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Resumo
O Staphylococcus aureus é uma bactéria gram-positiva que faz parte da microbiota humana, podendo provocar
doenças como uma simples infecção até as mais graves. É considerada uma das espécies de maior interesse no
quadro das infecções devido a sua enorme capacidade de adaptação e resistência. O presente estudo é uma
revisão sobre essa bactéria, demonstrando os aspectos morfológicos e estruturais, visa também apresentar o
perfil de resistência do gene mecA em Staphylococcus aureus oxacilina-resistentes O crescente nível de
resistência aos antimicrobianos tem sido objeto de preocupação em todo o mundo. Entre as causas para este
fenômeno está o uso abusivo e indiscriminado de antibióticos.
Palavras-chave: Uso racional de medicamentos. Consumo de antibióticos. Staphylococcus aureus. MRSA.
Resistência bacteriana.

Abstract
Staphylococcus aureus is a gram-positive bacterium that is part of the human microbiota, which can cause
disease as a simple to the most severe infections. It is considered one of the species of greatest interest in the
context of infections due to enormous capacity for adaptation and resistance. This study is a review about this
bacterium, demonstrating their morphology and structure , also show a profile of the resistance to gene mecA in
oxacillin-resistant Staphylococcus aureus. The increasing level of antimicrobial resistance has been a reason of
trouble in all the world. Among the causes for this phenomenon is the indiscriminate use of antibiotics.
Keywords: Rational use o f medicines. Consumption of antibiotics. Staphylococcus aureus. MRSA. Bacterial
resistance.

1 INTRODUÇÃO

Os antimicrobianos são substâncias que inibem ou matam o desenvolvimento de
micro-organismos, como bactérias, fungos, vírus ou protozoários. O conhecimento do
mecanismo de ação é importante para fazer uso adequado deste medicamento, os mecanismos
compreendem em: interferência na síntese da parede celular; inibição da síntese de proteínas;
interferência na síntese de DNA; inibição de via metabólica (ACAR, 2002).
A resistência aos antimicrobianos pode se dar por mecanismos genéticos através da
ocorrência de: mutação de genes celulares (alteração do sítio alvo); aquisição de genes de
resistência (plasmídeos, transposons, integrins); mutação de genes adquiridos, e também por
mecanismos bioquímicos que agem através de modificação do antibiótico devido a produção
de enzimas como beta-lactamases e acetiltransferases, modificação do sítio alvo pela
modificação das PBP’s que afetam os beta-lactâmicos, restringir acesso ao alvo pela
diminuição do número de porinas, efluxo que são bombas que removem o antibiótico da
célula bacteriana (OPLUSTIL, 2010).
O Staphylococcus aureus é um agente etiológico importante associado à infecções
adquiridas, principalmente em hospitais, postos entre outros locais vulneráveis para a ação do
mesmo, e tornou-se um paradigma das infecções bacterianas, sendo considerado um dos
principais patógenos. Sua frequência elevada e sua patogenicidade que o capacita a produzir
doenças tanto em indivíduos imunocomprometidos quanto em hígidos e pela sua fácil
disseminação, em ambiente hospitalar associado à resistência a antibiótico (MARK et al.,
2002). A ação do Staphylococcus aureus em um indivíduo saudável é um comensal das fossas
nasais, pele e até do intestino, por causa disto as infecções na maioria dos casos resultam da
introdução dessas cepas em locais previamente estéreis após algum trauma, abrasões de pele e
mucosas ou durante procedimentos cirúrgicos (CUEVAS et al., 2004; LEE et al., 1997).
De acordo com estudos de MARK et al., (2002) este tipo de micro-organismo foi
capaz de desenvolver resistência aos antibióticos, porém desde que o primeiro caso foi
descrito em 1961, a resistência as penicilinas estáveis anti-estafilococos, sendo elas: oxacilina,
meticilina, dicloxacilina, têm sido chamada de “meticilicina resistente Staphylococcus aureus
(MRSA)”, este se tornou resistente à oxacilina (MRSA) por causa da presença do gene mecA.
Este gene impede a ligação dos beta-lactâmicos na parede celular do estafiloco, depois foi
chamado de Staphylococcal Cassette Chromossomal (SCC-mec.) MRSA que caracteriza a
resistência aos antibióticos β-lactâmicos em geral.

