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RESUMO 

 

 

ATIVIDADE ANTIBACTERIANA E ANTIBIOFILME DE COMPLEXOS 

DE SULFA E OURO CONTRA BACTÉRIAS GRAM-NEGATIVAS E 

GRAM-POSITIVAS 

 

 

AUTORA: Caren Rigon Mizdal 

ORIENTADORA: Marli Matiko Anraku de Campos 

 

 
A resistência aos antibióticos se desenvolve como uma consequência natural da 

habilidade da população bacteriana em se adaptar. Além disso, o uso indiscriminado de 

antibióticos tem sido considerado como sendo um dos fatores que predispõem o aumento da 

resistência bacteriana. Sabe-se que um dos motivos da dificuldade de tratamento dessas 

infecções deve-se ao fato destas serem causadas por biofilmes, pois essa estratégia permite a 

aderência dos microrganismos às superfícies plásticas e lisas, tais como cateteres, válvulas 

cardíacas e próteses, impedindo a ação de antimicrobianos e até mesmo de células fagocíticas 

ao foco de infecção. Embora a terapia antibiótica atualmente usada para tratar infecções seja de 

amplo espectro, o aparecimento de estirpes resistentes aos antibióticos está esgotando 

rapidamente as opções de tratamento disponíveis. O aumento de infecções resistentes a 

antibióticos continua a assolar os cuidados com a saúde, enquanto isso há um declínio na 

pesquisa e desenvolvimento de novos antibióticos para lidar com essa ameaça. Desse modo, 

torna-se importante buscar alternativas eficazes contra microrganismos patogênicos. Nesse 

contesto o trabalho teve como objetivo avaliar a atividade antimicrobiana e antibiofilme de 

compostos oriundos da complexação de sulfonamidas com ouro sobre cepas de Staphylococcus 

aureus e Pseudomonas aeruginosa. A atividade antimicrobiana foi avaliada por métodos 

convencionais sobre cepas padrões e isolados clínicos de S. aureus e P. aeruginosa. O índice 

de Concentração Inibitória Fracionada foi realizado através do método de Checkerboard. A 

viabilidade celular também foi avaliada através da curva de crescimento. A inibição da 

formação do biofilme foi realizada através de ensaio em placas de microtitulação e o biofilme 

formado foi avaliado por microscopia confocal. A toxicidade dos compostos foi analisada 

através do ensaio com Caenorhabditis elegans. A análise da motilidade de P. aeruginosa frente 

aos compostos também foi realizada. A triagem virtual foi realizada utilizando o programa 

AutoDock Vina sobre a proteína LasR de P. aeruginosa. Os artigos publicados ratificaram a 

excelente atividade antimicrobiana e antibiofilme dos compostos de sulfametoxasol contra 

bactérias Gram-positivas; S. aureus e Gram-negativas; P. aeruginosa. Da mesma forma, 

apresentaram excelente atividade na viabilidade celular, não apresentando efeitos tóxicos. A 

simulação computacional permitiu predizer o valor da energia de interação entre a proteína e 

os compostos. Os resultados indicaram que os compostos de sulfonamidas podem ser 

promissores para reduzir a formação de biofilmes, estimulando pesquisas mais aprofundadas 

que visem a inserção dos compostos de sulfonamidas como novos agentes antibacterianos. 

 

Palavras-chave: Staphylococcus aureus. Pseudomonas aeruginosa. Sulfametoxazol. Ouro. 

Biofilme. 
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ABSTRACT 

 

ANTIBACTERIAL AND ANTI-BIOFILM ACTIVITIES OF SOUL AND 

GOLD COMPLEXES AGAINST GRAM-NEGATIVE AND GRAM-

POSITIVE BACTERIA 

 

 

AUTHOR: Caren Rigon Mizdal 

ADVISER: MARLI Matiko Anraku de Campos 

 

 

Antibiotic resistance develops as a natural consequence of the bacterial population's 

ability to adapt. In addition, the indiscriminate use of antibiotics has been considered as one of 

the factors that predispose the increase of bacterial resistance. It is known that one reason for 

the difficulty of treating these infections is due to the fact that they are caused by biofilms, since 

this strategy allows the adhesion of microorganisms to plastic and smooth surfaces, such as 

catheters, heart valves and prostheses, preventing action of antimicrobials and even of 

phagocytic cells to the focus of infection. Although antibiotic therapy currently used to treat 

infections is broad-spectrum, the emergence of antibiotic-resistant strains is rapidly depleting 

the available treatment options. The rise in antibiotic-resistant infections continues to plague 

health care, meanwhile there is a decline in research and development of new antibiotics to deal 

with this threat. Thus, it is important to seek effective alternatives against pathogenic 

microorganisms. In this work the objective was to evaluate the antimicrobial activity and 

antibiofilm of compounds from the complexation of sulphonamides with gold on strains of 

Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa. The antimicrobial activity was evaluated 

by conventional methods on standard strains and clinical isolates of S. aureus and P. aeruginosa. 

The index of Fractional Inhibitory Concentration was performed using the Checkerboard 

method. Cell viability was also assessed through the growth curve. Inhibition of biofilm 

formation was performed by microtiter plate assay and the formed biofilm was evaluated by 

confocal microscopy. The toxicity of the compounds was analyzed by the Caenorhabditis 

elegans assay. Analysis of the motility of P. aeruginosa against the compounds was also 

performed. Virtual screening was performed using the AutoDock Vina program on the P. 

aeruginosa LasR protein. The articles published confirmed the excellent antimicrobial activity 

and antibiofilm of the sulfamethoxasol compounds against Gram-positive bacteria; S. aureus 

and Gram-negative; P. aeruginosa. Likewise, they showed excellent activity in cell viability 

and did not present toxic effects. The computational simulation allowed to predict the value of 

the interaction energy between the protein and the compounds. The results indicated that the 

sulfonamide compounds may be promising for reducing the formation of biofilms by 

stimulating further investigations aiming the insertion of the sulfonamide compounds as novel 

antibacterial agents. 

Keywords: Staphylococcus aureus. Pseudomonas aeruginosa. Sulfamethoxazole. Gold. 

Biofilm. 
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  1 INTRODUÇÃO 

 

Os antimicrobianos estão entre as categorias de fármacos mais bem-sucedidas em uso 

para melhorias da saúde humana. Sua introdução para o tratamento de infecções permitiu um 

aumento impressionante nas expectativas de vida dos pacientes, no entanto, as infecções 

bacterianas permanecem entre as principais causas de morbidade e mortalidade de pacientes 

(MARTÍNEZ; BAQUERO, 2014). Uma das razões para essa situação é a rápida adaptação dos 

organismos aos antimicrobianos, esses são capazes de sofrer evoluções podendo habitar 

quaisquer locais, seja sob condições amenas ou extremas. Devido a esse fenômeno e ao uso 

indiscriminado de antimicrobianos, a resistência microbiana vem aumentando rapidamente 

sendo considerada uma questão de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde. Trata-se 

de um problema crescente nos hospitais e em particular, nas Unidades de Terapia Intensiva 

(ANVISA, 2010; OMS, 2011).  

