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RESUMO 

 

As bactérias são microrganismos que fazem parte integral de nossas vidas, sendo 
algumas espécies componentes da microbiota do corpo humano. As infecções 
causadas por bactérias podem resultar em quadros severos, e até mesmo levar a 
óbito. O tratamento dessas infecções é realizado através do uso de fármacos 
antimicrobianos, que a cada dia estão se tornando menos eficientes no combate 
aos mecanismos de resistência desenvolvidos por cepas bacterianas. Uma 
bactéria é considerada resistente quando o agente antimicrobiano não é capaz de 
inibir o crescimento do microrganismo ou matá-lo. A resistência bacteriana é um 
problema da saúde pública mundial e é alvo de discussões ao redor do mundo. 
Esta resistência apresenta valores alarmantes tanto em países de alta renda 
quanto de baixa. Foram expostos 500.000 mil casos de resistência em 22 países, 
sendo que dentre os principais microrganismos resistentes estão Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus , Streptococcus pneumoniae 
e Salmonella spp. A síntese de novos fármacos ou o aperfeiçoamento de 
moléculas já existentes é uma das formas de evitar o surgimento de novos 
mecanismos de resistência e de combate aos já existentes. Tendo em vista o 
contínuo crescimento do número de cepas multirresistentes, as autoridades devem 
adotar ou até mesmo aumentar a fiscalização de algumas medidas já existentes; 
assim, a fiscalização das farmácias e drogarias quanto à dispensação destes 
medicamentos deve ser mais severa e frequente, a fim de garantir que estes 
estabelecimentos só realizem a dispensação quando houver uma prescrição 
médica. A criação de campanhas para conscientização da população quanto à 
existência da resistência bacteriana e de como evitar a proliferação destes 
microorganismos, além de campanhas que reforcem o uso correto dos antibióticos, 
são formas de evitar a proliferação dessas cepas multirresistentes e o 
desenvolvimento de novos mecanismos de resistência. 

Palavras-chave: resistência bacteriana, bactérias, antimicrobianos, antibióticos, 
infecções microbianas. 



ABSTRACT 

 

Bacteria are microorganisms which are an integral part of our lives, with some species 
being components of the human body's microbial flora. Infections caused by bacteria 
can result in severe conditions and even lead to death. The treatment of these 
infections is carried out through the use of antimicrobial drugs, which are becoming 
less efficient in overcoming resistance mechanisms developed by bacterial strains. A 
bacterium is considered resistant when the antimicrobial agent is not able to inhibit the 
growth of the microorganism or kill it. Bacterial resistance is a global public health 
problem and is the subject of discussions around the world. This resistance presents 
alarming figures in both high and low-income countries. 500,000 cases of resistance 
were reported in 22 countries, of which the main resistant microorganisms are 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pneumoniae and Salmonella spp. The synthesis of new drugs or the improvement of 
existing molecules are some of the ways to fight the emergence of new resistance 
mechanisms and to overcome the existing ones. Given the increase in the number of 
multiresistant strains, authorities should adopt or even increase the enforcement of 
existing preventative measures; as such, the supervision of pharmacies and 
drugstores regarding the dispensation of these drugs should be more severe and 
frequent, in order to ensure that these establishments only carry out the dispensing 
when there is a medical prescription. Running awareness campaigns about the 
existence of bacterial resistance and how to avoid the proliferation of these 
microorganisms, as well as campaigns that reinforce the correct use of antibiotics, are 
sine ways to avoid the proliferation of these multiresistant strains and the development 
of new mechanisms of resistance. 

Keywords: bacterial resistance, bacteria, antimicrobials, antibiotics, microbial 
infections. 
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1 INTRODUÇÃO 

As bactérias são microrganismos que estão presentes em todos os lugares, e 

fazem parte integral de nossas vidas. Algumas estão naturalmente presentes em 

nosso organismo, estruturando assim o que chamamos de microbiota, 

microrganismos que agem de forma benéfica ao nosso corpo, defendendo-o contra 

agentes que podem ser nocivos (SANTOS, 2004).  

Na pele, por exemplo, existem dois tipos de microbiota: a transitória,  

relacionada a microrganismos que se instalam e se desenvolvem de forma temporária 

em nosso organismo; e a microbiota residente,  localizada no estrato mais profundo 

da camada córnea, como os estafilococos e micrococos. Microrganismos como 

Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa são espécies que fazem parte da 

microbiota transitória da pele e são facilmente removidos, por exemplo, através de 

uma simples lavagem das mãos com uma solução antisséptica (ANVISA, 2007b). 

Outras espécies são responsáveis por causar infecções que podem resultar em 

quadros severos, onde é necessária internação hospitalar para o tratamento; existe 

também a possibilidade de contaminação por bactérias presentes no ambiente 

hospitalar, que são as chamadas infecções nosocomiais. Estas infecções têm sido um 

dos maiores problemas de saúde mundial, pois apresentam uma alta morbidade e 

mortalidade; além dos problemas para a saúde do paciente, há também um peso 

sócio-econômico para as instituições devido ao aumento do tempo de afastamento do 

paciente de suas responsabilidades profissionais e familiares. A relação entre os 

gastos com um paciente infectado e de um não infectado pode ser de até três vezes 

mais para aqueles que desenvolveram uma infecção (RATTI, SOUZA, 2009). 

As infecções causadas por bactérias são usualmente tratadas com o uso de 

antimicrobianos. Atualmente existem diversas classes destes fármacos, destinados 

muitas vezes para o tratamento de infecções causadas por gêneros e espécies 

específicas. No entanto, o uso de antibióticos de forma indiscriminada e inadequada 

está sendo responsável pelo surgimento de cepas bacterianas cada vez mais 

resistentes a estes fármacos, complicando assim o tratamento das infecções 

microbianas (ANVISA, 2007a).  
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Esta resistência pode ser definida através de dois critérios: o microbiológico e 

o clínico. Para a microbiologia, uma cepa resistente é aquela que consegue se 

desenvolver na presença de um antimicrobiano em concentração acima da suportada 

por outras bactérias não resistentes. Na visão clínica, uma cepa resistente possui a 

capacidade de não ser combatida por um antimicrobiano que normalmente é utilizado 

e reprime uma infecção com sucesso (NASCIMENTO, 2016). 

A resistência pode ser proveniente de mutações genéticas ou por transferência 

de genes resistentes entre os microrganismos. Essa transferência ocorre através de 

estruturas como os plasmídeos no processo de conjugação, ou por bacteriófagos, 

vírus responsáveis por realizar a transferência do DNA de uma bactéria a outra através 

da transdução e da transformação, onde o DNA bacteriano, proveniente de bactérias 

lisadas no ambiente, é absorvido ou captado por outras bactérias (NASCIMENTO, 

2016). 

Na década de 1950 foram evidenciados os primeiros casos de resistência 

bacteriana da espécie Staphylococcus aureus à penicilina em ambiente hospitalar. No 

final de 1970 a resistência ao antibiótico meticilina foi considerada uma pandemia 

(OLIVEIRA, SILVA, 2008). Casos de resistência entre os enterococos também foram 

revelados; estes microrganismos fazem parte da microbiota do trato digestivo e podem 

se tornar patógenos, causando assim infeções urinárias e endocardites. Enterococcus 

feacalis e Enterococcus faecium são as duas principais espécies causadoras destas 

infeções, e apresentam resistência a antibióticos como aztreonam, clindamicina e 

cefalosporinas (TAVARES, 2000). 

A Era das super-bactérias está relacionada à resistência bacteriana aos 

antimicrobianos existentes, que se tornou um problema de saúde pública mundial. As 

espécies estão se tornando cada vez mais resistentes aos fármacos desenvolvidos 

para combatê-las, e as indústrias farmacêuticas não conseguem acompanhar e 

responder a estas resistências com o desenvolvimento de novos fármacos ou 

alterações daqueles já existentes. Este fato está relacionado ao fato de  que um “novo 

produto” requer um longo tempo de pesquisas e testes até a liberação dos mesmos 

no mercado.  
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2 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 

O uso indiscriminado dos antibióticos está resultando no surgimento de cepas 

bacterianas cada vez mais resistentes, o que leva à necessidade de pesquisas e 

desenvolvimento de novos fármacos capazes de combater esses microrganismos 

(ANVISA, 2007a). Propõe-se aqui evidenciar, através de dados recolhidos em 

literatura, os problemas provenientes desta resistência, e apresentar alguns novos 

fármacos ou compostos que estão sendo desenvolvidos para o combate a estas cepas 

super-resistentes. 
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3 METODOLOGIA 

Neste trabalho de conclusão de curso, foram pesquisados artigos científicos 

publicados em língua portuguesa e inglesa, indexados em bases de dados 

reconhecidos pela comunidade científica, como por exemplo Pubmed, Scielo e Google 

Acadêmico, para elaboração de revisão bibliográfica sobre o tema da capacidade de 

resistência das bactérias aos antibióticos e os tratamentos em desenvolvimento. Estes 

artigos não tiveram restrição na data de publicação. 