As bactérias, patógenos em geral apresentam uma versatilidade enorme para adquirir
resistência, devido a expansão de seus mecanismos de ação, e cada vez mais tem se buscado
métodos eficientes para o diagnóstico e entendimento destes mecanismos, em prol de utilizar
o antimicrobiano adequado, para isto os laboratórios tem investido em pesquisas de ponta,
com alta qualidade, em busca de um resultado eficaz e não prejudicial (BAUGHMAN, 2002).
Conforme Richtmann (1996), princípio do uso racional dos antimicrobianos baseia-se em: não
usar o hemograma como único parâmetro de decisão; após resultados de cultura, PCR diário,
e evolução clínico/laboratorial.
A indicação de um antimicrobiano é condicionada ao diagnóstico da infecção cuja
etiologia seja sensível aos antimicrobianos, por exemplo, infecções virais não responde ao
tratamento com antimicrobianos, a febre não é sinônimo de infecção como o que ocorre com
linfoma e colagenosas que manifestam febre, mas não são infecções. O exame físico
detalhado e a anamnese são normalmente suficientes para o diagnóstico clínico de um
processo infeccioso, baseando no princípio da história epidemiológica tem importância
fundamental e muitas das vezes definem a etiologia (MENEGOTTO; PICOLI, 2007).
O uso de antimicrobianos tem se tornado muito frequente e como consequência
cresce constantemente a resistência aos antibióticos. Estamos frente a um grande desafio nos
próximos anos, à busca da melhoria na racionalização do uso de medicamentos.
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), em todo o mundo, 25%
dos óbitos estão relacionados com infecções e 45% nos países subdesenvolvidos. Os gastos
com medicamentos em países em desenvolvimento estão entre 25 a 70%. Com o elevado
número de infecções podemos considerar que esse fato aumenta o consumo dos
medicamentos, sendo os antibióticos representando 12% de todas as prescrições. Cerca de
75% das prescrições com antibióticos encontram-se inadequadas; 2/3 dos antibióticos são
adquiridos sem prescrição; 50% dos consumidores compram medicamento para um dia de
tratamento. Estas informações serão de grande importância por relatar o uso inadequado e
excessivo dos antimicrobianos, que propiciam a resistência ao microrganismo em questão,
informando qual a maneira adequada para tornar uso dos mesmos com consciência e sem
negligência.
O presente trabalho referencial bibliográfico tem como objetivo abordar os conceitos
sobre o Staphylococcus aureus, demonstrando aspectos morfológicos e estruturais. Visa
também informar e conhecer o uso racional dos antimicrobianos, e abordar a resistência dos
Staphylococcus aureus oxacilina-resistentes.

2 METODOLOGIA

A escolha para realização de uma revisão de literatura justifica-se pelo fato desse
método de pesquisa permitir análise da temática de forma ampla através de consulta aos
materiais já elaborados por autores conceituados na área. O estudo foi realizado a partir de um
levantamento de dados a respeito da Resistência dos Staphylococcus aureus, enfatizando a
importância do uso racional de antimicrobianos.
Esta revisão bibliográfica sobre a resistência aos antimicrobianos foi dividida em duas
etapas: a primeira etapa consistiu na procura dos descritores nos sites. Depois foram
estabelecidos dois critérios para refinar os resultados: foram realizadas leituras dos resumos e,
o idioma, textos em português, inglês e espanhol. Essa busca foi feita por meio dos serviços
Scielo, Google acadêmico, Medline e no Lilacs. Utilizamos os descritores “Uso racional de
medicamentos, “consumo de antibióticos”, “Staphylococcus aureus”, “MRSA”, “Resistência
bacteriana”. O levantamento de dados foi realizado entre os meses de julho a outubro de 2012.
Foram contemplados os estudos de 1960 a 2012, em inglês, português e espanhol.
Consideramos publicações a partir da década de 60 devido ao fato do artigo apresentar dados
históricos. No total foram encontrados 42 artigos, dos quais 29 foram produzidos no período
mencionado. Desses, 29 foram selecionados pelo idioma. Depois da exclusão de artigos
coincidentes e relacionados ao tema, permaneceram 19. Apesar de boa parte dos artigos
abordarem o tema, ressaltando a sua importância, eles não apresentaram metodologias de
avaliação e sugestões para sanar ou mesmo diminuir essa deficiência na informação.
A seleção de artigos foi feita em conformidade com o assunto proposto, sendo
descartados os estudos que, apesar de constarem no resultado da busca, não apresentaram
metodologia referente ao tema. Após a leitura dos textos selecionados, os dados foram
reunidos na composição do presente trabalho.