Essa resistência tem como consequências diminuição a eficácia dos medicamentos, 

aumento no tempo de internação, prolongamento das doenças, aumento da morbimortalidade 

de pacientes e consequentemente eleva os custos do tratamento, repercutindo no uso de 

fármacos alternativos menos eficientes, mais tóxicos e mais caros  (ANVISA, 2010; OMS, 

2011; BURNSIDE et al., 2012). 

Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa representam os agentes mais 

comuns isolados de feridas crônicas (DELEON et al., 2014), frequentemente como um biofilme 

resistente à terapia antimicrobiana (SERRA et al., 2015). 

S. aureus, devido a sua enorme capacidade de adaptação e resistência à maioria dos 

antimicrobianos, está entre as espécies de maior importância nas infecções hospitalares. Esta é 

encontrada na microbiota humana, mas em determinadas circunstâncias pode provocar de 

simples infecções até as mais graves formas de infecções, sendo considerada a mais virulenta 

do seu gênero (FOSTER et al., 2014).  

P. aeruginosa é um patógeno oportunista ambiental capaz de infectar uma ampla gama 

de hospedeiros e causar uma variedade de infecções representando uma grande ameaça 

principalmente para pacientes hospitalizados. Possui uma alta resistência antimicrobiana 

intrínseca e adquirida, tornando o tratamento de infecções um grande desafio (SERRA et al., 

2015). 

Um fator de risco importante para o aumento no número de infecções causadas por esses 

gêneros relaciona-se a implantes de materiais, que incluem cateteres intravasculares e de 

hemodiálise, válvulas cardíacas, marcapassos e próteses articulares, estando sua patogenicidade 
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relacionada com a produção de biofilme por esses microrganismos, o qual permite sua aderência 

às superfícies plásticas e lisas, colonizando esses dispositivos (GUTIÉRREZ et al., 2015; 

YONG et al., 2018; ZAPOTOCZNA et al., 2015). 

Os biofilmes desempenham papel fundamental no desenvolvimento de doenças 

infecciosas, podendo ser formados em qualquer superfície do corpo, persistindo mesmo após 

tratamento com altas doses de agentes antimicrobianos. A habilidade de erradicar 

microrganismos em biofilmes é significativamente menor do que a habilidade de destruí-los na 

forma planctônica. Esse confere proteção aos microrganismos contra os mecanismos de defesa 

imune do hospedeiro e agentes antimicrobianos, por estas razões sua formação é considerada o 

principal fator de virulência (STEINBERG; KOLODKIN-GAL, 2015). 

A resistência dos microrganismos representa um desafio no tratamento de doenças 

infeciosas, em razão disto muitas estratégias têm sido estudadas e utilizadas para prevenir a 

adesão bacteriana retardar e/ou destruir a formação de biofilmes (MARCINKIEWICZ; STRUS; 

PASICH, 2013). 

As atividades exercidas por íons metálicos nos meios biológicos têm estimulado a 

pesquisa e o desenvolvimento de compostos inorgânicos como agentes terapêuticos. Uma das 

alternativas usadas pelas indústrias farmacêuticas tem sido a modificação da estrutura dos 

antimicrobianos e a combinação de substâncias já existentes, na tentativa de torná-los mais 

eficientes ou de recuperar a atividade prejudicada pelos mecanismos bacterianos de resistência 

(PALADINI et al., 2015; SAKAGAMI; KAJIMURA, 2002). 

O uso combinado de agentes antimicrobianos e/ou a modificação estrutural destes 

podem ampliar o papel terapêutico dos fármacos. O estudo de complexos de sulfonamidas com 

ouro pode ser uma abordagem promissora, podendo ser uma estratégia no combate às infecções. 

A associação desses compostos com outros antimicrobianos pode também ser de grande 

relevância visto que há possibilidade de se obter compostos com boa atividade em baixas 

concentrações (DRAGO et al., 2007; WRIGHT; SUTHERLAND, 2007). 

 Uma ferramenta importante para a avaliação de compostos é a simulação 

computacional, na qual é possível predizer a estrutura mais estável de ligação e o valor da 

energia de interação(STURLESE; BELLANDA; MORO, 2015). 

Em virtude do aumento da resistência bacteriana e do decréscimo constante observado 

no número total de novos agentes antimicrobianos aprovados pelo Food and Drug 

Administration (FDA), torna-se relevante a pesquisa de novas substâncias que possam 

demonstrar atividade antimicrobiana (BURNSIDE et al., 2012). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. RESISTÊNCIA BACTERIANA 

 

A descoberta, a comercialização e a administração rotineira de compostos 

antimicrobianos para tratar infecções revolucionaram a medicina moderna e mudaram o 

paradigma terapêutico. Os antimicrobianos tornaram-se uma das mais importantes intervenções 

médicas necessárias para o desenvolvimento de abordagens mais complexas, como 

procedimentos cirúrgicos, transplante de órgãos, manejo de pacientes com câncer, cuidados 

intensivos para recém-nascidos e muitas outras atividades (MUNITA; ARIAS, 2016; 

PRESTINACI; PEZZOTTI; PANTOSTI, 2015). O aumento acentuado da resistência 

microbiana entre patógenos bacterianos comuns infelizmente é uma ameaça a essas realizações 

terapêuticas, colocando em risco resultados bem-sucedidos de pacientes enfermos (MUNITA; 

ARIAS, 2016). 

Embora a resistência seja um fenômeno natural, nos últimos anos vem ocorrendo um 

aumento na seleção de elementos de resistência, e consequentemente, asserção de bactérias 

patogênicas e não patogênicas resistentes a antimicrobianos (PAWLOWSKI et al., 2016). 

A Organização Mundial de Saúde nomeou a resistência a antimicrobianos como uma 

das três ameaças mais importantes à saúde pública do século XXI. Segundo a OMS 1 em cada 

10 pacientes adquire uma infecção enquanto recebe cuidados em relação a sua saúde e mais de 

50% das infecções adquiridas em pacientes submetidos à cirurgia pode ser resistente a 

antimicrobianos (WHO, 2018). 

Microrganismos resistentes levam a um aumento na morbidade e mortalidade, uma vez 

que a resistência aumenta o risco de terapia inadequada. Existe um risco aumentado de que os 

pacientes que não recebem tratamento adequado tenham um curso mais longo da doença ou um 

desfecho fatal, além disso, como esses pacientes permanecem infecciosos por um longo 

período, a morbidade e a transmissão do microrganismo aumentam (SALGADO YEPEZ et al., 

2017). 

