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Controle de população microbiana in vivo 

• Controle do crescimento dos microrganismos 
envolvendo fármacos no tratamento de 
doenças infecciosas. 

 

• Antibiose - relação ecológica no qual uma 
espécie bloqueia o crescimento ou a 
reprodução de outra espécie. 

 

• Antibiótico - substância produzida por 
microrganismos que, em pequenas 
quantidades, inibe o crescimento de outros 
microrganismos. 

 

 



Alexander Fleming – 1928 

O primeiro antibacteriano  descoberto pelo 

homem: Penicilina 

Penicillium chrysogenum 

(notatum) 



Penicilina → muito importante durante a 2ª grande 

guerra.  

O primeiro antibacteriano  descoberto pelo 

homem: Penicilina 

http://4.bp.blogspot.com/-b9IhHUOjWhw/T1NMzReompI/AAAAAAAAAHo/c5osyjqaiyg/s1600/penicillin.jpg


• 1940 – uso de antibióticos – doenças 
prontamente curadas e não representariam 
ameaça à vida 

 

• Acentuado otimismo – médicos e 
pesquisadores acreditaram que toda doença 
infecciosa seria facilmente controlada  

 

• Constatação –  o emprego terapêutico de 
um antimicrobiano é seguido em curto 
espaço de tempo, pelo aparecimento de 
linhagens bacterianas resistentes e capazes 
de resistir ao tratamento. 

Resistência a drogas antimicrobianas 



Imipenem 

Ceftazidima 

1985 

Levofloxacin 

1996 

Ceftaroline 

2010 



  
  O processo de descoberta de novos antibióticos passou da simples observação dos 
fenômenos naturais para projetos  racionais que obedecem várias etapas, com um 
tempo médio de descoberta e disponibilização de 10 a 15 anos, a um custo 
aproximado de U$ 100 milhões. 



Os antimicrobianos constituem uma das mais 

importantes classes de substâncias produzidas 

Naturais: 

Antibióticos: Composto químico produzido por 

microrganismos, que inibem ou  matam outros 

microrganismos. 

Sintéticos ou semi-sintéticos: 

Quimioterápicos: Fármacos, sintetizado em 

laboratório, com ação inibitória contra 

microrganismos, vírus ou células neoplásica. 



Antibióticos 

Quimioterápicos 



Microrganismos produtores de antibióticos 

Streptomyces 



Atividade Microbicida 

- Diminuição acentuada do 

número de células viáveis. 

- Inibe o crescimento e a 

divisão do microrganismo 

sensível. 

 

Atividade Microbiostática 

- Paralisam o metabolismo 

do micro-organismo sensível 

- O número de células 

viáveis permanece 

constante por muitas horas 

1 dia 

Antibacteriano 

Bactericida 

Bacteriostático 

Atividades das drogas antimicrobianas 



• Toxicidade seletiva: destruir o patógeno sem atacar o hospedeiro. 

 

• Não induzir resistência bacteriana; 

 

• Alcançar níveis bactericidas no organismo e por longos períodos; 

 

• Não ser alergênico; 

 

• Capaz de atingir o sítio de infecção; 

 

• Espectro de ação satisfatório (G+, G- e anaeróbios) 

Propriedades desejáveis para um 

agente antimicrobiano 



• Inibição seletiva do crescimento do microrganismo 
sem danos ao hospedeiro. 

• Obtida explorando as diferenças entre o metabolismo 
e a estrutura da bactéria e as características das 
células humanas. 

Toxicidade seletiva 



Podem ser utilizadas para: 

   - Aumentar o espectro antibacteriano para a 
terapia empírica 

   - Tratamento de infecções polimicrobianas 

   - Atingir um efeito letal sinérgico 

 

 

Combinações de antimicrobianos 

Sinergismo 

Combinações de dois antimicrobianos que 

produzem juntos uma intensificada atividade quando 

comparada com a atividade de cada 

antimicrobiano separado. 

- Diagnóstico específico mais demorado 

-    Custo 



Mecanismos de ação dos antibacterianos 



Mecanismos de ação de agentes 

antimicrobianos nas células bacterianas 

1 - Interferência no metabolismo de ácidos nucléicos (quinolonas, rifampicina); 

2 - Interferência em reações enzimáticas (análogos estruturais) (trimetropim e 

sulfas); 

3 - Interferência nas funções da membrana (polimixinas, colistina, daptomicina); 

4 -Interferência na síntese protéica (tetraciclina, estreptomicina, linezolida); 

5 -Interferência na síntese de parede celular (penicilinas, cefalosporinas, 

carbapenêmicos, monobactâmicos, vancomicina) 



 Por que estudar as 
drogas antimicrobianos? 

 
 

 Qual é o interesse da 
ciência na compreensão 
das origens e evolução 

da resistência 
bacteriana? 



Os antibióticos são essenciais para o tratamento de 

infecções bacterianas e estão entre os 

medicamentos mais importantes no arsenal médico.  

 

 

 

 Tem reduzido a mortalidade, mas não a persistência 

das doenças infecciosas. 

