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RESUMO 

Introdução: Desde tempos mais antigos, o bismuto é um metal que 
apresentam ampla aplicabilidade tanto dentro como fora da farmacoterapia. O 
presente estudo objetiva analisar, de forma abrangente, a possível utilização de 
bismuto frente à resistência bacteriana. Metodologia: Trata-se de uma   
revisão bibliográfica de cunho explicativo, que teve como base dados de artigos 
das plataformas, SciELO, ScienceDirect e Pubmed, empregando-se as 
palavras chaves: Bismuto, Suscetibilidade antimicrobiana e Resistência 
bacteriana. Foram selecionados livros, artigos originais e de revisão no período 
de 2010 a 2020. Resultados e Discussão: Estudos evidenciaram que 
nanopartículas aquosas de óxido de bismuto apresentaram atividade 
antimicrobiana contra o crescimento de Candida albicans, e uma completa 
inibição da formação de biofilme. Foi observado que as drogas de bismuto 
exercem ações antimicrobianas contra patógenos do trato gastrointestinal, por 
exemplo, Helicobacter pylori, Vibrio cholera, Campylobacter jejuni e Yersinia 
enterocolitica. Foi relatado que a adição terapêutica combinada de bismuto 
com claritromicina ou amoxicilina aumenta a taxa de erradicação de cepas 
resistentes.  Conclusões: Uma maior compreensão do mecanismo de ação 
dos compostos de bismuto deve facilitar o desenvolvimento de medicamentos, 
para isso, ensaios in sílico, in vitro e in vivo serão desafiadores, assim como o 
possível redirecionamento de sua aplicação medicinal. 

Palavras-chave – Bismuto; Nanopartículas; Ciências Farmacêuticas; Inovação 
de Medicamentos. 
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ABSTRACT 

Introduction: Since ancient times, bismuth is a metal that has wide applicability 
both inside and outside pharmacotherapy. The present study aims to 
comprehensively analyze the possible use of bismuth against bacterial 
resistance. Methodology: An explanatory bibliographic review, based on data 
from articles from the platforms, SciELO, ScienceDirect and Pubmed, using the 
keywords: Bismuth, Antimicrobial susceptibility and Bacterial resistance. Books, 
original and review articles were selected from 2010 to 2020. Results and 
Discussion: Studies have shown that aqueous nanoparticles of bismuth oxide 
showed antimicrobial activity against the growth of Candida albicans, and a 
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complete inhibition of biofilm formation. It has been observed that bismuth drugs 
have antimicrobial actions against pathogens in the gastrointestinal tract, for 
example, Helicobacter pylori, Vibrio cholera, Campylobacter jejuni and Yersinia 
enterocolitica. Combined therapeutic addition of bismuth with clarithromycin or 
amoxicillin has been reported to increase the eradication rate of resistant 
strains.Conclusions: A greater understanding of the mechanism of action of 
bismuth compounds should facilitate the development of drugs, for this, assays 
in silica, in vitro and in vivo will be challenging, as well as the possible 
redirection of their medicinal application. 

Keywords - Bismuth; Nanoparticles; Pharmaceutical Sciences; Drug 
Innovation. 
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INTRODUÇÃO 

Nos recentes anos os metais de transição atraíram considerável interesse, 
principalmente por apresentar importância tecnológica farmacêutica e pela 
variedade de aplicações. Óxidos de molibdênio e tungstênio representam uma 
importante classe de materiais que exibem várias propriedades funcionais, nas 
quais dependem de sua estrutura conformacional (COUTINHO et al., 2018). 
Conforme Carmona-Torre e del Pozo (2018), a resistência bacteriana à 
medicamentos antimicrobianos é um fato desde que começaram a ser 
utilizados maciçamente na década de 1940, hoje tais bactérias demandam 
mais atenção, ultrapassando origens hospitalares. 

Segundo Coutinho et al. (2018), o uso de nanopartículas é uma estratégia 
viável para combater a resistência sobre os antimicrobianos, principalmente 
nanopartículas metálicas. As mesmas são geralmente bem toleradas pelas 
formas de vida bacteriana, e a inserção de complexos com íons metálicos 
como o ferro, prata e zinco têm mostrado diferentes níveis de toxicidade, sendo 
que esses íons são parte fundamental dos processos metabólicos de células 
eucarióticas e em maior escala de células procarióticas.  

De acordo com Eisig et al. (2011), além de ser bem tolerado pelo meio 
ambiente o bismuto apresenta boa efetividade contra bactérias gram positivas, 
sendo associado a uma resistência menor que o metronidazol (nitroimdazol), 
claritromicina (macrolídeo) e levofloxacino (quinolona). A terapia combinada à 
base de bismuto poderia efetivamente tratar infecções causadas por 
superbactérias resistentes a antibióticos (WANG et al.,2020). O presente 
estudo objetiva analisar, de forma abrangente, a possível utilização de 
compostos de bismuto frente à resistência bacteriana. 