Embora a morte seja o resultado adverso mais grave da resistência aos antimicrobianos, 

outros resultados adversos são evidentes, como infecções associadas a complicações 

supurativas e falhas no tratamento que subsequentemente implicam no acometimento de outros 

órgãos, podendo esses serem inviabilizados de suas funções. Também foram observadas falhas 

na profilaxia antimicrobiana decorrentes da resistência bacteriana (FRIEDMAN; TEMKIN; 

CARMELI, 2016). 
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De um modo geral, infecções causadas por cepas bacterianas resistentes levam a taxas 

até duas vezes maiores de resultados adversos em comparação com infecções semelhantes 

causadas por cepas suscetíveis. Além de resultados clínicos (morte ou falha no tratamento) 

ocorrem resultados econômicos (custos de assistência e tempo de internação) A magnitude 

desses resultados adversos é mais pronunciada como a gravidade da doença, a virulência da 

cepa ou o aumento da vulnerabilidade do hospedeiro. O custo desses atrasos no tratamento e 

falhas nos pacientes e no sistema de saúde formam a base do impacto negativo da resistência 

aos antibióticos (FRIEDMAN; TEMKIN; CARMELI, 2016). 

A situação é agravada pela escassez de antibacterianos capazes de eliminar esses 

microrganismos, resultando no surgimento de infecções quase intratáveis e deixando os 

médicos sem alternativas confiáveis para o tratamento de pacientes infectados 

(GUNDLAPALLI et al., 2018).  

Além disso, há maiores riscos de toxicidade associados a novos medicamentos, bem 

como maior frequência de reações adversas a medicamentos e eventos colaterais (FERRI et al., 

2017). 

 

2.2 MECANISMOS DE RESISTÊNCIA BACTERIANA 

 

A resistência microbiana é consequência de uma imensa plasticidade genética de 

patógenos bacterianos que desencadeiam respostas específicas (CHUNG; KHANUM, 

2017)(ALI; RAFIQ; RATCLIFFE, 2018). Alguns dos principais mecanismos de resistência 

estão listados abaixo. 

 

2.2.1 Resistência natural  

 

A resistência microbiana é o resultado esperado da interação de muitos organismos com 

seu ambiente, onde esses desenvolveram mecanismos para superar a ação dos antimicrobianos 

afim de sobreviver. As bactérias têm uma notável plasticidade genética que lhes permite 

responder a uma ampla gama de ameaças ambientais, incluindo a presença de moléculas 

antimicrobianas que podem comprometer sua existência. A resistência intrínseca geralmente 

utiliza enzimas para destruir o fármaco ou impedir a ligação intracelular do fármaco dentro do 

organismo alvo. A capacidade inata das bactérias resistirem aos antimicrobianos é conhecida 

como "insensibilidade", pois os organismos não foram expostos a esse fármaco, mas ainda 

apresentam um nível de resistência. É uma resistência natural dos microrganismos a qual refere-
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se às propriedades inerentes de um microrganismo que limitam a ação de antimicrobianos (ALI; 

RAFIQ; RATCLIFFE, 2018). 

 

2.2.2 Mutação  

 

Mutações genéticas normalmente provêm de erros que ocorrem no momento em que 

uma célula se reproduz. Estas evoluem para sofrer o mínimo de mutação, embora vêm 

equipadas com seu próprio controle de qualidade e equipamento de reparo para garantir que o 

DNA seja copiado com o menor número de erros possível. Ainda assim, às vezes uma célula 

adota o processo da mutação, com isso, sofrem alterações na sua informação genética (VON 

WINTERSDORFF et al., 2016). 

Nesse cenário, um subconjunto de células bacterianas derivadas de uma população 

suscetível desenvolve mutações em genes que afetam a atividade do fármaco, resultando em 

sobrevivência celular preservada na presença da molécula antimicrobiana. Uma vez que um 

mutante resistente emerge, o antimicrobiano elimina a população suscetível e as bactérias 

resistentes predominam (MUNITA; ARIAS, 2016). 

 

2.2.3 Transferência horizontal de genes 

 

Um poderoso contribuinte para a evolução procariótica é a transferência gênica 

horizontal através de transformação, conjugação e transdução, que pode ser vantajosa, para a 

evolução da resistência bacteriana. A conjugação é um processo que requer o contato célula a 

célula via pili ou adesinas da superfície celular, através do qual o DNA é transferido da célula 

doadora para a célula receptora. A transformação corresponde a captação, integração e 

expressão funcional de fragmentos de DNA extracelular e a transdução, que é especializada ou 

generalizada, onde os bacteriófagos podem transferir o DNA bacteriano de uma célula doadora 

previamente infectada para a célula receptora (ARZANLOU; CHAI; VENTER, 2017; VON 

WINTERSDORFF et al., 2016). 

 

2.2.4 Inativação enzimática do antibacteriano  

 

Uma das estratégias bacterianas mais bem-sucedidas para lidar com a presença de 

antimicrobianos é produzir enzimas que inativam o fármaco pela adição de moléculas químicas 

específicas ao composto ou que destroem a própria molécula, tornando o antimicrobiano 
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incapaz de interagir com seu alvo. Essa estratégia inclui vários mecanismos como: hidrólise, 

modificação por transferência de acila, fosforilação, glicosilação, nucleotidilação, ribosilação e 

transferência de tiol. Uma característica única das enzimas que modificam fisicamente os 

fármacos é que esses mecanismos por si só reduzem ativamente a concentração de 

antimicrobianos no ambiente local (WRIGHT, 2005). 

Ocorre preferencialmente a degradação enzimática devido a degradação por beta-

lactamase. Em tal caso, o composto antimicrobiano pode ser um antibiótico beta-lactâmico ou 

qualquer outro substrato de beta-lactamase (ROTONDO; WRIGHT, 2017). 

 

2.2.5 Alteração da permeabilidade da membrana 

 

A dificuldade de penetrar pela membrana externa é um dos poucos mecanismos de 

resistência bacteriana no qual uma alteração estrutural pode conferir resistência a diversas 

classes de antimicrobianos. A impermeabilidade da membrana externa ocorre quando bactérias 

passam a não produzir os habituais canais da membrana externa bacteriana (porinas), locais por 

onde penetram os ß-lactâmicos. A alteração na expressão dos canais de porinas modifica a 

penetração e consequentemente ação dos antimicrobianos (KAPOOR; SAIGAL; 

ELONGAVAN, 2017).  

 

2.2.6 Bombas de efluxo 

 

As bombas de efluxo estão presentes na membrana citoplasmática das células 

bacterianas, através de proteínas de membrana são capazes de exportar várias moléculas 

exógenas para fora da célula mantendo suas baixas concentrações intracelulares (ALCALDE-

RICO et al., 2016). Dependendo dos antimicrobianos ou toxinas, o efluxo pode ser o mecanismo 

de resistência mais rápido e mais eficaz no repertório bacteriano das respostas ao estresse. 