As palavras-chaves utilizadas para a pesquisa foram: resistência bacteriana, 

antibióticos, antimicrobianos, Gram-positivos, Gram-negativos, infecção hospitalar, 

infecção nosocomial, e seus equivalentes em língua inglesa.  
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4 REVISÃO 

4.1 Antibióticos  

São fármacos destinados ao combate de microrganismos como as bactérias e 

os fungos. Podem ser classificados de acordo com a sua ação em bacteriostáticos, 

quando proporcionam a inibição do crescimento das bactérias, ou bactericidas quando 

resultarem na morte destes microrganismos (GUIMARÃES, MOMESSO, PUPO, 

2010). Uma segunda classificação destes fármacos está relacionada com a sua 

procedência; os fármacos de origem natural são classificados como antibióticos que 

podem ser também semi-sintéticos e aqueles provenientes de compostos 100% 

sintéticos são denominados quimioterápicos (KOROLKOVAS; BURCKHALTER, 

1976; TIMENETSKY, 2018). 

No momento da escolha de um antimicrobiano para o combate a uma 

determinada infecção é necessária a análise de alguns fatores em relação ao 

hospedeiro como: gravidez, idade, análise da função renal e hepática, local da 

infecção, administração prévia de um antibiótico e uso de fármacos que podem causar 

interação com os antimicrobianos (RANG, DALE, RITTER, 2001). 

Além da análise desses fatores relacionados ao hospedeiro é interessante a 

realização de testes de sensibilidade aos antimicrobianos para fazer a escolha do 

fármaco destinado ao tratamento da infecção. Estes testes também são responsáveis 

por fazer o monitoramento da resistência bacteriana e de auxiliar na criação de 

medidas de controle à disseminação das bactérias multirresistentes (ANVISA, 2007d). 

A macrodiluição em tubos é um dos testes de sensibilidade realizados, sendo 

baseado na preparação de diluições seriadas do antimicrobiano em um meio de 

cultura líquido que permitirá o crescimento das bactérias. O resultado é analisado 

através da turbidez dos tubos. Outra técnica utilizada é a de microdiluição; esta técnica 

utiliza uma placa de plástico estéril, onde serão feitas diferentes diluições com até 12 

antimicrobianos (ANVISA, 2007d). 

A técnica de ágar-diluição é baseada no preparo de diversas placas de Petri com 

meio de cultura, onde serão adicionadas concentrações seriadas de alguns 

antimicrobianos. Vale ressaltar que cada placa irá corresponder a uma concentração 

de antimicrobiano (ANVISA, 2007d). 
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A realização do teste de disco-difusão foi descrita por Bauer e Kirby em 1966. 

Após a etapa de inoculação bacteriana em uma placa de ágar, são adicionados discos 

que correspondem a concentrações fixas de diversos antimicrobianos. O resultado 

deste teste é medido pela formação de um halo de inibição do crescimento bacteriano, 

que classifica as cepas bacterianas em resistentes, sensíveis e intermediárias, 

segundo terminologia adotada pelo EUCAST (European Committee on Antimicrobial 

Susceptibility Testing) e seguida pelos laboratórios da rede pública e privada do Brasil 

(BRASIL, 2018; BrCAST, 2017; BrCAST, 2019). 

4.1.1 HISTÓRICO 

Foi com o pai da quimioterapia, Paul Ehrlich, que foram introduzidos os 

conceitos da síntese de uma possível substância que interferiria na proliferação dos 

microrganismos causadores de doenças. No ano de 1910 este pesquisador sintetizou 

o primeiro antimicrobiano que posteriormente seria utilizado para o combate da sífilis, 

o salvarsan (Figura 1) (GUIMARÃES, MOMESSO, PUPO, 2010). 

 

Figura 1 – Estrutura química do Salvarsan 

 

Fonte: National Center for Biotechnology Information, 2018a 

Introduzida em, 1934 o medicamento proflavina (Figura 2) foi muito utilizado 

para o controle das infecções em feridas profundas durante a Segunda Guerra 

Mundial, porém apresentava alta toxidade quando utilizado em nível sistêmico 

(GUIMARÃES, MOMESSO, PUPO, 2010). 
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Figura 2 – Estrutura química da proflavina 

 

Fonte: National Center for Biotechnology Information, 2018b 

Gerard Domagk, no ano de 1935, foi responsável por um grandioso marco na 

quimioterapia através da descoberta do uso do corante vermelho prontosil (Figura 3) 

como um pró-fármaco que deu origem a uma nova classe de fármacos 

antimicrobianos sintéticos, as sulfas ou sulfonamidas (GERHARD, 1965). 

               Figura 3 – Estrutura química do Protonsil 

 

Fonte: CHEMICALIZE, 2018 

 

A classe das sulfonamidas, introduzidas no início da década de 1940, foi a 

primeira que apresentou agentes efetivos para o combate de infecções sistêmicas. 

Contudo estes princípios ativos mostraram possuir um limitado espectro de ação e 

atualmente não são muito utilizados na farmacoterapia (GUIMARÃES, MOMESSO, 

PUPO, 2010). 

A descoberta das penicilinas por Alexander Fleming foi o grande marco para o 

tratamento das infecções causadas por bactérias. A penicilina G ou Benzilpenicilina 

foi descrita em 1929, porém sua introdução no uso terapêutico foi na década de 1940. 

Após a introdução da penicilina, vários outros antibióticos naturais foram descobertos, 

tendo maior eficácia no tratamento de infecções por bactérias gram positivas. São 
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exemplos de antimicrobianos naturais: os beta-lactâmicos, aminoglicosídeos, 

tetraciclinas, macrolídeos e glicopeptídeos. Em relação aos antimicrobianos 

sintéticos, a isoniazida, trimetropim e o metronizadol foram introduzidos nesta mesma 

época (RANG, DALE, RITTER, 2001) 

Nos anos seguintes, antibióticos semi-sintéticos obtidos através de protótipos 

naturais já existentes foram introduzidos no mercado visando o tratamento de 

patógenos Gram-positivos e Gram-negativos (GUIMARÃES, MOMESSO, PUPO, 

2010). 

No período de 1980 a 2000 houve um aumento da incidência de bactérias 

resistentes aos fármacos antimicrobianos e uma diminuição no desenvolvimento de 

novos protótipos antibióticos. Poucos antibióticos foram introduzidos no mercado a 

partir de 2000 (GUIMARÃES, MOMESSO, PUPO, 2010). 

4.1.2 CLASSIFICAÇÃO 

Os antimicrobianos de origem natural e seus derivados semi-sintéticos são os 

mais utilizados atualmente. Uma das classes mais conhecidas é a dos beta-

lactâmicos, que compreendem as penicilinas, cefalosporinas, carbapenems e 

monobactamas. Fazem parte também dos fármacos de origem natural as tetraciclinas, 

aminoglicosídeos, macrolídeos, peptídeos cíclicos, estreptograminas, lincosamidas, 

cloranfenicol e rifamicinas. Já os antimicrobianos de origem sintética são classificados 

como sulfonamidas, fluoroquinolonas e oxazolidinonas (GUIMARÃES, MOMESSO, 

PUPO, 2010). 

A) Antibacterianos Sintéticos  

A via metabólica do folato é uma importante via para as bactérias, pois o mesmo 

é necessário para a síntese do DNA. Diferente dos seres humanos, que conseguem 

adquirir esta substancia através da dieta, os microrganismos precisam sintetizar o seu 

próprio folato. É exatamente nesta via que atuam as sulfonamidas, como por exemplo 

a sulfanilamida (Figura 4).  

As sulfonamidas são análogos do PABA (ácido p-aminobenzoico, Figura 5), 

molécula essencial na síntese do folato. Estas moléculas competem entre si pela 
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enzima diidropteroato sintetase envolvida na síntese do folato. O poder antibacteriano 

das sulfonamidas pode ser perdido com a adição de PABA em excesso; relacionado 

a este fato, temos os casos de alguns anestésicos que, possuem a capacidade de 

antagonizar o efeito antibacteriano destes fármacos como, por exemplo, a procaína 

(Figura 5), que tem como um dos produtos de degradação o PABA (LACERDA, 2010; 

RANG, DALE, RITTER, 2001). 

 

 

 

Figura 4 – Imagem ilustrativa da síntese do folato. 

 

Fonte: Adaptado de RANG, DALE, RITTER, 2001 
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Figura 5 – Estruturas químicas do ácido para-aminobenzóico,sulfanilamida e procaína 

   

PABA Sulfanilamida Procaína 

Fonte: CHEMICALIZE, 2018  

 

As sulfonamidas de uso clínico são derivadas da sulfanilamida por substituição 

do componente sulfonamida (-SO2NHR). Compostos onde o grupo 4-amino (-NH2) foi 

substituído são considerados pró-fármacos que necessitam ser ativados no 

organismo, uma vez que há necessidade de um grupo amino livre para que o fármaco 

tenha a atividade antimicrobiana.  

