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Resumo: Nas últimas décadas houve aumento do uso clínico de antimicrobianos, ampliando as chances 

de cura e a expectativa de vida frente às doenças infecciosas. Porém, o uso indiscriminado, e/ou a 

prescrição incorreta agravam o já preocupante cenário de resistência bacteriana. Nas terapias com 

antimicrobianos, a associação de corticosteróides é empregada para prevenir reações adversas dos 

antimicrobianos como nefrotoxicidade e ototoxicidade, além de controlar o processo inflamatório 

associado à infecção. A associação é comumente encontrada em formulações de uso tópico, e em 

hospitais, é rotineira a preparação da associação em equipos para administração endovenosa. Contudo, 

pouco se sabe sobre a segurança dessas associações em sistemas aquosos, em que os fármacos interagem 

por tempo prolongado antes de atingir a corrente sanguínea. O objetivo do presente estudo foi realizar 

testes in vitro para avaliar a interferência da hidrocortisona sobre a atividade de antimicrobianos em dez 

isolados clínicos de Staphylococcus aureus. Foram feitos testes de concentração inibitória mínima (CIM) 

e concentração bactericida mínima (CBM) com e sem adição de hidrocortisona. A hidrocortisona elevou a 

CIM e a CBM da oxacilina, e anulou a atividade de gentamicina e cloranfenicol, sugerindo que estas 

combinações em sistemas aquosos podem oferecer risco ao tratamento clínico. Estudos in vivo deverão 

ser realizados para avaliar os efeitos desta interação em organismos vivos. 
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INTRODUÇÃO  

As bactérias podem sofrer alterações em seu código genético para adaptação ao meio em 

que se encontram por razões que vão da escassez de nutrientes, até exposição a agentes 

capazes de destruir células bacterianas ou inibir o crescimento destas (TÓPOR, 2017). Com o 

uso cada vez mais indiscriminado e repetitivo de antimicrobianos, as bactérias estão se 

tornando resistentes a estes fármacos e disseminando os genes associados aos mecanismos de 

resistência para outras, inclusive de gêneros diferentes. A situação é alarmante, considerada 

uma ameaça à saúde pública mundial (WHO, 2005; TÓPOR, 2017). 

Associações de mais de um tipo de antimicrobiano são comuns para tratamentos clínicos, 

observando a classe e o mecanismo de ação dos mesmos, com o intuito de gerar efeitos 

sinérgicos que acelerem a obtenção de resultados por efeito bactericida ou bacteriostático 

(GOMES et al., 2016;). 

Associações com corticosteróides também são comuns, contudo, investigações sobre a 

segurança e a eficácia dessas associações ainda são escassas, especialmente nas condições 

aquosas adotadas em hospitais, e muitos resultados advém de observações de evolução de sinais 

e sintomas, sem suporte laboratorial específico (GOMES et al., 2016; RODRIGUES et al., 2017). 
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Staphylococcus aureus, espécie Gram-positiva e anaeróbia facultativa, faz parte da 

microbiota humana, mas pode adquirir perfil patogênico e provocar infecções como meningite, 

endocardite e pneumonia com casos de resistência antimicrobiana cada vez mais frequentes 

(FLAHERTY et al., 2015). As doenças mais graves causadas pelo S. aureus são tratadas em 

ambiente hospitalar, usando-se dentro das possibilidades, associações entre antimicrobianos e 

corticosteroides, visando o controle simultâneo da infecção e do processo inflamatório em curso, 

além de prevenir reações adversas dos antimicrobianos (SANTOS et al., 2007). 

Embora o uso combinado de corticosteroides e antimicrobianos aparente trazer benefícios 

no tratamento de doenças, pesquisas anteriores simulando as condições de equipos evidenciaram 

que a dexametasona pode influenciar negativamente a atividade de diferentes antimicrobianos 

contra S. aureus e patógenos Gram-negativos, sugerindo que a associação oferece risco de falhas 

no tratamento (GOMES et al., 2016; RODRIGUES et al., 2017). Diante disto, surge a necessidade de 

se avaliar os efeitos de outras combinações relevantes, considerando os riscos de prejuízo à 

saúde de pacientes. O objetivo do presente estudo foi realizar testes in vitro sobre possíveis 

interferências da hidrocortisona sobre antimicrobianos amplamente utilizados tratamentos 

hospitalares contra isolados clínicos de S. aureus. 