Atualmente, foram identificadas seis famílias de bombas de efluxo de drogas bacterianas que 

contribuem para as vias de efluxo. Uma delas, a família de cassetes de ligação de ATP, utiliza 

diretamente o ATP como fonte de energia para impulsionar o transporte. Os outros cinco grupos 

são transportadores ativos secundários que são alimentados por energia eletroquímica capturada 

em gradientes de íons transmembrana; eles são a grande superfamília facilitadora, a família de 

múltiplas drogas e toxinas, a pequena família de resistência a múltiplos fármacos, a superfamília 

de resistência-nodulação-divisão celular e a família de efluxo de compostos antimicrobianos 

proteobacterianos (DU et al., 2018). 
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2.2.7 Formação de Biofilmes 

 

Na última década, há uma crescente apreciação de que o modo de crescimento do 

biofilme é o modo de vida mais comum adotado pelas bactérias (HOTTERBEEKX et al., 2017). 

Caracterizam-se por grupos estruturados de diferentes espécies bacterianas responsáveis pela 

maioria das infecções crônicas e recorrentes. As bactérias em biofilme são altamente resistentes 

à antibioticoterapia devido à matriz de exopolissacarídeo (EPS) que fornece ancoragem e 

suporte, e as torna menos suscetíveis a esses agentes terapêuticos. A falha da terapia 

antimicrobiana em geral é atribuída aos altos níveis de bactérias resistentes aos medicamentos 

incorporados no biofilme. Mesmo uma bactéria séssil altamente sensível, sem qualquer 

composição genética inerente à resistência a antibióticos, desenvolve uma resistência de até 

1000 vezes quando incorporada em um biofilme (DAVENPORT; CALL; BEYENAL, 2014; 

DENGLER et al., 2015; VENKATESAN; PERUMAL; DOBLE, 2015). 

A formação de biofilmes é uma estratégia de sobrevivência utilizada pelos 

microrganismos, essa evolução permite a construção de uma coesa e robusta comunidade de 

células com forte comunicação intercelular (DONLAN; COSTERTON, 2002; FUX et al., 

2005). É um sistema formado por comunidades de células agregadas, organizadas e funcionais 

embebidas em uma matriz extracelular composta por substâncias poliméricas, a qual possibilita 

a aderência a superfícies bióticas ou abióticas. Além disso, a matriz confere proteção contra 

microrganismos competidores e fatores ambientais, tais como, os mecanismos de defesa do 

hospedeiro e substâncias potencialmente tóxicas (agentes químicos e antimicrobianos 

(COSTERTON, 1995; DENGLER et al., 2015; DONLAN; COSTERTON, 2002). 

A formação do biofilme se dá através do transporte de células livres do meio líquido 

para a superfície sólida. Ocorrendo adesão inicial de bactérias planctônicas à superfície, e sua 

subsequente fixação, sucede-se então, o crescimento e a divisão de células fixas decorrente dos 

nutrientes provenientes do líquido circundante. A produção e a excreção de substâncias 

poliméricas extracelulares são seguidas por proliferação e acúmulo de camadas de células, 

formando microcolônias, as quais produzem grande quantidade de exopolissacarídeos (EPS) e, 

finalmente, o desprendimento de células, que podem então iniciar um novo ciclo de formação 

de biofilme em outra superfície (LOU et al., 2011; ROHDE et al., 2010). 

 

Figura1: Esquema dos estágios de desenvolvimento do biofilme microbiano.  
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(1) Microrganismos planctônicos. (2) Adesão a superfície. (3) Divisão e formação de 

microcolônias. (4) Crescimento das colônias e secreção de hidratos de carbono, proteínas e 

lípidos. (5) Biofilme maduro. (6) Desestruturação do biofilme e dispersão das células que darão 

início a novos biofilmes (Adaptado de BRESCÓ et al., 2017). 

 

Os biofilmes por serem estruturas altamente hidratadas que contém canais que permitem 

a difusão interna de nutrientes e oxigênio, conferem proteção contra os mecanismos de defesa 

do hospedeiro e a entrada de antibacterianos, o que dificulta a difusão de fármacos nos tecidos 

conferindo maior resistência (DONLAN; COSTERTON, 2002; VAN ACKER; VAN DIJCK; 

COENYE, 2014). 

Estima-se que mais de 90% dos microrganismos vivem sob a forma de biofilmes e 

praticamente não existe nenhuma superfície que não possa ser ou vir a ser colonizada por 

bactérias. Devido ao desenvolvimento de métodos científicos mais avançados nas duas últimas 

décadas foi possível aumentar o conhecimento a respeito da natureza dos biofilmes e dos 

microrganismos presentes nessas comunidades (BASAK et al., 2013). 

A adesão e formação de biofilmes são limitadas por características do microrganismo, 

do material aderente e do meio envolvendo o microrganismo, como o pH, temperatura, 

composição do meio, pressão, oxigênio e uma variedade de outros fatores (HØIBY et al., 2011; 

ROMEO, 2008) e não é necessariamente uniforme, podendo englobar partículas sólidas 

provenientes do meio aquoso onde está imerso (NIKOLAEV; PLAKUNOV, 2007). 

Os biofilmes são considerados estruturas porosas e adsorventes constituídos por cerca 

de 80 a 95% de água. Os microrganismos representam somente uma parte da massa de biofilme 

que, frequentemente, é menor que 20%. As substâncias poliméricas extracelulares (EPS) 

envolvem todas as células microbianas, partículas retidas e substâncias dissolvidas a 

adsorvidas, representando 70 a 95% da massa total do biofilme (COOPER, 2010; RHOADS; 

WOLCOTT; PERCIVAL, 2008). 
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Após a formação de biofilme e o estabelecimento de uma infecção, terapias com 

antimicrobianos tornam-se menos eficazes. Microrganismos em biofilme tornam-se mais 

resistentes aos fármacos do que as bactérias planctônicas e podem evadir o sistema imune com 

maior facilidade, tornando-os extremamente difíceis de erradicar (RÖMLING; 

BALSALOBRE, 2012; STEINBERG; KOLODKIN-GAL, 2015). Com isso, a formação de 

biofilmes bacterianos geralmente dificulta o tratamento de infecções relacionadas a dispositivos 

médicos (MULCAHY; ISABELLA; LEWIS, 2014). São considerados a principal causa das 

infecções hospitalares, sendo a fonte de muitas doenças recorrentes e persistentes (SMITH, 

2005). Podem formar-se em superfícies de cateteres, lentes de contato, marca-passos, válvulas 

cardíacas, articulações artificiais e outros aparatos médico-hospitalares, podendo disseminar 

infecções nosocomiais, constituindo uma séria ameaça à saúde pública (MARCINKIEWICZ; 

STRUS; PASICH, 2013; PERCIVAL et al., 2012). 

Cerca de 70% de todas as infecções nosocomiais estão relacionadas à presença de 

biofilmes em dispositivos médicos, o que contribui para o aumento significativo da 

morbimortalidade dos pacientes (SIMOES, 2011). Diversos fenótipos bacterianos, incluindo 

muitos fatores de virulência como a formação de biofilmes têm sido descritos como regulados 

pelo sistema de comunicação Quorum sensing (BRACKMAN; COENYE, 2014). 