Sulfadiazina, sulfadimidina, sulfametoxazol, sulfametoxazol, sulfasalazina, e 

sulfametopirazina são exemplos de fármacos pertencentes a esta classe. São 

bacteriostáticos e devido ao alto risco de reações alérgicas não são utilizados de forma 

tópica, com exceção da sulfadiazina de prata que é utilizada para tratamento de 

queimaduras infectadas. A grande maioria é rapidamente absorvida no trato 

gastrointestinal e a metabolização é feita pelo fígado com excreção renal (RANG, 

DALE, RITTER, 2001). 

Modificações na estrutura das sulfonamidas foram responsáveis pela 

introdução de fármacos de diversas classes, como os diuréticos tiazidicos, fármacos 

para tratamento do glaucoma (acetazolamida) e hipoglicemiantes orais (sulfoniluréias) 

(Figura 6). 
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Figura 6 – Estrutura Química dos fármacos derivados das Sulfonamidas 

 

  

Hidroclorotiazida Acetazolamida Clorpropamida 

Fonte: CHEMICALIZE, 2019  

O sulfametoxazol pode ser utilizado em associação com o trimetoprim; esta 

associação recebe o nome de cotrimoxasol. O trimetoprim, do ponto de vista 

estrutural, possui uma semelhança com o componente pteridina do folato (Figura 7), 

o que faz com que a enzima diidrofolato redutase a aceite como substrato, o que leva 

à paralisação desta via metabólica; por isso, o trimetoprim é considerado um 

antagonista do folato (RANG, DALE, RITTER, 2001). O cotrimoxasol é utilizado para 

o tratamento de pacientes portadores do vírus HIV com infecção por Pneumocystis 

carinii. A atuação destes dois fármacos é de forma sinérgica, pois cada um age em 

uma etapa da via metabólica da síntese do folato (GUIMARÃES, MOMESSO, PUPO, 

2010). 

Figura 7 – Estrutura Química do Trimetoprim e do Ácido Fólico 

 
 

Trimetoprim Ácido Fólico 

Fonte: CHEMICALIZE, 2019. 
                        Timetropim   Ácido Fólico  
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A segunda classe de antimicrobianos de origem sintética são as 

fluorquinolonas, fármacos bactericidas usualmente utilizados para o tratamento de 

infecções no trato urinário e na terapêutica de infecções causadas por microrganismos 

resistentes a antibacterianos constantemente utilizados (GUIMARÃES, MOMESSO, 

PUPO, 2010). São antimicrobianos de amplo espectro, que possuem ação na síntese 

do DNA das bactérias (ácido desoxirribonucleico). Estes fármacos são responsáveis 

por inibirem diretamente a síntese do DNA, através da interação com duas 

importantes enzimas deste processo: a DNA girase e a topoisomerase IV (SOUZA, 

MAGNANI, OLIVEIRA, 2010; ALVARÉZ-HERNÁNDEZ, GARZA-MAYÉN, VÁZQUEZ-

LÓPEZ, 2015). 

Esta classe de fármacos tem sido alvo de interesse clínico e científico desde a 

sua descoberta devido a inúmeras propriedades que as tornam um antimicrobiano 

ideal. Como já citado acima, estes fármacos possuem amplo espectro de ação, além 

de terem boa biodisponibilidade oral e intravenosa, altos níveis séricos e baixa 

incidência de efeitos colaterais. São exemplos de antibióticos desta classe: 

levofloxacina, ciprofloxacina e ofloxacina (Figura 8) (ANDERSSON, MACGOWAN, 

2003). 

Figura 8 – Estrutura Química da levofloxacina, ciprofloxacina e ofloxacina 

   

Levofloxacina Ciprofloxacina Ofloxacina 

Fonte: CHEMIZALIZE, 2019. 

 

B) Antibacterianos Naturais (Antibióticos)  

Os antibióticos provenientes de componentes naturais e seus derivados semi-

sintéticos são classificados em: beta-lactâmicos, que englobam antimicrobianos como 
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as penicilinas, cefalosporinas e os carbepenems; as tetraciclinas; aminoglicosídeos; e 

os macrolídeos (GUIMARÃES, MOMESSO, PUPO, 2010).  

Os beta-lactâmicos atuam no processo da síntese da parede celular bacteriana, 

e todos seus representantes, tanto naturais quanto seus derivados semi-sintéticos 

possuem em sua estrutura o anel beta-lactâmico (Figura 9). Esse anel está ligado a 

uma cadeia lateral variável que determina o espectro de ação do antibiótico e confere 

diversos graus de resistência às enzimas beta-lactamases, que são responsáveis por 

fazer a degradação desse anel (AZEVEDO, 2014). 

 

Figura 9 – Estrutura do Anel Beta-Lactâmico 

 

Fonte:  AZEVEDO, 2014 

 

Este anel pode estar ligado a um outro anel, que possui nome específico para 

cada classe destes antimicrobianos (Figura 10). Para a classe das penicilinas, este 

anel é denominado anel tiazolidina; para as cefalosporinas, dihidrotiazina; e anel 

pirrólico para o grupo dos carbapenêmicos. As monobactamas, que também são 

classificados como beta-lactâmicos, não possuem outro anel fundido ao anel beta-

lactâmico (AZEVEDO, 2014). 
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Figura 10 – Estruturas químicas dos anéis presentes nas diferentes classes dos 
beta-lactâmicos. 

 

Fonte: AZEVEDO, 2014. 

 

As penicilinas foram os primeiros antibióticos efetivos para o tratamento das 

infecções bacterianas no ser humano. Proveniente do fungo Penicillium chrysogenum, 

após a ligação entre o fármaco a seu sítio de ação nas bactérias, denominadas 

proteínas ligantes de penicilina (PBP), as penicilinas inativam a enzima transpeptidase 

que faz parte da síntese do peptideoglicano (AZEVEDO, 2014).  

A enzima transglicolase é responsável pela formação do peptideoglicano 

imaturo,  constituído por longas cadeias de polissacarídeos que são conectadas entre 

si através de ligações transversais realizadas pelas transpeptidases, formando assim 

o peptideoglicano maduro. É exatamente nesta etapa do processo que agem as 

penicilinas; ao inativarem transpeptidases, essas ligações cruzadas entre as cadeias 

de polissacarídeos não vão ser concluídas, o que impossibilita a formação deste 

peptideoglicano maduro, resultando assim na lise da célula bacteriana (CALIXTO, 

CAVALHEIRO, 2012). 

Em 1945 as cefalosporinas foram isoladas do fungo Cephalosporium 

acremonium e através de modificações das cadeias laterais adjacentes ao seu núcleo 
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foi possível a síntese de diversos fármacos antimicrobianos para uso clínico em 

infecções bacterianas (CLIMENI et al., 2009). Por serem compostas por um vasto 

número de antibióticos esta classe é classificada em cinco gerações, separadas de 

acordo com o espectro de ação antibacteriano, sendo a terceira geração a que 

apresenta maior número de antimicrobianos devido ao seu amplo espectro de ação 

(AZEVEDO, 2014; FREITAS, 2014). 

As cefalosporinas de primeira geração possuem um espectro de ação estreito 

e atuam no tratamento de infecções causadas por bactérias gram-positivas. As de 

segunda geração, em relação ao combate de bactérias gram-positivas, apresentam 

uma menor atividade sobre elas, no entanto apresentam maior atividade em relação 

a enterobactérias. Apresentando maior espectro de ação sobre bactérias Gram-

negativas, as cefalosporinas de terceira geração possuem certa estabilidade quando 

expostas às enzimas beta-lactamases, contudo são menos ativas ao tratamento das 

infecções causadas por bactérias Gram-positivas. As cefalosporinas que constituem 

a quarta geração possuem espectro de ação tanto em bactérias Gram-positivas, 

quanto em Gram-negativas, tendo maior resistência às beta-lactamases quando 

comparadas à terceira geração. A quinta e última geração é composta por 

cefalosporinas que possuem ação contra bactérias multirresistentes (AZEVEDO, 

2014; CLIMENI et al., 2009). 

Assim como as penicilinas, as cefalosporinas também possuem como 

mecanismo de ação a atuação no processo de síntese da parede celular bacteriana, 

fato que explica seu efeito no processo de multiplicação destes microrganismos 

(CLIMENI et al., 2009). 

Os fármacos da classe carbapenems possuem resistência a diversos tipos de 

enzimas beta-lactamases, sendo a classe que possui maior espectro de ação sobre 

bactérias Gram-negativas e Gram-positivas (AZEVEDO, 2014). Por apresentarem 

esse amplo espectro de ação esses fármacos foram atribuídos como a última linha de 

ação, principalmente em relação ao tratamento de Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde (IRAS) (PAPP-WALLACE et al., 2011). 