 

 

 

A resistência aos antimicrobianos tem sido reportada 

para todas as classes de drogas em uso clínico.  





Capacidade do microrganismo crescer na presença de uma droga, que, 

normalmente, limitaria o crescimento ou provoca a morte do 

microrganismo. Microrganismo resistente cresce na concentração sérica 

da droga no corpo do hospedeiro. 

Resistência aos antimicrobianos 



• Se uma população de bactérias com poucos individuos 

resistentes for exposta a um antimicrobiano, as bactérias 

susceptíveis morrerão, mas as resistentes irão sobreviver, ou seja, 

populações resistentes são selecionadas pelo uso do antibiótico. 

 

• As bactérias resistentes a um determinado antimicrobianos são 

selecionadas pelo uso desse antibiótico. 

Resistência aos antimicrobianos 



Intrínseca ou natural 

• Capacidade de resistir a ação de um antibiótico como 
resultado de características estruturais e funcionais 
inerentes. 

• Presente na maioria  dos representantes que compõe um 
grupo. 

             Ex: resistência dos Gram negativos à vancomicina 

Adquirida 
 

•     Uma espécie anteriormente sensível torna-se resistente 
• Mutações ou transferência horizontal de genes.  
    Ex: bactéria sensível a tetraciclina – por conjugação recebe o 
gene tet. 

Resistência aos antimicrobianos 



Mecanismo de resistência adquirida - Mutação 



Transferência horizontal de genes 

Mecanismo de resistência adquirida  



Transferência de genes de resistência 



• A resistência a drogas frequentemente é carreada por 

plasmídeos; 

 

• Fatores R – plasmídeos que apresentam genes que 

conferem resistência a vários antibióticos. 



Mecanismos de resistência aos antibacterianos 

5. Alteração de vias metabólicas 



 Podem interferir nos microrganismos da microbiota, quando são 
usadas de forma inadequada pelo hospedeiro.  
 
 Quantidades residuais podem ser detectadas nos fluídos corporais 
e podem interferir no balanço ecológico da microbiota residente 
local, principalmente no intestino. 

 
 

Quando lançadas no meio ambiente interferem no equilíbrio 

ecológico dos grupos microbianos pertencentes àquele nicho. 
 

INTERFERÊNCIA DAS DROGAS ANTIMICROBIANAS 
NO HOSPEDEIRO  



Devido à grande promiscuidade e variabilidade genética 

microbiana, a resistência a drogas tem se tornado um problema 

grave, dos pontos de vista ecológico e clínico.  

 
 
Fontes (reservatórios) de linhagens bacterianas  
resistentes às drogas:  
 
 
• Material clínico  
• Microbiota de seres humanos e  
de animais  
• Meio ambiente 



Possuem resistência a dois ou mais grupos de 

antimicrobianos 

  - S. aureus (MRSA) 

  - Enterococcus (VRE) 

  -Bacilos Gram-negativos (Pseudomonas, 

Acinetobacter, Enterobacter, Klebsiella, Escherichia 

coli) 

  -Streptococcus pneumoniae 

  -Mycobacterium tuberculosis 

 

Bactérias multirresistentes 



• Pacientes em UTI 

• Idade avançada 

• Infecções recorrentes 

• Exposição hospitalar prolongada ou 
repetitiva 

• Grandes queimados 

• HIV positivos 

Infecções por bactérias multirresistentes 



Combate à resistência 

microbiana 

OMS alerta para 

proliferação de 

microrganismos 

resistentes a drogas 

antimicrobianas  

World Health Assembly in May 2015 



• O mundo está caminhando para uma era pós-

antibiótico em que infecções consideradas comuns 

poderiam matar novamente. 

• Objetivos: 

      1) Melhorar a sensibilização e compreensão sobre o 

aumento da resistência microbiana 

      2) Vigilância epidemiológica e pesquisa 

      3) Reduzir a incidência de infecções por medidas 

preventivas 

      4) Otimizar o uso de antimicrobianos (humana e 

animal) 

      5)Aumentar o investimento em novos medicamentos, 

diagnóstico, vacinas e outras intervenções 

Plano de Ação Global - WHO 



• Localização de genes de resistência em elementos genéticos móveis (plasmídeos, 
transposons) 

 
• Contato entre bactérias em ambientes polimicrobianos (mucosa do trato 

respiratório e intestinal, pele; solo e hospitais) 
 

• Diagnóstico inadequado 
 
• Uso inadequado dos antimicrobianos 

 
• Uso de antimicrobianos em animais  

Fatores chave na rápida disseminação de 

genes de resistência 





Aumento da morbidade 
e mortalidade 

 

Redução das 
possibilidades 
terapêuticas 

 

Prolongamento da 
permanência hospitalar 

 

 

 

 

Aumento da 
complexidade 
diagnóstica 
laboratorial 

 

Aumento nos custos 
de tratamento 

 

 

Impacto na saúde pública 



Uso racional de 
antimicrobianos 

Vigilância 
epidemiológica 

Prevenção da disseminação cruzada 

Estratégias de prevenção 