 

2.2.8 Quorum sensing 

 

O quorum sensing (QS) é um importante sistema de comunicação celular em muitas 

bactérias Gram-negativas e Gram-positivas. Este medeia a regulação de vários genes de acordo 

com a densidade das moléculas de sinalização no ambiente circundante (SUBHADRA et al., 

2018). As bactérias usam o QS para exibir alguns comportamentos específicos à densidade 

populacional bacteriana local, incluindo resistência a antimicrobianos, formação de biofilme, 

virulência e modulação da resposta imune do hospedeiro (KARIMINIK; BASERI-SALEHI; 

KHEIRKHAH, 2017).  

O QS pode ocorrer dentro de uma única espécie bacteriana ou entre diversas espécies, é 

um sistema dependente da produção de compostos sinalizadores de baixa massa molecular, os 

autoindutores (AIs), que são liberados no ambiente. Baseado em moléculas de sinalização, o 

sistema QS é categorizado em três tipos: bactérias baseadas em N-acil homoserina (AHLs) 

(Gram-negativas), peptídeo auto-indutor (AIP) (Gram-positivas) e auto-indutor-2 (AI-2) 

(Gram-negativas e Gram-positivas). Uma vez atingido o limiar de nível de concentração do 

auto-indutor ambiental, as bactérias sofrem alterações na expressão gênica que sincroniza o 
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comportamento coletivo. Esta regulação positiva das células também invoca a produção de 

sinais a uma taxa aumentada (ASFOUR, 2018; SUBHADRA et al., 2018). 

Devido ao envolvimento de QS na formação, manutenção e dispersão de biofilmes, os 

inibidores de QS têm sido propostos como agentes antibiofilmes promissores. A inibição de QS 

pode ser conseguida através da inibição da síntese de sinal ou degradação direta do sinal, 

inibição da ligação da molécula de sinal ao receptor e / ou inibição da cascata de transdução de 

sinal (BRACKMAN; COENYE, 2014). 

Além disso, o QS regula a produção de vários outros fatores de virulência e 

patogenicidade na maioria das bactérias e, portanto, o sistema QS pode ser considerado um alvo 

potencial para o desenvolvimento de novos agentes antimicrobianos (KALIA, 2013; KIMURA, 

2014). 

Atualmente, algumas classes de microrganismos representam extrema preocupação para 

a saúde pública, decorrente da capacidade infecciosa de suas cepas, e por apresentarem 

resistência a múltiplos antimicrobianos devido à formação do biofilme. Dentre elas estão o 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae 

e Pseudomonas aeruginosa. Os processos infecciosos causados por estas classes de 

microrganismos geralmente estão associados com alta letalidade e altos custos de tratamento 

(CHEN; YU; SUN, 2013; DEMAIN; SANCHEZ, 2009; ROCHA et al., 2011). 

 

2.3 Staphylococcus aureus 

 

Staphylococcus aureus um patógeno bacteriano Gram-positivo é um microrganismo 

imóvel, anaeróbio facultativo e capaz de crescer em até 10% de NaCl, sua temperatura ótima 

de crescimento se encontra entre 30ºC e 37ºC (TAYLOR; UNAKAL, 2018). 

Responsável por uma grande variedade de manifestações clínicas S. aureus é encontrado 

no meio ambiente e também na microbiota humana normal, frequentemente encontrado na pele 

e nas membranas mucosas (área nasal) em grande parte dos indivíduos saudáveis. S. aureus 

normalmente não causa infecção em uma pele saudável, no entanto, se for permitido entrar na 

corrente sanguínea ou tecidos internos, essas bactérias podem causar uma variedade de 

infecções potencialmente graves (TAYLOR; UNAKAL, 2018). 

S. aureus é um importante agente etiológico associado às infecções adquiridas, tanto na 

comunidade quanto em hospitais. É considerado um dos principais patógenos humanos, 

destacando-se por sua elevada frequência e patogenicidade que o capacita a produzir doenças, 

tanto em indivíduos imunocomprometidos quanto em hígidos e também por sua fácil 
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disseminação intrahospitalar associada à resistência aos antimicrobianos a qual ocorre 

tipicamente por contato direto. Devido ao surgimento de cepas resistentes a múltiplos fármacos, 

como Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) o tratamento permanece difícil de 

ser administrado (GUTIÉRREZ et al., 2015; ZAPOTOCZNA et al., 2015). 

MRSA sozinho é responsável por uma grande parte das infecções hospitalares 

(DELEON et al., 2014), é uma das causas mais frequentes de infecções relacionadas ao cateter, 

cerca de 15% a 30% de todos os casos, também está associado a uma incidência elevada de 

septicemia e complicações infecciosas graves (VANASSCHE et al., 2013). 

S. aureus apresenta uma grande variedade de fatores de virulência, podendo produzir 

enzimas, moléculas de adesão, peptidoglicano, ácido teicóico, e citotoxinas. Esses fatores 

possuem potente efeito no sistema imune, possibilitando a disseminação desses microrganismos 

pelo tecido do hospedeiro, causando uma série de infecções (AAMOT et al., 2012; FOSTER et 

al., 2014; O’NEILL et al., 2007). 

S. aureus coloniza tanto a superfície artificial quanto a tecidual em humanos, causando 

infecções persistentes crônicas. É um patógeno notório devido à sua recalcitrância 

antimicrobiana e adaptabilidade fenotípica, ambos facilitados pela sua capacidade de 

desenvolver biofilmes. Os biofilmes de S. aureus desafiam as abordagens anti-infecciosas 

convencionais, mais notavelmente a terapia antimicrobiana. Portanto, há uma necessidade não 

atendida de desenvolver e incluir abordagens paralelas que visem infecções por biofilme de S. 

aureus (BHATTACHARYA et al., 2015). 

Estima-se que MRSA é responsável por causar mais de 11.000 mortes por ano nas 

Américas do Norte e do Sul, sendo que cerca de 60% de todas as infecções por S. aureus são 

resistentes à meticilina e cerca de 7 por 1000 internações hospitalares são tratadas por MRSA 

(ALI; RAFIQ; RATCLIFFE, 2018). 

 

2.4 Pseudomonas aeruginosa 

 

Pseudomonas aeruginosa é um bacilo Gram-negativo que desenvolveu mecanismos 

para ser um patógeno oportunista extracelular do hospedeiro humano. Devido ao seu genoma 

relativamente grande e capacidade metabólica flexível, este organismo explora vários nichos 

ambientais (MULCAHY; ISABELLA; LEWIS, 2014).  

P. aeruginosa é responsável por infecções sistêmicas em indivíduos 

imunocomprometidos, estando frequentemente associada a infecções nosocomiais (LIMA et 

al., 2018). Encontra-se entre os microrganismos mais frequentemente isolados em laboratórios 
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clínicos, sendo relatada como um dos principais patógenos responsáveis por infecções do trato 

respiratório e urinário, além de infecções da corrente sanguínea, otite média, prostatite 

bacteriana e vários distúrbios respiratórios crônicos, como fibrose cística, discinesia ciliar 

primária e doença pulmonar obstrutiva crônica (ROSSI; PARONI; LANDINI, 2018). 