Os antibióticos carbapenêmicos entram na célula bacteriana através de 

proteínas denominadas porinas, agindo nas proteínas ligantes de penicilinas (PBPs) 

que atuam como enzimas no processo da síntese da parede celular bacteriana, 
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inativando-as e consequentemente inibindo a formação do peptideoglicano. Essa 

inativação é bem-sucedida devido à capacidade do fármaco de ligar-se em diversos 

sítios de ligação nas PBPs (PAPP-WALLACE et al., 2011). 

A classe das monobactamas possui fármacos de origem natural e sintética, 

sendo que os de menor ação antimicrobiana são compotos naturais. Como citado 

anteriormente, são fármacos que possuem um único anel em sua composição e tem 

como exemplos de fármacos naturais as nocardicinas, e o aztreonam como o exemplo 

de antibiótico sintético (AZEVEDO, 2014; GUIMARÃES, MOMESSO, PUPO, 2010). 

O aztreonam possui atividade antimicrobiana em bactérias Gram-negativas e 

Gram-positivas além de possuir certa estabilidade frente às enzimas beta-lactamases, 

sendo utilizado para o tratamento de infecções no trato-urinário e no trato respiratório 

por possuir fraca absorção oral, sendo administrado por via intravenosa ou 

intramuscular (AZEVEDO, 2014). 

Benjamin Duggar, em 1945, foi responsável por descobrir o primeiro composto 

da classe das tetracicilinas, proveniente da Streptomyces aureofaciens. As 

tetraciclinas possuem amplo espectro de ação e características que são favoráveis ao 

seu uso, como baixa toxicidade, baixo custo e, em sua grande maioria, possibilidade 

de administração por via oral, fato esse que favoreceu seu uso indiscriminado, 

resultando no surgimento de resistência a esta classe de antimicrobianos 

(BALSALOBRE, 2014; MAIA et al., 2010). Seu mecanismo de ação está relacionado 

com a síntese proteica nas bactérias, por interação com a subunidade 30S do 

ribossomo bacteriano e  inibindo a ligação do aminoacil-tRNA ao sítio A do ribossomo; 

desta forma, a ligação de novos aminoácidos é impedida, bloquando assim a síntese 

das proteínas (BALSALOBRE, 2014; GUIMARÃES, MOMESSO, PUPO, 2010; MAIA 

et al., 2010). 

Devido à resistência desenvolvida pelas bactérias a esta classe de antibióticos, 

as tetraciclinas não são mais consideradas a primeira escolha de terapia para o 

tratamento de infecções bacterianas (GUIMARÃES, MOMESSO, PUPO, 2010). 

Um exemplo de antimicrobiano pertencente à classe dos aminoglicosídeos é a 

estreptomicina, descoberta em 1943 após o isolamento de uma substância ativa 

produzida por  Streptomyces griseus que inibia o crescimento do microrganismo 
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causador da tuberculose e de microrganismos Gram-negativos e Gram-positivos 

(OLIVEIRA, CIPULLO, BURDMANN, 2006). Sua ação antibiótica é favorecida quando 

exposta a pH alcalino e possui baixa absorção oral; por isso, sua maior forma de 

administração é parenteral.   

O mecanismo de ação dos aminoglicosídeos, assim como a classe das 

tetraciclinas, também está relacionada à ligação com os ribossomos bacterianos 

(GUIMARÃES, MOMESSO, PUPO, 2010; OLIVEIRA, CIPULLO, BURDMANN, 2006). 

Os aminoglicosídeos se ligam na subunidade 30S, levando a uma leitura errada do 

RNA mensageiro e provocando a lise celular devido à alteração do funcionamento da 

membrana celular bacteriana, causado pelo acúmulo de proteínas defeituosas 

(OLIVEIRA, CIPULLO, BURDMANN, 2006). 

Outra classe que faz parte dos antibióticos naturais são os macrolídeos, 

fármacos que apresentam ação antimicrobiana em bactérias Gram-negativas e Gram-

positivas. Esta classe é a segunda classe antimicrobiana mais utilizada para o 

tratamento de infecções, só ficando atrás dos beta-lactâmicos (MINETTO, 2013). 

Isolada da espécie Streptomyces erythreus em 1952, a eritromicina, em relação 

aos antibióticos que estão em uso, é um dos fármacos antimicrobianos mais seguros, 

o que explica sua prescrição para o tratamento de infecções em crianças 

(GUIMARÃES, MOMESSO, PUPO, 2010). No que diz respeito ao seu mecanismo de 

ação, esta classe liga-se ao RNA-ribossomal 23S presente na subunidade 50S, 

interferindo no alongamento da cadeia peptídica e bloqueando a síntese das proteínas 

bacterianas (GUIMARÃES, MOMESSO, PUPO, 2010). 

 

4.2 Resistência Bacteriana 

Uma bactéria é considerada resistente quando, após um tratamento com 

terapia adequada, na dosagem correta e com o tempo de tratamento apropriado, o 

agente antimicrobiano não é capaz de inibir o crescimento do microrganismo ou matá-

lo (SCHWARZ, LOEFFLER, KADLEC, 2016).  

Recentemente foram divulgados pela Organização Mundial da Saúde dados 

relacionados à resistência bacteriana a antimicrobianos. Nesta pesquisa estão 
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descritos valores alarmantes tanto em países de alta renda quanto de baixa. Foram 

expostos 500.000 mil casos de resistência em 22 países, sendo que dentre os 

principais microrganismos resistentes estão Escherichia coli , Klebsiella 

pneumoniae , Staphylococcus aureus , Streptococcus pneumoniae e Salmonella spp 

(OMS, 2018). 

Situações como o uso incorreto dos antibióticos, relacionados ao uso sem 

prescrição médica e tempo inadequado do tratamento, são as principais causas do 

surgimento da resistência. O uso destes medicamentos de forma preventiva nos 

animais, onde são aplicadas baixas dosagens dos antimicrobianos constantemente, 

também é responsável pelo desenvolvimento da resistência. (AMEAÇA..., 2018; 

MOTA et al., 2005). A ingestão de alimentos contendo antimicrobianos utilizados pelos 

agricultores para controle de pragas nas plantações pode ser considerada outra forma 

de facilitar o surgimento da resistência (AMEAÇA..., 2018). 

Inúmeros são os mecanismos utilizados pelas bactérias para resultar na 

resistência aos antibióticos. Estes podem ser transferidos para bactérias que estão 

em um mesmo habitat ou até mesmo para bactérias de outras populações, por 

exemplo, aquelas que fazem parte da microbiota animal para as que constituem a  

microbiota humana (MOREIRA, CARVALHO, FROTA, 2015). 

A resistência às terapias antimicrobianas podem ser adquiridas ou provenientes 

da genética das espécies. A resistência adquirida é procedente de alterações no 

material genético das bactérias. Esta mudança é feita através de dois mecanismos; o 

primeiro é a indução da modificação do próprio material genético, e a segunda a 

inserção de um material genético estranho, que possui o gene da resistência derivado 

de outra espécie (MOREIRA, CARVALHO, FROTA, 2015; ANVISA, 2007c). 

 Este recebimento de um novo material genético é feito através de quatro 

mecanismos: conjugação, onde a transferência é realizada através de plasmídeos; 

vírus, denominados bacteriógafos, através de processo de tradução; transformação, 

onde o gene é transferido sem contato entre a célula doadora para a receptora; e  

através do mecanismos de transposição, onde o gene é doado através do transposon, 

elementos genéticos móveis (BARROS, 2014; PERUQUETTI, 2014; SOUZA, 2013). 
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Alteração da permeabilidade da membrana, bomba de efluxo, alteração do sítio 

de ação e mecanismos enzimáticos são os quatro principais mecanismos de 

resistência das bactérias, ilustrados na Figura 11  (ANVISA, 2007c; BAPTISTA, 2013). 

 

Figura 11 – Mecanismos de resistência bacteriana 

 

Fonte: BAPTISTA, 2003 

 

4.2.1 MECANISMOS DA RESISTÊNCIA BACTERIANA 

Os fármacos antimicrobianos penetram na célula bacteriana de três maneiras: 

pelo processo de difusão simples pela bicamada fosfolipídica presente na membrana; 

difusão facilitada através de proteínas especiais que formam canais hidrofílicos, 

denominadas de porinas; e pelo processo de self promoted uptake. Características 

como a polaridade e o tamanho das moléculas são importantes para garantir essa 

entrada na célula bacteriana. 

A alteração na permeabilidade aos antimicrobianos está relacionada a fatores 

estruturais das porinas, como número, seletividade e tamanho dessas proteínas e do 

conteúdo em fosfolipídios. Essas modificações resultam em uma menor quantidade 

do antimicrobiano dentro das células bacterianas, que resulta desta maneira no 
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surgimento da resistência. Este tipo de resistência está relacionada principalmente 

aos antibióticos das classes dos aminoglicosídeos, tetraciclinas, fosfomicinas e 

quinolonas (ANVISA, 2007c; BAPTISTA, 2013; COSTA, SILVA JUNIOR, 2017). 

