado:
- Multidroga resistência (poucos dados clínicos)
- Gravidade da infecção
Apesar das indicações descritas, é importante avaliar caso a caso e individualizar cada prescrição de acordo com as características da infecção. Como terapia
empírica, pode-se indicar uma combinação de beta-lactâmico como primeiro
agente e um aminoglicosídeo como segundo agente. Entretanto, caso o patógeno não tenha sido isolado, é importante considerar outros patógenos

associados a infecções hospitalares e suas frequências de acordo com o centro
de controle de infecções locais, bem como as características de sensibilidade as
drogas destes. Associações de beta-lactâmicos com polimixinas tem eficácia
nos casos de multidroga resistência, entretanto, deve-se estar atento a função
renal destes pacientes.
O início precoce da antibioticoterapia é de suma importância uma vez que o
atraso em sua indicação está associado a um aumento na mortalidade. É importante aqui conhecer quais são os sítios de penetração das drogas de escolha
para o tratamento, pois não adianta haver sensibilidade a droga, caso esta não
penetre bem no tecido infectado. Um exemplo seria uma pneumonia associada
a ventilação mecânica causada por Pseudomonas que apresenta sensibilidade
ao ciprofloxacino, sabemos que o ciprofloxacino não apresenta boa penetração
pulmonar, por isso, a pneumonia só será tratada caso a MIC para essa droga
seja extremamente baixa, tal qual a concentração atingida pela droga nos pulmões.
Estratégias para cepas multidroga resistentes
• DROGAS ALTERNATIVAS
As principais drogas alternativas para o tratamento dessas bactérias são: ceftazidime/avibactam, ceftolozane/tazobactam e as polimixinas, sendo as polimixinas muitas vezes as únicas opções viáveis para o tratamento dessas cepas (de
acordo com o TSA). Quanto ao uso das polimixinas, é importante que seja feito
o ajunte de dose de acordo com a função renal do paciente.
• DOSES ALTERNATIVAS
Foram testadas doses elevadas de alguns antimicrobianos como os carbapenêmicos e piperacilina/tazobactam. Entretanto, a eficácia desta alternativa ainda é
incerta.
Sendo uma bactéria com importância entre as infecções hospitalares, o controle
de fontes de infecção é importante. A retirada de cateteres e dispositivos invasivos deve ser feita de maneira precoce para aqueles pacientes que apresentam

infecções associadas a esses dispositivos, bem como deve ser realizada a drenagem de abcessos, a fim de reduzir a carga bacteriana e aumentar a eficácia
terapêutica.
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