Sua letalidade é mais aparente em pacientes com fibrose cística, mas também é um 

grande problema em feridas por queimaduras, feridas crônicas, crescimento em superfícies de 

materiais implantados e na superfície de aparelhos hospitalares e suprimentos de água, onde 

representa ameaça a pacientes vulneráveis (MULCAHY; ISABELLA; LEWIS, 2014).  

P. aeruginosa desenvolveu resistência a quase todas as classes de antimicrobianos 

disponíveis como aminoglicosídeos, quinolonas e carbapenêmicos. Esse microrganismo utiliza 

diversos fatores de virulência para auxiliar em sua patogenicidade, como a indução de enzimas 

alternativas que podem inativar o fármaco, alterações na permeabilidade ou captação do 

fármaco, expressão de bombas de efluxo, redução do número ou afinidade aos sítios de ligação 

ao fármaco e formação de biofilme (BONEZ et al., 2016). As infecções causadas por essas 

cepas podem incluir mais de um mecanismo de resistência atuando em conjunto, o que dificulta 

a escolha do tratamento e a erradicação da doença, promovendo o aumento da morbimortalidade 

dos pacientes (LIMA et al., 2018). 

A produção de biofilme é um mecanismo importante para a sobrevivência de P. 

aeruginosa e sua relação com a resistência antimicrobiana representa um desafio para a 

terapêutica do paciente. A formação de biofilme é regulada por meio do sistema QS, mecanismo 

de reconhecimento celular e de regulação da expressão de muitos genes de células bacterianas, 

um dos principais reguladores do QS em P. aeruginosa é a proteína LasR (STURLESE; 

BELLANDA; MORO, 2015). 

O gene LasR codifica o fator de transcrição, que é responsável pela ativação de vários 

genes-alvo, a maioria deles relacionada ao QS em P. aeruginosa. As mutações LasR são 

diversas, bem como os fenótipos gerados por elas. Além disso, foi sugerido recentemente que 

mutações no gene lasR são geradas durante a infecção, como resultado da força da transcrição 

lasR (STURLESE; BELLANDA; MORO, 2015). 

 

2.5 ESTRATÉGIAS DE CONTROLE  

 

Várias abordagens têm sido empregadas para contornar os mecanismos de resistência 

das bactérias, uma delas é a terapia combinada, que consiste na administração conjunta de dois 

fármacos que atuam sobre alvos biológicos distintos. A associação de compostos 
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antibacterianos é realizada com base na suscetibilidade microbiana, pois a potencialização do 

efeito antibacteriano é usualmente obtida quando o microrganismo é suscetível a cada uma das 

drogas adotadas (MITSUGUI et al., 2011; STRINGER, 2008). A maior vantagem dessa 

estratégia reside em uma esperada ampliação dos espectros de ação dos antibacterianos e na 

prevenção da emergência de organismos resistentes (DRAGO et al., 2007). 

Outra alternativa usada pelas indústrias farmacêuticas para solucionar o problema da 

resistência bacteriana têm sido a modificação da estrutura de fármacos já existentes, na tentativa 

de torná-los mais eficientes ou de recuperar a atividade prejudicada pelos mecanismos 

bacterianos de resistência (SAKAGAMI; KAJIMURA, 2002). 

A utilização de uma abordagem hibrida, têm sido considerada para solucionar o 

problema da resistência bacteriana, esta utiliza a combinação de dois fármacos diferentes a uma 

única molécula a qual tem a finalidade de criar um modelo com caráter farmacológico superior. 

O composto resultante pode interagir e modular independentemente dois alvos biológicos 

distintos e, simultaneamente, se acumular em ambos os sítios de atuação (POKROVSKAYA; 

BAASOV, 2010). Este composto híbrido, por apresentar requisitos químicos que o permitem 

interagir com o sítio ativo de diferentes biomacromoléculas, oferece a possibilidade de 

tratamento de microrganismos resistentes aos antibacterianos mais utilizados e a redução do 

risco de desenvolvimento de novas cepas resistentes (WANG et al., 2012).  

A combinação de substâncias já existentes e a modificação na estrutura química de 

antibacterianos são métodos que podem ser empregados no combate a microrganismos 

resistentes. Estudos na literatura demonstraram que a associação de metais a antibacterianos 

também pode ser eficaz na reversão da resistência microbiana, originando assim uma 

promissora estratégia no que se refere à produção de novos fármacos (DRAGO et al., 2007; 

WRIGHT; SUTHERLAND, 2007). 

Uma maneira de evitar infecções relacionadas a dispositivos médicos é por modificação 

da superfície desses materiais, diminuindo a aderência de bactérias a esses dispositivos. A 

aplicação das nanopartículas de prata sobre superfícies de dispositivos médicos tem sido usada 

para impedir a adesão bacteriana e subsequente formação de biofilmes (KNETSCH et al., 

2011). 

Devido à sua toxicidade potente para bactérias e leveduras, os metais, têm sido 

utilizados como agentes antimicrobianos desde os tempos antigos, mas na maior parte da 

história seus mecanismos de ação permaneceram obscuros. Diferentes tipos de metais podem 

causar lesões em células microbianas como resultado do estresse oxidativo, disfunção da 

proteína ou danos à membrana. Hoje compostos de metais antimicrobianos possuem uma 
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infinidade de aplicações na indústria, agricultura e saúde. Essas inovações foram possíveis após 

a descoberta de que certos metais desequilibram biofilmes resistentes aos antibióticos, exercem 

atividade bactericida, possuem efeito sinérgico com outros biocidas, inibem as vias metabólicas 

de uma forma seletiva e destroem bactérias multirresistentes (AL; BASSAM; MILTON, 2014; 

LEMIRE; HARRISON; TURNER, 2013). 

Atualmente há vários compostos inorgânicos sendo utilizados na clínica médica, dentre 

os quais podemos citar os complexos de ouro, empregados no tratamento da artrite reumatoide; 

o nitroprussiato de sódio, um complexo de ferro (III) eficaz no tratamento da hipertensão; o 

carbonato de lítio, que tem ação antidepressiva; a sulfadiazina de prata, que previne e trata 

infecções em pacientes queimados e os compostos de bismuto utilizados na erradicação de 

Helicobacter pylori (COHEN, 2007; ROCHA et al., 2011). 

Metais nobres e os seus compostos têm uma história longa e distinta como agentes 

terapêuticos em medicina (GIASUDDIN; JHUMA; HAQ, 2013). O ouro é um desses e tem 

sido explorado ao longo dos séculos, hoje está sendo muito utilizado na química, biologia, 

engenharia e medicina (GILJOHANN et al., 2010). 

 

2.6 ÍON OURO 

 

As primeiras aplicações de ouro como medicamento estão datadas de 2500 a.C. na 

China, onde eram utilizadas para o tratamento de doenças como varíola, úlceras de pele e 

sarampo, no Japão, folhas de ouro eram colocadas em chás, saquês e comidas, eram vistos como 

benéficos para a saúde (GIASUDDIN; JHUMA; HAQ, 2013). 