No caso da classe dos aminoglicosídeos, a resistência para algumas espécies 

está relacionada ao seu transporte, que é dependente de oxigênio. A falta deste pode 

estar relacionada a defeitos na adenilato ciclase ou adenosina monofosfato cíclica 

(cAMP). Para outras espécies o problema está ligado a alterações nas porinas. Em 

relação aos antibióticos da classe das tetraciclinas, alterações nas porinas também 

são responsáveis pela resistência bacteriana (BAPTISTA, 2013). 

A fosfomicina necessita de um sistema especial de transporte, que não se 

encontra muito desenvolvido em bactérias Gram-positivas, o que gera uma 

concentração do antibiótico dentro da célula bacteriana que não é suficiente para 

gerar o efeito desejado, a inibição da síntese celular. Já em relação às bactérias Gram-

negativas algumas espécies conseguem sobreviver sem esse mecanismo de 

transporte, assim como outras espécies que recebem plasmídeos que codificam 

resistência a esta classe de antibióticos (BAPTISTA, 2013; COSTA, SILVA JUNIOR, 

2017).  

A diminuição ou ausência de afinidade entre o antibiótico e o seu respectivo 

sítio de ação é outro mecanismo de ação da resistência bacteriana. Estas alterações 

podem estar relacionadas a fatores como: diminuição da síntese do ácido 

desoxirribonucleico (DNA), alterações estruturais do peptideoglicano, onde enzimas 

que participam da síntese do mesmo são inativadas, ou interferência na síntese de 

proteínas. Neste mecanismo, as bactérias podem adquirir, por exemplo, um gene 

resistente ao antimicrobiano que vai substituir o alvo original (ANVISA, 2007c; 

BAPTISTA, 2013; COSTA, SILVA JUNIOR, 2017). 

A resistência dos antibióticos da classe dos beta-lactâmicos está relacionada a 

esta alteração na interação entre o antimicrobiano e seu sítio de ligação nas bactérias 

onde, por exemplo, mutações nas proteínas de ligação às penicilinas fazem com que 

o antibiótico tenha uma menor afinidade com seu sítio de ligação prejudicando assim 

sua ação na bactéria. Outra classe de antibióticos que também é afetada por esse 

mecanismo de resistência é a classe dos glicopeptídeos; uma mutação no local de 
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ação destes antimicrobianos resulta, novamente, em uma diminuição da afinidade 

entre o fármaco e o seu alvo (BAPTISTA, 2013). 

A bomba de efluxo é uma proteína componente da membrana bacteriana que 

faz o efluxo do antibiótico do meio intracelular para o meio extracelular. Este 

mecanismo resistente atinge todas as classes dos antimicrobianos podendo ter uma 

ação maior nas classes das tetraciclinas e fluorquinolonas. 

O mecanismo de resistência enzimática também pode estar relacionado com a 

produção de enzimas pela bactéria que inativam ou degradam o antimicrobiano, 

através de três reações: hidrólise, reações de redução e oxidação, e transferências 

de grupos nas moléculas. Um grande exemplo desse processo são as enzimas beta-

lactamases, que fazem a quebra do anel beta-lactâmico das cefalosporinas e 

penicilinas (BAPTISTA, 2013). 

A capacidade das bactérias em desenvolver mecanismos de resistência aos 

antibióticos está fazendo com que a utilidade clínica dos mesmos comece a decair, 

resultando em um uso restrito destes apenas para alguns casos. Com essa rápida 

evolução das formas de resistência, a quantidade de antimicrobianos disponíveis está 

se tornando cada vez menor, resultando assim em uma constante busca por novos 

fármacos (ROCHA et al., 2011). 

Inúmeras são as estratégias utilizadas para a formulação de novos fármacos 

que sejam capazes de reverter a situação da resistência, como por exemplo, a 

introdução de metais nas moléculas dos antibióticos. Pesquisam apontam que as 

moléculas de antibióticos tornam-se mais ativas, em relação ao fármaco em seu 

estado livre, quando adicionados complexos metálicos em sua estrutura, e em alguns 

casos acabam resultando em fármacos com mais propriedades terapêuticas (ROCHA 

et al., 2011). 

 

4.3 Superbactérias 

O surgimento dos antimicrobianos foi um grande avanço para a medicina, tanto 

humana quanto animal, por serem responsáveis pela diminuição das taxas de 

morbidade e mortalidade de infecções (COSTA, SILVA JUNIOR, 2017; MOTA et al., 
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2005). Porém, o uso indiscriminado desta farmacoterapia, associado com regras de 

publicidade pouco rígidas e a grande disponibilidade destes medicamentos, está 

sendo responsável pelo surgimento de um grave problema para a saúde pública, a 

resistência bacteriana. Esta resistência mostra-se um grande risco para a qualidade 

de vida humana que foi conquistada aos longos dos anos através de avanços de 

diversas áreas como a microbiologia, a farmácia, as engenharias e a própria medicina 

(COSTA, SILVA JUNIOR, 2017; WANNMACHER, 2004). 

Os microrganismos desenvolvem esses mecanismos de resistência através do 

processo de seleção natural; quando uma população de microrganismos é exposta a 

um determinado antibiótico, aqueles que possuem mecanismos de resistência 

conseguem sobreviver às ações do medicamento e aqueles que são susceptíveis a 

ele morrem (SOUZA, 2013).  

Diversas são as formas que a medicina utiliza para caracterização das 

bactérias de acordo com seus mecanismos de resistência; devido a este fato, um 

grupo de peritos internacionais procurou padronizar a terminologia que descreve os 

padrões de resistência. Segundo este grupo, um microrganismo que possui 

resistência a pelo menos um antibiótico de três ou mais classes é classificado como 

MDR (multidrug-resistant); aqueles que desenvolvem resistência a apenas uma ou 

duas classes de fármacos antimicrobianos entra na classificação XDR (extensively 

drug-resistant); o termo PDR (pandrug-resistant) está relacionado a aqueles que 

possuem resistência a todos os antimicrobianos de todas as classes. Há casos onde 

a bactéria possui resistência a um antibiótico-chave, como a espécie Staphylococcus 

aureus à meticilina; neste caso específico, a espécie é classificada como MRSA 

(methiciliyn-resistant Staphylococcus aureus) (KHAN, KHAN, 2016; SOUZA, 2013). 

As bactérias Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumoniae, Acinetobacter baumanni, Pseudomonas aeruginosas e Enterobacter spp 

são frequentemente associadas ao desenvolvimento de multirresistências e infecções 

nosocomiais, e se tornaram conhecidas pela abreviação ESKAPE (HOLMES et al., 

2015; KHAN, KHAN, 2016; SOUZA, 2013). 
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4.3.1 STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Classificada como uma bactéria do grupo Gram-positivo e componente da 

microbiota humana, assim como outras espécies deste mesmo gênero, o 

Staphylococcus aureus pode ser um patógeno oportunista e ser responsável por 

causar desde infecções consideradas amenas como é o caso das espinhas, até 

infecções graves como endocardite, pneumonia e meningite (PAHARIK, HORSWILL, 

2016; SANTOS et al., 2007). 

As infecções causadas por S.aureus são classificadas através de dois 

mecanismos: doenças causadas por toxinas e processo infeccioso agudo. As doenças 

já citadas anteriormente fazem parte das infecções agudas. Como mecanismo de 

infecção por toxinas temos celulite, síndrome do choque tóxico e casos de intoxicação 

alimentar (FARIA, 2008). 

Em relação à virulência e capacidade de propagação das cepas desta espécie, 

diversos fatores são analisados: fatores econômicos, fatores imunológicos e 

características do hospital são alguns exemplos (FARIA, 2008). 

A transmissão deste microrganismos pode ocorrer por contato direto, como em 

hospitais, onde um profissional da área de saúde ao entrar em contato com um 

paciente já infectado contamina suas mãos e, através do contato direto com outro 

paciente, é responsável por propagar a contaminação (CAVALCANTI et al., 2006). 

A incidência da espécie S. aureus é relacionada a diversos fatores, sendo a 

idade um deles. Estudos demonstram que no primeiro ano de vida, é observada uma 

alta incidência da espécie; na fase adulta os valores são relativamente menores e para 

os idosos é descrito um crescente aumento das taxas de S.aureus. A etnia também é 

um fator de risco; por exemplo, nos Estados Unidos a incidência de S. aureus 

resistentes à meticilina é maior na população negra quando comparado com a 

população branca; assim como na Austrália onde a incidência do S. aureus destaca-

se em populações indígenas quando comparadas à população não-indígena (TONG 

et al., 2015). 

Há três mecanismos descritos na literatura que explicam a resistência adquirida 

por S.aureus à meticilina: através da hiperprodução da enzima chamada beta-
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lactamase; por modificações nas PBPs (proteínas ligantes de penicilina); e 

modificações na capacidade de ligação das PBPs. 