3 DISCUSSÃO

3.1 Identificação e caracterização

O Staphylococcus aureus foi descrito em 1880, pela primeira vez, pelo cirurgião
escocês Alexandre Ogston. Pertence à família Micrococcus e Stomatococcus, e atualmente, o

gênero Staphylococcus possui 33 espécies. São cocos Gram- positivos com aproximadamente
0,5 a 1,5 µm de diâmetro, imóveis, não esporulados e frequentemente não encapsulados.
Podem apresentar em várias formas, dentre elas, isoladas, aos pares, em cadeias curtas, ou
irregularmente agrupados, devido à sua divisão celular (SANTOS et al., 2007).
Carvalho et al. (2005) consideram em sua obra que o Staphylococcus aureus é uma
espécie de maior interesse da medicina, devido estar relacionado a várias infecções em
humanos. As doenças causadas por esse microrganismo podem decorrer da invasão dos
tecidos, de bacteremia primária ou devidas às toxinas que ele pode produzir. O
Staphylococcus aureus resisti à dessecação e ao frio, podendo ficar viável por longos períodos
em particular de poeira. Podem ser localizados em ambiente de circulação humana, tendo
como o homem seu principal reservatório, podendo estar nas fossas nasais, garganta, intestino
e pele. Esses microrganismos trazem risco para pacientes submetidos à diálise, queimados,
diabéticos e HIV- positivos. Causam infecções cutâneas como foliculite, impetigo, furúnculos
e carbúnculos, levando a sintomas como a febre. Também têm sido associadas infecções em
usuários de drogas intravenosas ao Staphylococcus aureus. São capazes de produzir
exotoxinas durante o crescimento dos alimentos contaminados levando a infecções
alimentares. Nos casos de doença pulmonar obstrutiva crônica, intubação e aspiração, doenças
malignas, pacientes em uso de cateter endovenosos são fatores de risco, podendo ocasionar
quadro graves de bacteremia, podendo alojar cepas resistentes à meticilina, denominadas
MRSA (Staphylococcus aureus resistente à meticilina).
O Staphylococcus aureus está classificado como a segunda maior causa de
meningites com derivações ventriculoperitoneais. É uma bactéria frequente em infecções
ósseas, artrites sépticas e infecções de prótese ósseas, devido ao fato de essa bactéria
expressar várias proteínas de superfície, identificadas como adesinas, as quais podem aderir
aos componentes da matriz óssea. Essa bactéria adere à pele, à mucosa e logo após destrói as
barreiras do epitélio, alterando estruturas de ligações intercelulares e junções de aderência.
Para sobreviver utiliza diversos modos como opsonização do complemento, neutralização da
fagocitose e ocasiona a inibição das respostas imunes e como resultado prolifera-se no
organismo (SANTOS et al., 2007).
A capacidade de colonização e a patogenicidade do Staphylococcus aureus são uma
consequência de seus fatores de virulência, os quais são necessários para a adesão celular, na
captação de nutrientes e na sua evasão da resposta imunológica do hospedeiro. O elevado
potencial infeccioso do Staphylococcus aureus está ligado a sua facilidade de multiplicação e

disseminação, à produção de moléculas com grande poder patogênico, que incluem enzimas e
toxinas (SCHECHTER & MARANGONI, 1998).