No século XVII o ouro era usado para o tratamento de melancolia, desmaios, febre, e 

epilepsia. Mais tarde, no século XIX, uma mistura de cloreto de ouro e de cloreto de sódio, 

Na[AuCI4] foi usada para o tratamento da sífilis (PRICKER, 1996). Na “década de ouro” 

(1925-1935) sais de ouro foram usados para o tratamento da tuberculose os quais eram 

administrados por via intravenosa (BERNERS-PRICE; FILIPOVSKA, 2011). O ouro foi 

também utilizado em microcirurgia de ouvido e outros procedimentos com implantes que 

possuíam riscos de infecções (PRICKER, 1996). Resultados também demonstraram que 

complexos de ouro são promissores de drogas anticancerígenas e antimicrobianas (HIKISZ et 

al., 2015).  

No último século pesquisas de medicamentos à base de ouro tem sido desenvolvidas 

para uma série de doenças, os compostos têm sido utilizados e concebidos com o objetivo de 

combater os componentes celulares que estão implicados no aparecimento ou progressão de 
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cancros, artrite reumatoide, vírus e parasitas (BERNERS-PRICE; FILIPOVSKA, 2011; 

ZHANG et al., 2015). 

 Foram descritas recentemente aplicações de compostos de ouro como veículos de 

fármacos, terapia de câncer, ferramentas de diagnóstico em tomografia fluorescente e também 

como componente antimicrobiano. Presume-se que o ouro exiba alta estabilidade química e 

inércia sob condições fisiológicas. Essa estabilidade torna o ouro um alvo atraente em muitas 

áreas de pesquisa em ciências da vida, biomedicina e ciências dos materiais (EHMANN et al., 

2015). O efeito antimicrobiano de íons de ouro tornou-se um tema de pesquisa instigante, 

devido às suas propriedades físico-químicas para potencial uso como fármacos (ZHANG et al., 

2015). 

 

2.7 SULFONAMIDAS 

 

As sulfonamidas foram os primeiros quimioterápicos sistêmicos eficazes utilizados na 

prevenção e cura de infecções bacterianas em seres humanos, descobertas em 1932, 

revolucionaram a terapia antimicrobiana, diminuindo drasticamente as taxas de mortalidade 

(ELIOPOULOS; HUOVINEN, 2001). 

Tentativas de descobrir derivados mais potentes da substância levaram ao surgimento 

da sulfapiridina em 1938, o primeiro fármaco a ser efetivo no tratamento das pneumonias 

pneumocócicas e com maior espectro antimicrobiano para a época. Depois vieram a 

sulfatiazolina e a sulfadiazina que reduziram a cianose e os vômitos causados pelas sulfas mais 

antigas (SERRA, 2006). 

As sulfonamidas destacam-se pelas características de estabilidade, fácil solubilidade, 

baixo custo e o seu potencial farmacológico. Têm efeito bacteriostático e inibem o metabolismo 

do ácido fólico, por mecanismo competitivo. As células humanas conseguem aproveitar o folato 

exógeno para o metabolismo, enquanto as bactérias dependem da produção endógena 

(BRUNTON; BRUNTON; CHABNER, 2012).  

Comumente, encontra-se a associação de trimetoprim com sulfametoxazol, composto 

por dois componentes ativos que agem sinergicamente pelo bloqueio sequencial de duas 

enzimas que catalisam estágios sucessivos da biossíntese do ácido fólico no microrganismo. 

Este mecanismo habitualmente resulta em atividade bactericida in vitro em concentrações nas 

quais as substâncias individualmente são apenas bacteriostáticas (RANG et al., 2008; SALTER, 

1982).   
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Dentro da classe das sulfonamidas, muitos compostos são bastante conhecidos e 

populares. Neste trabalho dar-se-á ênfase ao Sulfametoxazol, a Sulfadiazina e ao 

Sulfametoxaolato. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 GERAL 

 

Avaliar a atividade antimicrobiana e antibiofilme de compostos oriundos da 

complexação de sulfonamidas com ouro sobre cepas padrões e isolados clínicos de 

Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) dos compostos frente a cepas 

padrões e isolados clínicos de S. aureus e P. aeruginosa; 

3.2.2 Determinar o Índice de Concentração Inibitória Fracional (ICIF) das associações entre os 

compostos de sulfa e os antimicrobianos trimetropim, frente S. aureus;  

3.2.3 Avaliar, a partir da CIM, a viabilidade celular dos microrganismos. 

3.2.4 Determinar a Concentração Mínima de Inibição de Biofilme (CMIB) dos compostos sobre 

S. aureus e P. aeruginosa; 

3.2.5 Analisar opticamente o biofilme – através da Microscopia Confocal. 

3.2.6 Avaliar a toxicidade dos compostos – frente a Caenorhabditis elegans. 

3.2.7 Avaliar a motilidade da PA01 frente aos compostos. 

3.2.8  Realizar triagem virtual através dos critérios de afinidade utilizando os compostos de 

sulfonamidas frente ao receptor de proteína LasR da P. aeruginosa. 

 

 

  



28 
 

4 PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS 

 

As publicações científicas incluem um artigo já publicado e um manuscrito aceito para 

publicação que se encontra em fase de revisão. Ambos foram enviados para o periódico 

Microbial Pathogenesis e estão formatados de acordo com as normas exigidas pelo mesmo, 

acessadas no site: https://www.elsevier.com/journals/microbial-pathogenesis/0882-

4010/guide-for-authors. 

 

4.1 ARTIGO 1 

 

Título: The antibacterial and anti-biofilm activity of gold-complexed sulfonamides 

against Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

 

Autores: Caren Rigon Mizdal a, Sílvio Terra Stefanello b*, Vanessa da Costa Flores a, 

Vanessa Albertina Agertt a, Pauline Cordenonsi Bonez a, Grazielle Guidolin Rossi a, Thayanara 

Cruz da Silva b, Félix Alexandre Antunes Soares b, Lenice de Lourenço Marques c, Marli Matiko 

Anraku de Campos a. 
 

Artigo publicado no periódico Microbial Pathogenesis (Fator de impacto: 2,332, Qualis B1) 

(Microbial Pathogenesis, 2018 Aug 4;123:440-448. doi: 10.1016/j.micpath.2018.08.002. 
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4.2 ARTIGO 2 

 

Título: Molecular Docking, and Anti-biofilm Activity of gold-complexed 

sulfonamides on Pseudomonas aeruginosa 

 

  

 Autores: Caren Rigon Mizdal a, Sílvio Terra Stefanello b*, Pablo Andrei Nogara b, Félix 

Alexandre Antunes Soares b, Lenice de Lourenço Marques c, Marli Matiko Anraku de Campos 

a. 