A beta-lactamase é uma enzima produzida pelos microrganismos que tem 

como finalidade realizar a hidrólise do anel beta-lactâmico, uma estrutura presente 

nos antimicrobianos beta-lactâmicos e essencial para sua atividade. As penicilinas 

semi-sintéticas foram criadas com o intuito de combater as cepas de bactérias 

responsáveis pela produção das beta-lactamases. Esses antibióticos como, por 

exemplo, a meticilina possuem grupos em sua composição molecular que dificultam a 

ação dessas enzimas. No entanto, após o uso destes antimicrobianos foram descritos 

casos de resistência que ressaltam o poder de adaptação destes microrganismos às 

ações dos fármacos antimicrobianos (MACHADO, 2007). 

Outro mecanismo de resistência está relacionado a modificações realizadas 

nas proteínas ligantes de penicilina. O S. aureus possui cinco tipos de PBPs, que 

participam na etapa final da síntese da parede celular bacteriana. As PBP 1, 2 e 3 

possuem alta afinidade pelos antibióticos beta-lactâmicos, e o S. aureus possui 

resistência devido à produção de uma proteína ligante de penicilina incomum, a 

PBP2a (MACHADO, 2007). Esta enzima possui baixa afinidade pelos beta-lactâmicos 

e é codificada por um gene adquirido que foi sequenciado e clonado chamado mecA. 

Ele possui origem cromossômica localizada em um elemento genético denominado 

“staphylococcal cassete chromossome mec”; este gene móvel é compartilhado entre 

as espécies Staphylococcus aureus e Staphylococcus spp coagulase-negativa 

(MACHADO, 2007; SOUZA, REIS, PIMENTA, 2005). 

O gênero Staphylococcus spp pode ser dividido em dois grandes grupos 

relacionado à presença ou não de uma enzima denominada coagulase, sendo eles: 

Staphylococcus spp coagulase positiva e Staphylococcus spp coagulase negativa. A 

espécie S.aureus é o representante mais conhecido do grupo coagulase positiva e 

S. epidermidis, S. saprophyticus e S. warneri são exemplos de espécies que 

compõem o grupo coagulase negativa (MACHADO, 2007). 

Após a exposição dos casos de resistência desenvolvidos pelo S. aureus em 

relação à meticilina, essas cepas resistentes (MSRA) começaram a propagar-se no 

ambiente hospitalar e uma nova classe de antibióticos começou a ser utilizada para o 
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combate desta bactéria, a dos glicopeptídeos, que tem como um dos representantes 

a vancomicina (SANTOS et al., 2007). 

Os casos de resistência das bactérias à meticilina levaram a um aumento no 

número de prescrições da vancomicina, o que resultou em um crescente aumento dos 

casos de resistência a este antibiótico (MIMICA, BEREZIN, 2006). Os primeiros casos 

de resistência à vancomicina foram relacionados ao gênero Enterococcus. O primeiro 

caso de resistência por parte da espécie Enterococcus faecium foi relatado na França, 

e logo depois no Reino Unido foram descritos casos relacionados a esta mesma 

espécie e a Enterococcus faecalis. Estas espécies apresentavam um gene vanA, que 

codificava alterações na região terminal do sítio de ligação de antibióticos fazendo 

com que a ligação entre a vancomicina e seu  recepetor não fosse possível. 

A primeira cepa de S. aureus resistente à vancomicina foi relatada em 1997 no 

Japão. São descritos dois tipos de resistência pelo S. aureus: com susceptibilidade 

reduzida à vancomicina (VISA, vancomycin-intermediate Staphylococcus aureus), e 

com resistência plena à vancomicina (VRSA, vancomycin-resistant Staphylococcus 

aureus) (MIMICA, BEREZIN, 2006). 

O mecanismo no grupo de resistência reduzida não está relacionado com o 

gene vanA, mas sim com a presença de uma parede celular mais densa, que não 

permite a interação da vancomicina com o sítio de ligação devido à presença de 

peptídeos que ligam-se ao fármaco e impedem a sua ação. Referente ao segundo 

grupo de resistência, o primeiro caso descrito estava relacionado com a presença do 

gene vanA que foi transmitido ao S. aureus através de um plasmídeo contendo o gene 

proveniente da espécie Enterecoccus faecalis. Este plasmídeo foi incluído ao material 

genético do estafilococo permitindo assim a propagação do mesmo (MIMICA, 

BEREZIN, 2006). 

4.3.2 ENTEROCOCCUS FAECIUM 

Enterococcus spp é mais um gênero representante do grupo ESKAPE 

responsável por causar infecções nosocomiais, um grande problema na saúde pública 

mundial. Estes microrganismos desenvolveram resistência a todos os antimicrobianos 

disponíveis para uso clínico (HOLLENBECK, RICE, 2012; HORNER et al., 2005; 

MILLER, MUNITA, ARIAS, 2014). 
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Os Enterococos são bactérias Gram-positivas, e como seu próprio nome revela 

são morfologicamente encontrados na forma de cocos. São patógenos oportunistas, 

que habitam na sua maioria o trato gastrointestinal, mas podem ser encontrados na 

vagina e na uretra masculina (HORNER et al., 2005).  

Os microrganismos pertencentes a este gênero possuem resistência aos 

antibióticos aminoglicosídeos, com baixa penetração deste fármaco através da parede 

celular destas bactérias. Esta resistência possui dois mecanismos, sendo o primeiro 

denominado resistência ribossômica, relacionado a mutações desenvolvidas pelo 

microrganismo. Essas mutações são responsáveis por diminuir a afinidade entre os 

aminoglicosídeos e o ribossomo da bactéria. Um exemplo de fármaco que sofre 

resistência por este mecanismo é a estreptomicina. 

A resistência adquirida é referente à obtenção de novos genes que são 

responsáveis por codificar enzimas que modificam os aminoglicosídeos, sendo esta o 

tipo de resistência mais comum (HORNER et al., 2005). 

Como citado anteriormente o Enterecoccos faecalis também apresenta 

resistência à vancomicina através de genes denominados vanA, vanB, vanD, vanG e 

vanL. Porém o gene vanA é o grande responsável por gerar altos níveis de resistência 

à vancomicina e teicoplamina (BARROS, 2014). A resistência conferida por esse gene 

dá-se na mudança gerada no alvo de ligação deste antibacteriano, com a troca dos 

resíduos terminais D-alanil-D-alanina para D-alanil-D-lactato ou D-alanil-D-serina, o 

que faz com que a ligação entre o antibiótico e seu receptor não seja efetiva (Figura 

12) (BARROS, 2014). 
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Figura 12 – Mecanismo de resistência à Vancomicina através do gene vanA 

 

Fonte: BARROS, 2014 

 

Em relação aos antibióticos beta-lactâmicos também foram retratados casos de 

resistência, através da produção das enzimas beta-lactamases que hidrolisam o anel 

beta-lactâmico. O Enterecoccus faecalis também desenvolve um mecanismo de 

superprodução das proteínas ligantes de penicilinas que diminui a afinidade das 

mesmas pelos antimicrobianos desta classe (BARROS, 2014; HOLLENBECK, RICE, 

2012). 

A adição de um grupamento metila em um resíduo de adenina no ribossomo da 

bactéria faz com que o local de ligação dos antimicrobianos da classe dos macrolídeos 

seja alterado, resultando na ineficiência destes fármacos pois eles não conseguem 

adentrar a célula bacteriana. 

4.3.3 KLEBSIELLA PNEUMONIAE 

Responsável por causar graves doenças como pneumonia, septicemia e 

infecção urinária, a espécie Klebsiella pneumonia, membro da família 

Enterobacteriaceae, é classificada morfologicamente como um bacilo Gram-negativo. 

Nos seres humanos, ela faz parte da microbiota do trato gastro-intestinal e também 

pode ser encontrada nas fezes (MEYER, PICOLI, 2011; MOREIRA, FREIRE, 2012; 

SEIBERT et al., 2014; VERDI et al., 2016). 
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A resistência desta bactéria a antimicrobianos começou a ser um problema de 

saúde pública devido a diversos casos de óbitos por pessoas infectadas por esta 

espécie em uma grande extensão do território brasileiro. A resistência está 

relacionada à produção de beta-lactamases (MOREIRA, FREIRE, 2012; VERDI et al., 

2016). 

Quatro são os tipos de enzimas beta-lactamases responsáveis por gerar falha 

terapêutica dos antibióticos nestas espécies: beta-lactamase de espectro estendido 

(ESBL); Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC), metalobetalactamase (MBL) 

e beta-lactamase classe C (AmpC) (MEYER, PICOLI, 2011; MOREIRA, FREIRE, 

2012). A enzima carbapenemase ou Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) é 

a grande responsável pelo surgimento da resistência aos antibióticos da classe dos 

carbapenems, que inclui  imipenem, meropenem e ertapenem, além de conferir 

também resistência a outros antibióticos beta-lactâmicos. São encontradas com mais 

frequência na espécie Klebsiella pneumoniae, porém há evidências da presença das 

mesmas em outras bactérias da família Enterobacteriacea (ANDRADE, 2011; 

CUNHA, 2014). 