3.2 Breve histórico sobre o surgimento de cepas resistentes de Staphylococcus aureus

Em 1905, Ehrlich e seus colaboradores Franke e Roehl descobriram que o fenômeno
da resistência às drogas, ao perceberem que em culturas de tripanossomas africanos tratados
com arsênico ou com corantes havia a sobrevivência de alguns exemplares. Fleming em 1929
observou a resistência natural de microrganismos aos antibióticos, onde as bactérias do grupo
coli-tifóide e a pseudômonas aeruginosa não eram inibidas pelo antibiótico. Em 1933, com o
início do uso das sulfonamidas, logo depois da penicilina, em 1941, constatou-se que a
resistência bacteriana aos antimicrobianos podia ser uma característica natural das bactérias
ou ser adquiridas (TAVARES, 2000).
Ernest Chain e colaboradores retomaram as pesquisas com a penicilina, que não
havia sido obtida em condições de pureza compatíveis com o uso clínico, e o sucesso das
sulfonamidas havia inibido aquelas pesquisas. Em 1940 a penicilina foi isolada como agente
contra as bactérias resistentes a sulfonamidas. Em 1950 surgiram as cepas de Staphylococcus
aureus resistentes à penicilina, onde eram produzidas uma enzima (penicilinase) capaz de
hidrolisar o anel betalactâmico da penicilina, tornando-a inativa. Na década de 60 foram
descritas as primeiras cepas de Staphylococcus aureus resistentes à oxacilina (MOREIRA et
al.,1998).
Santos et al. (2007) destacam em sua obra que em 1960 foi descoberta a primeira
penicilina semi-sintética posta em uso clínico, a meticilina que não era suscetível à ação da
betalactamase. Logo após vieram as cefalosporinas. Freitas (1989) acrescenta que as
bactérias, contudo, não se deram por vencidas e desenvolveram cepas de Staphylococcus
aureus com resistência à meticilina (MRSA), através de modificações de seus receptores, hoje
conhecidas como proteínas ligadoras de penicilinas.
As cepas de MRSA se disseminaram em ambientes hospitalares, limitando a
antibioticoterapia de combate às estafilococcias por Staphylococcus aureus aos glicopeptídios
vancomicina e teicoplanina. Em 1956, a vancomicina foi colocada à disposição da medicina,
porém devido ao sucesso da meticilina, da oxacilina e de outras isoxazolilpenicilinas, foi

deixada à parte. A vancomicina é eficiente no tratamento das infecções causadas pelas cepas
de MRSA, apesar de apresentar efeitos nefrotóxicos (SANTOS et al., 2007).

3.3 Mecanismos de defesa bacteriana e resistência a antibióticos

Nos últimos anos houve um desenvolvimento dos fármacos para o tratamento das
infecções bacterianas, levando a redução da mortalidade causada por doenças microbianas.
Com o aumento da utilização dos antibióticos para combater infecções fez com que as
bactérias criassem defesas aos agentes antibacterianos, levando a resistência (SILVEIRA et
al.,2006).
De acordo com Freitas (1989), uma das principais preocupações mundiais tem sido o
combate às infecções provocadas por bactérias, onde a quimioterapia criada pelo homem vem
sendo superada pela competência genético- bioquímica, onde desenvolvem mecanismos de
defesa contra os agentes químicos.
A resistência aos antimicrobianos, formalmente, pode ser considerado como um
fenômeno genético, regida pelo princípio evolutivo da adaptação genética do organismo a
mudanças no seu ambiente e também esta relacionado à presença de genes contidos no
microrganismo que codifica diferentes mecanismos bioquímicos e impedem a ação da droga
(TAVARES, 2000).
Silveira et al. (2006) apresentam alguns tipos de resistência as bactérias grampositivas dentre eles estão o mecanismo de destruição do antibiótico como no caso da
resistência a dalfopristina e penicilinas, onde as enzimas catalisam a degradação do
antibiótico ou modificam grupos funcionais presentes na sua estrutura, levando a funções
inativas para o reconhecimento molecular. Outro mecanismo é o efluxo contínuo do
antibiótico que ocorre na resistência a tetraciclinas e fluoroquinolonas, onde leva os genes
mutantes fazer com que as proteínas responsáveis pela entrada e saída de substância no meio
citoplasmático retirem o antibiótico para o meio extracelular mais rapidamente que a difusão
pela membrana bacteriana mantendo uma concentração insuficiente para atuar como
bloqueador das funções celulares. A reprogramação e modificação da estrutura alvo, no caso
da resistência à eritromicina e vancomicina, neste mecanismo os alvos macromoleculares dos
antibióticos são modificados, afetando o reconhecimento do fármaco pelo alvo e diminuindo a
sua potência.