 

Artigo publicado no periódico Microbial Pathogenesis (Fator de impacto: 2,332, Qualis B1) 

(Microbial Pathogenesis, 2018 Oct 1;125:393-400. doi: 10.1016/j.micpath.2018.10.004. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os recentes avanços na química inorgânica medicinal demonstram perspectivas 

significativas para a utilização de complexos metálicos como fármacos. A coordenação de 

metais a sulfonamidas representa um potencial considerável para aumentar o arsenal de 

medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças, pois as sulfonamidas constituem uma 

classe de antibacterianos relativamente segura e representam as melhores opções para combater 

determinados patógenos.  

Novas substâncias antimicrobianas são muito necessárias para tratar infecções causadas 

por bactérias resistentes aos agentes atualmente disponíveis. Aqui, nós fornecemos evidências 

diretas de que os compostos de sulfonamidas possuem um amplo espectro de atividade 

antibacteriana e anti-biofilme sendo eficaz contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas.  

Os resultados obtidos neste estudo revelam que os complexos metálicos com SMTZ 

apresentaram efeitos significativos na inibição tanto de S. aureus quanto P. aeruginosa, dessa 

forma é possível dizer que essa associação potencializou o efeito antibacteriano desses 

compostos, tendo em vista que houve diferença entre os complexos sulfa e ouro e o 

sulfametoxazol livre. Essa combinação resultou em uma ação sinérgica e mais efetiva, 

demonstrando que a coordenação de ouro as sulfonamidas pode levar à descoberta de novos 

agentes. 

O índice de concentração inibitória fracionada (IFC) mostrou-se um método simples e 

de fácil execução para avaliar a relação in vitro entre dois fármacos, através de diluições de 

perfil expressas em um isobolograma. Os resultados obtidos pela combinação dos complexos 

de sulfa e o antibacteriano trimetoprim,(Artigo 1) mostraram uma melhora na atividade 

antibacteriana em comparação quando testados isoladamente, apresentando muitas vantagens, 

entre as quais o fato de ambas terem a mesma meia-vida biológica e serem secretadas na mesma 

velocidade (VILCHÈZE; JACOBS; JR., 2012). 

A combinação de trimetoprim e sulfametoxasol é muito comercializada, sendo usada 

para tratar infecções bacterianas dos tratos respiratório, urinário e gastrointestinal. Com a 

utilização conjunta desses fármacos ocorre a "sequência de bloqueio", isto é, a biossíntese do 

ácido tetra-hidrofólico é inibida em duas fases distintas: (1) inibe a formação de ácido di-

hidropteroico (por sulfonamida) e (2) inibe a conversão de ácido di-hidrofólico em ácido 

tetrahidrofólico (VILCHÈZE; JACOBS; JR., 2012). 

  As curvas de tempo e morte podem monitorar o crescimento bacteriano e a morte em 

uma ampla gama de concentrações antimicrobianas e têm sido frequentemente usadas para 
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avaliar o efeito dos antimicrobianos ao longo do tempo (LEMOS et al., 2018). Nossas análises 

da curva de morte mostraram que os compostos A1, B1 e C1 apresentaram uma cinética de 

morte bacteriana rápida tanto para S. aureus quanto para P. aeruginosa. Embora os compostos 

A2 e B2 tiveram ação mais demorada observamos uma inibição eficiente do crescimento 

bacteriano por todos os compostos após 24horas de tratamento, indicando um efeito bactericida 

desses compostos. 

Os desafios do tratamento de infecções persistentes associadas a biofilmes estão 

diretamente relacionados à estrutura compacta dos biofilmes, que reduzem a penetração de 

substâncias tóxicas às células microbianas, incluindo antimicrobianos e desinfetantes, para 

alcançar as células. O aumento da resistência do biofilme a antimicrobianos tem dificultado sua 

eliminação nos ambientes hospitalares (LEBEAUX; GHIGO; BELOIN, 2014). Nossos 

resultados mostram que os compostos foram eficazes contra a formação de biofilmes por 

MRSA e PA01. Mais estudos são necessários para analisar o mecanismo de ação desses 

compostos.  

Para investigar mecanismo de toxicidade tem sido utilizado o modelo C. elegans, este 

vem a ser um excelente modelo experimental, pois além de ser de fácil manipulação, substituir 

modelos animais mais complexos, possui um ciclo de vida curto, dimensões reduzidas, e seu 

genoma é 80% homólogo ao do homem (HULME; WHITESIDES, 2011). Em nosso estudo os 

complexos não apresentaram toxicidade quando testados em C. elegans. 

A simulação computacional do docking molecular é uma importante técnica de 

investigação das interações moleculares entre a proteína e o ligante. Através da triagem virtual 

é possível predizer a estrutura mais estável do complexo proteína-ligante e também o valor 

dessa energia de interação (STURLESE; BELLANDA; MORO, 2015). 

Verifica-se que o composto A1, interage mais fortemente com o com a proteína de P. 

aeruginosa possuindo menor valor de energia de interação comparado com os demais 

compostos estudados. (Artigo 2, Tabela 2.) 

A avalição molecular dos compostos de sulfonamidas realizada no presente estudo para 

P. aeruginosa permitirá futuramente, a elucidação de novas estratégias de controle onde a 

complexação de antimicrobianos convencionais a metais e o desenvolvimento de inibidores de 

QS poderá resultar em maior controle de agentes patogênicos ao prevenir a formação de 

biofilme, diminuir a resistência microbiana ou mesmo reduzir a virulência do microrganismo.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Considerando os objetivos propostos neste trabalho e os resultados experimentais 

obtidos, conclui-se que: 

- os compostos foram capazes de inibir o crescimento bacteriano visível de estirpes de 

S. aureus e P. aeruginosa em concentrações baixas e satisfatórias; 

- todas as sulfonamidas complexadas com ouro avaliadas neste estudo mostraram uma 

ação inibitória superior à da sulfametoxazol frente às estirpes de S. aureus e P. aeruginosa. 

- a avaliação da viabilidade celular demonstrou que todos os compostos complexados 

com ouro apresentaram ação rápida e eficiente quando testados contra cepas bacterianas de S. 

aureus e P. aeruginosa.; 

- a avaliação da associação entre os complexos de sulfametoxasol e o antimicrobiano 

trimetoprim mostrou uma ação sinérgica, fator que contribui para ampliar os efeitos da terapia. 

- os compostos apresentaram atividade contra a formação de biofilmes de S. aureus e P. 

aeruginosa. 

- a atividade antibiofilme dos compostos foi confirmada através do ensaio de 

microscopia confocal, no qual compostos foram efetivos em inibir a formação de biofilme por 

S. aureus e P. aeruginosa. 

- as imagens capturadas pela microscopia mostram a alta capacidade de formação de 

biofilmes por S. aureus e P. aeruginosa e do mesmo modo, demonstram a efetividade dos 

compostos de sulfametoxasol em prejudicar a formação de biofilmes sobre este substrato. 

- os compostos diminuíram drasticamente a motilidade bacteriana quando testado em P. 

aeruginosa. 

- através da simulação computacional foi possível predizer que os compostos 

apresentaram estruturas estáveis e com alto valor de energia de interação. 
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