As metalobetalactamases são enzimas que necessitam de íons divalentes para 

realizarem sua ação. Elas fazem a hidrólise de todos os antimicrobianos beta-

lactâmicos com exceção do aztreonam. Além desta resistência, estas enzimas 

desenvolveram resistência aos inibidores das beta-lactamases (ABRANTES, 

NOGUEIRA, 2017; VERDI et al., 2016). 

Já as enzimas responsáveis pela hidrólise das cefalosporinas de terceira e 

quarta geração e o aztreonam são as betas-lactamases de espectro estendido. A 

espécie Klebisiella pneumoniae é a espécie descrita que possui maior produção 

dessas enzimas, e isso resulta na intensa relação da mesma com infecções de cunho 

hospitalar, como por exemplo as infecções urinárias e respiratórias. Os fármacos 

responsáveis por inibirem sua ação são o sulbactam, clavulanato e tazobactam 

(SCARPATE, COSSATIS, 2009; SILVA, LINCOPAN, 2012).  

Segundo literatura, bactérias Gram-negativas que produzem essas beta-

lactamases de espectro estendido, além de desenvolverem resistência aos beta-

lactâmicos, são capazes de gerar resistências a antimicrobianos que não fazem parte 

das classes dos beta-lactâmicos (FRAZÃO, 2010). 
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4.3.4 ACINETOBACTER BAUMANNII 

O Acinetobacter baumanni, um cocobacilo gram negativo, é mais um dos 

microorganimos componentes do grupo ESKAPE, e também um dos grandes 

causadores de infecções nosocomiais (LEE et al., 2017; VIEIRA, PICOLI, 2015). É um 

microrganismo oportunista, que está envolvido em diversas infecções nos seres 

humanos como: infecções de pele, infecções no trato urinário e no sangue (GUSATTI 

et al., 2009; LEE et al., 2017). 

Por possuir resistência a um grande número de antimicrobianos, poucos 

fármacos conseguem ser eficazes no tratamento de suas infecções. Quando 

comparado a outras espécies do gênero Acinetobacter, o A. baumanni é o 

microrganismo que possui a maior associação com infecções hospitalares, fato esse 

associado aos mecanismos de resistência e que favorecem a colonização tanto dos 

equipamentos do ambiente hospitalar, como dos pacientes (LEE et al., 2017; VIEIRA, 

PICOLI, 2015). 

Antimicrobianos das classes aminoglicosídeos, cefalosporinas, quinolonas e 

penicilinas são exemplos de fármacos contra os quais este microorganimo 

desenvolveu resistência; por essa razão, os fármacos da classe dos carbapenêmicos 

são os grandes responsáveis pelo tratamento das infecções causadas por esta 

bactéria. 

Diversos são os mecanismos da resistência deste microrganismo aos 

antimicrobianos: em relação aos antibióticos beta-lactâmicos o principal mecanismo é 

através da produção das beta-lactamases de amplo espectro (ESBL), que são 

codificadas por genes e que conferem resistência ao aztreonam, cefalosporinas e as 

penicilinas (GUSATTI et al., 2009).  

Para os antimicrobianos carbapenêmicos, o principal mecanismo de resistência 

eestá relacionado à presença das enzimas metalobetalactamases, porém outros 

mecanismos também são citados, tais como alterações na permeabilidade da 

membrana, alterações relacionadas à afinidade das proteínas ligantes de penicilinas 

(PBPs) e presença de bombas de efluxo (GUSATTI et al., 2009). 

Além de ser um microrganismo que possui multirresistência, A. baumannii está 

sendo alvo da atenção dos pesquisadores por ser uma bactéria que se adapta a 
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condições ambientais normalmente adversas à sua sobrevivência, além de resistir a 

grandes variações de pH e temperatura, além de serem capazes de  sobreviver em 

ambientes secos por um longo período (GUSATTI et al., 2009). 

4.3.5 PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

A espécie Pseudomonas Aeruginosa é classificada como bacilo Gram-negativo 

não fermentador de glicose, e é a espécie mais importante relacionada a casos de 

infecções hospitalares e em pacientes imunodeprimidos (NEVES et al., 2011; 

SANTOS, NOGUEIRA,  MENDONÇA, 2015). A fácil adaptação a diferentes condições 

ambientais, como temperatura, disponibilidade de nutrientes e umidade, é um dos 

fatores que leva a esta alta inciência em infeções hospitalares (FERREIRA, 2005). 

Um fato curioso sobre este microrganismo é a sua capacidade de utilizar 

diversos mecanismos de resistência de forma simultânea em um mesmo hospedeiro, 

o que gera uma resistência cruzada a inúmeros fármacos antimicrobianos 

(FIGUEIREDO et al., 2007; QUEIROZ et al., 2012; SANTOS, NOGUEIRA, 

MENDONÇA, 2015). Por ser uma bactéria multirresistente, ela é responsável pela 

falha na eficácia terapêutica de diversos antimicrobianos utilizados para o tratamento 

de infecções. Seus inúmeros mecanismos de resistência podem ser intrínsecos ou 

adquiridos (SANTOS, NOGUEIRA, MENDONÇA, 2015).  

O mecanismo de resistência mais importante em relação aos beta-lactâmicos 

é a produção das enzimas beta-lactamases; no entanto, existem outros mecanismos, 

como a expressão de bombas de efluxo, principal mecanismo não enzimático da 

resistência aos beta-lactâmicos; alterações na permeabilidade da membrana; e 

produção de PBPs que possuem baixa afinidade com os beta-lactâmicos 

(FIGUEIREDO et al., 2007; SANTOS, NOGUEIRA, MENDONÇA, 2015). 

A produção das carbapenemases é considerado o mecanismo mais 

preocupante da resistência de P. aeruginosa aos fármacos carbapenêmicos. Além 

deste mecanismo, há também a perda das porinas, que resulta na impermeabilidade 

da membrana externa, que não possibilita a entrada do fármaco na célula bacteriana. 

Essa ausência também está relacionada à resistência de P. aeruginosa a diversos 

outros antimicrobianos (NEVES et al., 2011; SANTOS, NOGUEIRA, MENDONÇA, 

2015). 
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Mutações nos genes que codificam as enzimas DNA-girase e topoisomerase 

IV são responsáveis pela resistência desenvolvida por esta bactéria aos antibióticos 

da classe das fluorquinolonas (SANTOS, NOGUEIRA, MENDONÇA, 2015). Para os 

aminoglicosídeos, os mecanismos de resistência descritos estão relacionados com a 

produção de enzimas que reduzem a afinidade da ligação entre o antibiótico e o seu 

alvo na célula bacteriana, além de bombas de efluxo e alterações na permeabilidade 

da membrana (SANTOS, NOGUEIRA, MENDONÇA, 2015). 

4.3.6  ENTEROBACTER SPP 

Os membros da família Enterobacteriaceae são classificados quanto à sua 

morfologia como bacilos Gram-negativos, e são os microrganismos de maior 

abundância na microbiota humana (GRUNDMANN et al., 2010). Um exemplo de 

microrganismos que fazem parte dessa família são as bactérias oportunistas 

componentes da flora intestinal, que podem ser responsáveis pelo surgimento de 

infecções no trato urinário, além de serem mais um exemplo de microrganismos 

causadores de infecções nosocomiais (CHAVDA et al., 2016; COSTA et al., 2010). 

A maioria das bactérias desta família possui resistência a fármacos 

antimicrobianos antigos e conseguem desenvolver de forma rápida mecanismos de 

resistência para os antibióticos mais novos (SANDERS JUNIOR; SANDERS, 1997). 

Como fazem parte do grupo das bactérias Gram-negativo, o mecanismo mais eficiente 

de resistência aos beta-lactâmicos é a produção das enzimas beta-lactamases. O tipo 

de beta-lactamase predominante são as de espectro estendido e as carbapenemases 

(LAVAGNOLI et al., 2017; SEIBERT et al., 2014). 

As espécies Enterobacter cloacae e Enterobacter aerogenes são as duas 

espécies com maior envolvimento em infecções como meningites, infecções de pele 

e respiratórias e infecções urinárias. Estudos clínicos revelam que estas duas 

espécies possuem resistência natural às aminopenicilinas e estão desenvolvendo 

mecanismos de resistência à amoxicilina, ampicilina e às cefalosporinas de amplo 

espectro (CABRAL, 2016; ROSA, 2015).  

O desenvolvimento da resistência a estes antimicrobianos fez com que os 

antibióticos da classe dos carbapenêmicos fossem a terapia escolhida para o 

tratamento das infecções causadas por estes microrganismos. Esta escolha está 
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relacionada ao fato dos mesmos possuírem um amplo espectro de ação e uma boa 

estabilidade perante às enzimas beta-lactamases de amplo espectro (ROSA, 2015). 

A resistência desenvolvida pelo gênero Enterobacter aos carbapenêmicos é 

proveniente da superprodução de enzimas carpenemases, associada à perda e/ou 

mutações das porinas e a produção de beta-lactamases de espectro estendido 

(CABRAL, 2016; ROSA, 2015).  