 

METODOLOGIA 

 

Preparo da solução dos fármacos que foram utilizados no estudo 

 Os antimicrobianos utilizados foram gentamicina, cloranfenicol e oxacilina (SIGMA 

ALDRICH, EUA). Soluções estoques de 4mg/mL dos fármacos foram preparadas por diluição 

em água estéril. A hidrocortisona foi preparada na concentração de 1 mg/mL também em água 

estéril. 

 

Preparo dos micro-organismos 

Para os ensaios de atividade antimicrobiana foi utilizada a metodologia de microdiluição 

em caldo, com placa de 96 poços de poliestireno não-tratadas de fundo chato. O inóculo 

microbiano foi preparado em caldo Mueller-Hinton, na concentração celular de 1 na escala de 

turbidez de Mac Farland (~3x108 UFC/mL). A densidade ótica foi conferida por acerto em 

espectrofotômetro (1 de absorbância a 600 nm). Os micro-organismos utilizados no estudo foram 

isolados clínicos da coleção de micro-organismos localizada no Laboratório de Microbiologia da 

UNIVALE. 
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Concentração inibitória mínima 

 Para o ensaio de concentração inibitória mínima (CIM), os micro-organismos foram 

preparados como descrito acima. Os fármacos testados foram diluídos em solução salina estéril. 

A seguir, a solução dos fármacos foi diluída serialmente (1:2 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, e assim 

sucessivamente) em meio de cultura estéril na placa de 96 poços, com volume de 100 µL. Cada 

poço contendo o fármaco diluído recebeu 100 µL da suspensão bacteriana padronizada, e dessa 

forma, a suspensão bacteriana teve sua concentração reduzida para 0,5 na escala de Mac 

Farland, e a concentração do fármaco foi reduzida pela metade, iniciando em 1000 µg/mL. As 

placas foram incubadas a 35±2ºC overnight. 

 No dia seguinte, foram pipetados um total de 20 µL de uma solução de resazurina a 0,1 

g/L em cada poço. Cada placa permaneceu no escuro por 10 min a 35±2 °C. O resultado foi 

interpretado da seguinte forma: a menor concentração nos poços em que a resazurina, de cor 

azul, se tornou rosa (resofurina), foi considerada a CIM. (RODRIGUES et al., 2017) 

 

Concentração bactericida mínima 

 Para a determinação da concentração bactericida mínima (CBM), os poços em que não 

houve mudança de cor tiveram seu conteúdo suspendido por injeção de oxigênio com 

micropipeta. Spots foram feitos com 10 µL do conteúdo de cada poço em placas de ágar 

Mueller-Hinton. Um controle negativo consistindo do fármaco em caldo Mueller-Hinton foi 

utilizado. Após a formação dos spots, as placas foram incubadas a 35±2 ºC overnight. Após a 

incubação, as placas foram visualizadas para constatação de crescimento de colônias. A 

concentração do extrato na qual não houve qualquer crescimento bacteriano foi considerada 

como a CBM. (RODRIGUES et al., 2017) 

 

Teste de interferência da hidrocortisona 

 A interferência da hidrocortisona sobre a atividade antimicrobiana dos fármacos que 

foram testados foi avaliado da seguinte forma: todo o protocolo foi repetido com adição de 50 

µL de uma solução a 1 mg/mL da hidrocortisona. No processo de obtenção dos resultados, foram 

feitas as comparações com os fármacos isentos de adição do corticosteróide.  

 

RESULTADOS  

           A hidrocortisona anulou a ação de dois dos três fármacos testados e diminuiu a ação da 

oxacilina. Houve variação no valor do CIM entre os isolados expostos à oxacilina, com e sem 

adição de hidrocortisona, sendo que três isolados cresceram na presença dos dois fármacos 

combinados (Tabela 1). Nos poços de três dos 10 micro-organismos utilizados, a adição de 
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hidrocortisona anulou a atividade da oxacilina. As variabilidades genéticas existentes entre os 

micro-organismos isolados clínicos favorecem com que as observações sejam discrepantes, 

como ocorre em seres humanos, por exemplo, para o uso de antimicrobianos e corticosteróides 

na farmacoterapia das meningites bacterianas (ESPOSITO et al., 2013).  

 

Tabela 1 – Comparação da atividade de antimicrobianos associados ou não à 

hidrocortisona. 

 GEN. 
GEN.+ 

HID. 
CLO. 

CLO.+

HID. 
OXA. OXA.+ HID. 