METODOLOGIA 
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Utilizou-se   no   presente   estudo   uma   revisão bibliográfica de cunho 
explicativo, que teve como base dados de artigos das plataformas, SciELO, 
ScienceDirect e Pubmed, empregando-se as palavras chaves: Bismuto, 
Suscetibilidade antimicrobiana e Resistência bacteriana. Foram selecionados 
livros, artigos originais e de revisão no período de 2010 a 2020. Como critério 
de inclusão, foram considerados aqueles que tratavam sobre as características 
e atividades de bismuto sobre os microrganismos, e como critério de exclusão, 
foram desconsiderados aqueles que não se correlacionavam com a atividade 
antimicrobiana. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em um estudo realizado por Cabral-Romero et al. (2013), mostrou que as 
nanopartículas aquosas de óxido de bismuto coloidal apresentaram atividade 
antimicrobiana contra o crescimento de Candida albicans (reduzindo o tamanho 
da colônia em 85%) e uma completa inibição da formação de biofilme. Estes 
resultados são melhores que os obtidos com clorexidina, nistatina e terbinafina, 
os antifúngicos orais e antifúngicos comerciais mais eficazes. 

Foi observado também o uso de nanopartículas de óxido de bismuto em forma 
de cubo, formadas na faixa de tamanho de 29 a 62 nanômetros. Verificou-se 
que os mesmos tinham atividade antimicrobiana em 16% das cepas isoladas 
de Staphylococcus aureus. Comparado com antibióticos como Ciprofloxacina, 
as nanopartículas de óxido de bismuto tiveram menos efetividade nesse 
patógeno hospitalar resistente. O aumento da concentração de nanopartículas 
de óxido de bismuto, aumentou seu efeito antimicrobiano e diminuiu a taxa de 
crescimento bacteriano (HOSSEINI et al., 2018). 

No entanto vale ressaltar que a exposição subcrônica às nanopartículas de 
óxido de bismuto, leva a alterações tubulares e glomerulares, devido a um 
aumento pressão arterial local evidenciada por um aumento da taxa de filtração 
glomerular, que poderia ser o começo dos processos de nefropatia (GÓMEZ-
TORRES et al., 2016). 
 
De acordo com Wang et al. (2020), foi observado que as drogas de bismuto 
exercem ações antimicrobianas contra patógenos do trato gastrointestinal, por 
exemplo, Helicobacter pylori, Vibrio cholera, Campylobacter jejuni e Yersinia 
enterocolitica. 

A cepa de Helicobacter pylori resistente à claritromicina, foi listada como sendo 
uma das superbactérias com alta prioridade para pesquisa e desenvolvimento 
de novos antibióticos em 2017. Em geral, quatro etapas foram consideradas 
vitais para o Helicobacter pylori quando ele entra o estômago humano: (1) 
resistir ao ambiente hostil ácido no estômago com a ajuda de urease; (2) 
abordar células epiteliais gástricas com motilidade flagelada; (3) fixar nas 
células hospedeiras através da interação de adesinas e receptores; (4) liberar 
toxinas e desencadear distúrbios inflamatórios e/ou doenças neoplásicas 
malignas (WANG et al., 2020; CHEY et al., 2017). 
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Segundo Wang et al. (2020), as terapias baseadas em bismuto aumentam 
significativamente a taxa de erradicação das infecções causadas por H. pylori 
resistente a antibióticos e mostram úlceras com menor taxa de recaída em 
comparação com a terapia com bloqueadores dos receptores histaminégicos 
do tipo 2. 
 
As medicações mais utilizadas com bismuto incluem, subsalicilato de bismuto 
(SSB), subgalactato de bismuto (SGB) e subcitrato de bismuto coloidal (SBC). 
Como primeira escolha para o tratamento de H. pylori, a terapia quádrupla 
contendo antibióticos, com inibidor da bomba de prótons (IBP) e SSB e SBC é 
preferível, e como segunda escolha, a terapia tripla contendo antibióticos, 
inibidor da bomba de prótons e citrato de bismuto-ranitidina. Com base em 
pesquisas recentes, a terapia quádrupla baseada em bismuto por 10 dias foi 
preferível a de 14 dias com terapia tripla no tratamento de primeira linha de H. 
pylori resistente à claritromicina com maior taxa de erradicação (90,4% vs 
83,7%). Geralmente, acredita-se que as ações antimicrobianas do bismuto 
sejam devidas às suas propriedades bacteriostáticas e não diretamente 
matando os microorganismos (CHEY et al., 2017) 
 
Conforme Chey et al. (2017), a monoterapia com drogas de bismuto sofria de 
baixa erradicação variando de 0% a 30%. Mas foi relatado que a adição 
terapêutica combinada de bismuto com claritromicina ou amoxicilina aumenta a 
taxa de erradicação de cepas resistentes. 

CONCLUSÕES 

Pela versatilidade, características econômicas, estáveis, não tóxicas e boa 
manuseabilidade, compostos contendo bismuto podem ser amplamente 
utilizados, observadas as patologias pré exisentes de cada paciente. No 
entanto uma maior compreensão do mecanismo de ação destes compostos 
deve facilitar o desenvolvimento de medicamentos mais potentes, bem como 
estender (ou redirecionar) a aplicação medicinal de medicamentos de bismuto, 
dada a complexidade e a rica química biológica. 
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