Nesse sentido Freitas (1989) conclui que com a utilização de um destes mecanismos,
ou uma combinação deles, as bactérias vêm superando o poder inovador do homem e
resistindo à antibioticoterapia, com mecanismos cada vez mais poderosos. Assim elas se
defendem dos antibióticos, através de modificações bioquímicas como a mudança da
permeabilidade, eliminação ou modificação dos sítios de ação de antibióticos, impedindo os
efeitos inibidores destes sobre os mecanismos de síntese de macromoléculas. Enquanto a
célula bacteriana desenvolve mecanismos de resistência, o homem encontra dificuldades de
neutralizá-los, tendo a responsabilidade de racionalizar o uso de antibióticos, evitar os efeitos
colaterais e não favorecer a seleção de bactérias resistentes aos mesmos.
Segundo Santos et al. (2007) a resistência do Staphylococcus aureus aos antibióticos
tem surgido através de mutações em seus genes ou pela presença de genes de resistência de
outras bactérias da mesma espécie. A resistência por mutação gera uma modificação no sítio
de ação do antibiótico, enquanto a resistência por aquisição de genes de resistência envolve a
inativação ou a destruição da droga, sendo transmitida por plasmídeos e transposons.
Para combater os estafilococos resistentes às penicilinas foram criadas as penicilinas
antiestafilocócicas tais como a meticilina e a oxacilina. Atualmente os estafilococos
apresentam um aumento na resistência aos betalactâmicos penicilinase resistentes. Estes
estafilococos são chamados de MRSA ou ORSA que indica Staphylococcus aureus meticilina
ou oxacilina resistentes. Essa resistência ocorre devido aos genes cromossômicos, que
possivelmente resultaram de mutação e transposição entre estafilococos que codificam
modificações no receptor de ação dos betalactâmicos, as proteínas ligadoras de penicilina
(PBPs) produzindo novas proteínas (PBP2’ ou PBP2a) com baixa afinidade aos
betalactâmicos. Menos frequente, os estafilococos podem apresentar um nível baixo de
resistência à oxacilina e à meticilina devido à produção de uma PBP modificada ou pela
hiperprodução de beta-lactamases que inibem estes antibióticos. Os estafilococos resistentes
aos betalactâmicos penicilinases resistentes (meticilina, oxacilina) são também resistentes a
macrolídeos, aminoglicosídeos, tetraciclinas, mupirocina (TAVARES, 2000).
Conforme Santos et al. (2007) citam em sua obra que a resistência à meticilina é
determinada por uma gene cromossômico (mecA) da bactéria, o qual codifica para alterações
no receptor do betalactâmico, estimulando a produção de uma proteína ligadora de penicilina
(PPB2a) com afinidade reduzida pelo antibiótico, resultando resistência.
Em 1997, no Japão, apareceram cepas resistentes à vancomicina (Staphylococcus
aureus resistente à vancomicina, VRSA). Seu mecanismo de resistência compreende uma

ativação da síntese da parede celular, levando a uma hiperprodução das proteínas ligadoras de
penicilinas PBP2 e PBP2’, espessamento da parede celular e aprisionamento da droga
(TAVARES, 2000).
Em seu trabalho, Silveira et al. (2006), relataram que a resistência à vancomicina
ocorre devido a modificação genética em microrganismos que passam a sintetizar o
depsipeptídeo D-Ala-D-Lac ao invés do dipeptídeo D-Ala-D-Ala. Ocorre modificação do
aminoácido terminal D-alanina por D-lactado que introduz uma interação de hidrogênio.
Algumas estratégias estão sendo buscada afim de obter novas substâncias possuindo alta
afinidade pela porção terminal D-Ala-D-Ala e modificada D-Ala-D-Lac presntes em bactérias
resistentes à vancomicina, visando impedir a biossíntese do peptidoglicano e bloquear a
construção da parede celular.
O primeiro sinal de que a bactéria Staphylococcus aureus estaria evoluindo para a
resistência aos antibióticos, foi devido ao surgimento de cepas Staphylococcus coagulasenegativa, resistente à vancomicina. Isso seria devido ao uso abusivo na antibioticoterapia.
Outro indicativo foi o aparecimento de cepas de enterococcus resistentes à vancomicina
(VRE) nos EUA. As primeiras cepas de Staphylococcus aureus com resistência à
vancomicina no Brasil foram encontradas em 2000, em um hospital de queimados no Rio de
Janeiro. A resistência heterogênea do Staphylococcus aureus é um fenômeno comum à
resistência à oxacilina e à vancomicina. Algumas cepas mostram a concentração mínima
inibitória (CMI) baixa para a vancomicina (< 4µg/ ml) e meticilina (< 2µg/ ml). A forma de se
detectar uma cepa heteroVISA (Staphylococcus aureus com resistência intermediária a
vancomicina) é através da análise de suas subpopulações, em que são inoculadas diferentes
diluições de suspensão bacteriana em meio de cultura sólido (SANTOS et al., 2007).
A resistência aos glicopeptídeos começou a ser observada em estafilococos que
apresentavam resistência à meticilina e oxacilina e em pacientes que anteriormente fizeram
uso da vancomicina, indicando a pressão de seleção de mutantes resistentes e não a
transferência de genes de resistência do enterococo. Como alternativas para o tratamento dos
estafilococos resistentes aos glicopeptídeos estão disponíveis as estreptograminas e as
oxazolidinonas e a combinação da vancomicina com um antibiótico betalactâmico
antiestafilocócico. Algumas estratégias para o controle dos estafilococos com resistência à
vancomicina podem ser empregadas como medidas universais de controle de infecção como
luvas, lavagem das mãos, vigilância epidemiológica, isolamento, uso criterioso de
glicopeptídeos e tratamento dos pacientes infectados (TAVARES, 2000).