Foram descritos também casos de resistência aos antimicrobianos das classes 

das quinolonas, tetraciclinas e cloranfenicol por meio de bombas de efluxo (ROSA, 

2015). 

 

4.4 Desafios para o desenvolvimento de novos fármacos 

A pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novos fármacos não é uma tarefa fácil, 

pois esse procedimento é caro e custa muito tempo de pesquisa. Esse processo 

possui forte ligação com as inovações tecnológicas e científicas (NASCIUTTI, 2012). 

Primeiramente para a síntese de um novo medicamento é necessário descobrir 

uma substância que possua propriedades terapêuticas, seguida pela etapa de estudos 

pré-clínicos; nesta etapa, é necessária a realização de testes in vitro seguida pela 

determinação das características farmacodinâmicas e farmacocinéticas desse 

composto em animais. A última etapa, de estudos clínicos, é a fase onde esses 

compostos ativos serão testados em humanos (NASCIUTTI, 2012). 

Em relação aos fármacos antimicrobianos, diversos são os problemas 

relacionados ao seu uso indiscriminado. Um desses problemas é o surgimento da 

resistência bacteriana, considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) uma 

emergência para a saúde pública mundial. A automedicação, uso abusivo, prescrição 

inadequada e o uso de maneira off-label são exemplos de situações de uso 

inadequado dos medicamentos (SAMPAIO, SANCHO, LAGO, 2018).  

O aumento da mortalidade devido às infecções causadas por bactérias 

resistentes e a elevação dos custos de tratamento e internações são algumas 

consequências geradas pelo surgimento destes mecanismos de resistência. O 

monitoramento destas resistências, a criação de normas para impedir a venda dos 
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antibióticos sem prescrição médica e o incentivo às medidas de prevenção, como a 

higienização das mãos, são maneiras de prevenir a propagação das bactérias 

resistewntes e o surgimento de novas cepas resistentes e novos mecanismos de 

resistência (SAMPAIO, SANCHO, LAGO, 2018). 

Em relação à síntese de novos fármacos antimicrobianos, a quantidade de 

novos compostos sendo estudados e sintetizados é baixa. Este fato está 

extremamente relacionado com a economia. Para uma indústria farmacêutica, 

fármacos destinados ao tratamento de doenças crônicas, os quais são utilizados por 

um longo período de tempo pelos pacientes, são muito mais rentáveis quando 

relacionados ao uso dos antibióticos, que são utilizados por um curto período de tempo 

(BLASKOVICH, BUTLER, COOPER, 2017; BRITO, CORDEIRO, 2012). 

O mesmo ocorre, por exemplo, quando o uso de um fármaco antineoplásico é 

comparado a um antimicrobiano desenvolvido para combater cepas resistentes, onde 

o benefício em termos de valores que o fármaco antineoplásico trará para a empresa 

é muito maior; enquanto o antimicrobiano irá trazer alguns milhares de dólares, o 

antineoplásico pode chegar até cem mil dólares por ano de tratamento 

(BLASKOVICH, BUTLER, COOPER, 2017). 

O custo para uma indústria farmacêutica desenvolver um novo fármaco é o 

mesmo entre os antimicrobianos, antineoplásicos e os medicamentos para tratamento 

de doenças crônicas; com isso, o número de novos fármacos antimicrobianos no 

mercado é baixo, pois as empresas tendem a investir o capital destinado à síntese de 

novos fármacos para classes de medicamentos mais lucrativos (BLASKOVICH, 

BUTLER, COOPER, 2017). 

Para reverter essa situação, diversos são os procedimentos que estão sendo 

propostos para o desenvolvimento de novos antibióticos, como por exemplo, a 

redescoberta de fármacos que foram descobertos nos anos entre 1950 a 1960, época 

denominada “Era de Ouro” devido ao descobrimento de diversos princípios ativos  que 

apresentavam ação antimicrobiana. Muitos destes fármacos não foram 

comercializados para uso em humanos devido ao amplo catálogo de opções 

disponíveis naquela época (BLASKOVICH, BUTLER, COOPER, 2017). 
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Outra opção seria o aprimoramento dos fármacos antimicrobianos já existentes 

no mercado visando sua capacidade de superar as resistências bacterianas e/ou 

aumento de sua potência de ação. O uso de medicamentos utilizados para outros fins 

de tratamento, como por exemplo, para o tratamento de doenças não infecciosas, 

também é uma das propostas para novos antimicrobianos (BLASKOVICH, BUTLER, 

COOPER, 2017). 

Outra saída é a pesquisa de novos compostos que são capazes de gerar um 

efeito antimicrobiano. Um desses compostos é a vitamina K2, denominada 

menaquinona. Esta vitamina desenvolve um importante papel no sistema de 

transporte de elétrons no processo da respiração celular em células procarióticas, 

principalmente em bactérias Gram-positivas (KUROSU, 2017). 

Alguns compostos que fazem parte da síntese do peptideoglicano também 

estão sendo estudados como futuros alvos para ação de novos antimicrobianos. As 

proteínas ligantes de penicilinas (PBPs), por exemplo, são uma parte importante do 

processo da síntese da parede celular; a inibição das mesmas pode levar a uma 

desorganização no processo de síntese causando lise das bactérias, e portanto a 

ação de novos fármacos tendo como alvo estas proteínas pode ser uma saída para o 

combate à resistência bacteriana (SAUVAGE, TERRAK, 2016). 

Em um outro exemplo, a Universidade Rockfeller de Nova Iorque descobriu um 

composto natural presente na poeira com potencial ação antimicrobiana em infecções 

causadas por microorganimos multirresistentes (LEONARDI, 2018). 

Aqui no Brasil, pesquisadores que fazem parte do projeto Coral Vivo, 

juntamente com algumas universidades brasileiras, encontraram uma substância 

presente na espécie Phyllogorgia dilatata, popularmente conhecido como coral orelha-

de-elefante, capaz de gerar uma atividade antimicrobiana contra cepas resistentes da 

espécie KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase) (VILARDO, 2014). 
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5 CONCLUSÃO 

Como já citado a resistência bacteriana é um problema para a saúde pública 

mundial, e acometem tanto os países desenvolvidos quanto os subdesenvolvidos 

(OMS, 2018). Diversos são os fatores responsáveis pelo surgimento dos mecanismos 

de resistência, tais como o uso incorreto e indiscriminado dos antibióticos, erros de 

prescrição e até mesmo o uso em animais. 

Tendo em vista que cada vez mais o número de cepas multirresistentes vem 

crescendo, além do aumento dos mecanismos desenvolvidos pelas bactérias para 

gerar essa resistência, as autoridades devem adotar ou até mesmo aumentar a 

fiscalização de algumas medidas já existentes. Hoje em dia, no Brasil, os antibióticos 

não podem ser vendidos ao paciente sem a retenção de uma receita médica, porém 

na prática não é o que ocorre. A fiscalização das farmácias e drogarias quanto à 

dispensação destes medicamentos deve ser mais severa e frequente, a fim de garantir 

que estes estabelecimentos só realizem a dispensação desses medicamentos quando 

houver uma prescrição médica. 

A criação de campanhas para conscientização da população quanto à 

existência desta resistência bacteriana, além de campanhas com o intuito de informar 

a população sobre como evitar a proliferação destes microorganismos e do uso 

correto dos antibióticos, é uma forma de evitar a proliferação dessas cepas 

multirresistentes e do desenvolvimento de novos mecanismos de resistência. 

A melhora da potência e da capacidade de um antimicrobiano de resistir aos 

mecanismos de resistência, é uma outra maneira de combater essas cepas 

multirresistentes. No entanto, sabe-se que o processo de desenvolvimento de novos 

fármacos é um procedimento caro e que leva muito tempo, e por esse motivo as 

indústrias farmacêuticas muitas vezes optam pelo desenvolvimento de outras classes 

de fármacos, como por exemplo, os de uso contínuo que possuem um maior tempo 

de tratamento e que trarão um retorno maior para empresa. Portanto, a pesquisa por 

novos fármacos pode ser um grande desafio.  

Ainda há muito que fazer para que essas bactérias resistentes não consigam 

desenvolver novos mecanismos e as que já possuem resistência sejam tratadas e 

extinguidas. Este processo é lento e necessita de uma ação conjunta dos 
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governantes, da população e dos próprios médicos. A profissão farmacêutica possui 

um papel fundamental nesta batalha entre os antibióticos e as bactérias 

multirresistentes. Com a promoção do uso correto dos antimicrobianos, estes 

profissionais podem fazer a diferença neste processo. Além de auxiliarem na 

orientação do uso, os farmacêuticos também fazem parte das profissões que estão 

preocupadas com o surgimento da resistência, participando assim das pesquisas 

referentes ao desenvolvimento de novos antimicrobianos ou o aperfeiçoamento de 

moléculas já existentes. 
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