CIM¹ 250 µg/mL Ø 500 µg /mL Ø 7,81µg /mL 62,5 µg /mL*** 

CBM² x>1mg/mL Ø x>1mg /mL Ø 15,62 mg/mL 500µg /mL 

CIM: Concentração Inibitória Mínima; CBM. Concentração Bactericida Mínima; Ø: atividade 

antimicrobiana não detectada;GEN. : Gentamicina; GEN.+HID. : Gentamicina associado à 

Hidrocortisona; CLO.:Cloranfenicol; CLO.+HID.: Cloranfenicol associado à Hidrocortisona; 

OXA.: Oxacilina; OXA.+HID.:Oxacilina associado à Hidrocortisona; *** Isolados: 3,7 e 8: a 

atividade da Oxaciclina foi totalmente anulada. 

 

 

DISCUSSÃO 

Estudos acerca da avaliação dos efeitos das interações entre corticosteróides e fármacos 

antimicrobianos ainda são escassos, embora diferentes formulações com associações deste tipo 

estejam disponíveis no mercado farmacêutico. Neste estudo, pela primeira vez, demonstrou-se o 

efeito da combinação da hidrocortisona a antimicrobianos simulando a associação das 

formulações em soluções em equipos. De forma semelhante aos estudos desenvolvidos por 

GOMES et al. (2016) e RODRIGUES et al. (2017) com dexametasona, a hidrocortisona também 

interferiu negativamente na CIM e na CBM de gentamicina, cloranfenicol e oxacilina. 

Considerando que não há alvo para a hidrocortisona nos micro-organismos, é razoável considerar 

que as moléculas dos fármacos podem ter interagido entre si no sistema aquoso utilizado, 

inviabilizando a interação dos antimicrobianos com os alvos nas células bacterianas 

(RODRIGUES et al., 2017).  

Pacientes sem comprometimentos críticos do sistema imune aparentam apresentar boa 

resposta terapêutica às combinações de corticosteróides e antimicrobianos (CANPOLAT et al., 

HON et al., 2012);  por outro lado, pacientes que foram tratados com corticosteróides e 

antimicrobianos durante a quimioterapia ou após a doença do enxerto contra o hospedeiro 

apresentaram bacteremia subclínica e embora não apresentassem sintomas como febre e 

calafrios, existe alta probabilidade de prognóstico negativo nestes casos (JOOSTEN et al., 2012). 

Investigações antigas indicaram que a hidrocortisona pode aumentar a receptação renal da 

gentamicina de forma significativa em camundongos com endotoxemia (BERGERON et al. 
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1987), e que esta combinação em gotas otológicas podem ser eficazes no tratamento da otite 

média crônica (CROWTER E SIMPSON, 1991).  

A combinação de neomicina 0,35% e polimixina B 10.000UI/ml e hidrocortisona 1% foi 

igualmente eficaz no combate de S. aureus no tratamento de otite aguda quando comparado à 

combinação de ciprofloxacino 0,3% e dexametasona 0,1% (DOHAR et al. 2009). Nos 

tratamentos dermatológicos, a hidrocortisona associada ao ácido fusídico em creme foi mais 

eficaz do que o antimicrobiano isolado no manejo de infecções de S. aureus secundárias à 

dacunculose (MAGNUSSEN et al. 1994). A associação de hidrocortisona tanto ao ácido fusídico 

quanto à mupirocina pode ser eficiente para o manejo do eczema, embora seja maior o risco do 

aparecimento de linhagens mais resistentes aos antimicrobianos mediante esta escolha 

terapêutica (GONG et al., 2006; CANPOLAT et al., 2012; HON et al., 2012).  

Diferentemente aos trabalhos mencionados, neste estudo, a gentamicina e o cloranfenicol 

tiveram a atividade antimicrobiana anulada (Tabela 1). Curiosamente, a atividade da gentamicina 

na CBM não foi afetada pela dexametasona em alguns dos isolados clínicos testados por 

RODRIGUES et al. (2017). A interação das moléculas em um sistema aquoso tende a ser maior 

do que em formulações semi-sólidas, como cremes e pomadas utilizados nos estudos citados, o 

que pode também contribuir para explicar os resultados (LOURENÇO, 2013) . Também deve ser 

considerado o fato de que as condições experimentais deste estudo não incluem participação do 

sistema imune de seres vivos, onde há alvo para a hidrocortisona. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

A hidrocortisona elevou a CIM e a CBM da oxacilina, e anulou a atividade de 

gentamicina e cloranfenicol. Estudos in vivo deverão ser realizados para avaliar os efeitos desta 

interação em organismos vivos. Apesar das limitações associadas ao número de micro-

organismos usados e à quantidade de fármacos utilizados, os dados apresentados indicam que 

estas combinações em sistemas aquosos podem oferecer risco ao tratamento clínico dos 

pacientes, e contribuir tanto para o agravo da doença como da resistência bacteriana. 
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