Santos et al. (2007) acreditam que a resistência do Staphylococcus aureus contra a
vancomicina esteja ligado com o envolvimento do gene Van, que determina a resistência a
essa droga em enterococcus que é capaz de transmitir essa resistência por meio de plasmídeos
para o Staphylococcus aureus, no entanto, foi realizada uma nova pesquisa recentemente com
os genes Van A e Van B, usando a técnica da PCR, cujos resultados foram negativos. Com
isso, uma nova hipótese surgiu, mostrando que o espessamento da parede celular levaria a
resistência celular.
A vancomicina tem sido a droga utilizada para o tratamento de infecções
estafilocócicas após o aparecimento das cepas MRSA, porém já possuem cepas resistentes a
esse glicopeptídeo, conhecidas como VRSA. Esse fato ocorreu devido ao aumento do uso da
vancomicina que ocasionou o surgimento de Staphylococcus aureus e Staphylococcus
coagulase-negativo com sensibilidade reduzida à vancomicina e a outros glicopeptídeos
(SANTOS, et al., 2007).
Nos últimos anos, apareceu o Staphylococcus aureus associado à comunidade (CAMRSA) que são cepas encontradas nas comunidades e são resistentes à associação
meticilina/oxacilina. Entre as cepas CA-MRSA e as associadas ao ambiente hospitalar (HAMRSA) podemos destacar algumas diferenças como as manifestações clínicas, associadas a
infecções de pele e partes moles, infecções respiratórias e da corrente sanguínea. Outra
característica é o perfil de resistência a antibióticos, pois o HA-MRSA possui uma ampla
resistência a vários antibióticos, as cepas CA-MRSA apresentam sensibilidade de
aproximadamente 90% a drogas como gentamicina, sulfametaxazol e ciprofloxacina e
apresentando resistência à oxacilina e outros betalactâmicos (SANTOS, et al.,2007).
Tavares (2000) afirma em seu trabalho que atualmente no Brasil, os estafilococos
apresentam resistência em mais de 70% das cepas isoladas à penicilina G, ampicilina e a
amoxicilina, não sendo indicado o emprego destes antibióticos para o tratamento de infecções
estafilocócicas, mesmo que benignas e que procedam do ambiente extra-hospitalar. Estes
germes vêm apresentando alto índice de resistência à meticilina, a oxacilina e a cefalosporinas
no meio hospitalar no Brasil. No entanto, estes microrganismos possuem sensibilidade acima
de 80% à oxacilina e a cefalosporinas da primeira geração na maioria das cepas isoladas no
meio extra-hospitalar, favorecendo a utilização destes antibióticos nas infecções
estafilocócicas comunitária. O autor ainda afirma que é necessária investigação da
sensibilidade destes patógenos, verificando o aumento dos estafilococos meticilina-resistentes
também na comunidade. O isolamento de estafilococos meticilina (oxacilina-resistentes) em

pacientes no ambiente extra-hospitalar está ligado ao uso prévio de antibióticos, internação
recente, atendimento diário em centros médicos.

3.4 A importância da promoção do uso racional de medicamentos

Castro et al. (2002) consideram que o uso racional de medicamentos esteja entre as
principais preocupações mundiais, incluindo à utilização de antimicrobianos.
De acordo com Berquó et al. (2004) vários fatores influenciam a utilização de
medicamentos como a expectativa do paciente em se curar , o imaginário popular que buscam
nos medicamentos meios eficazes de aquisição de saúde, a indústria farmacêutica e também a
automedicação que está ligado a facilidade de adquirir um medicamento sem prescrição
médica, com isso, todos esses fatores contribuem para o uso abusivo e inadequado de
antimicrobianos.
As infecções lideram as consultas da atenção primária. O uso inadequado de
antibióticos ocasiona uma grande resistência bacteriana e altera o equilíbrio ecológico
(ROJAS, et al., 2002).
A Organização Mundial de Saúde (2002) propõe que para o uso racional de
medicamentos é necessário estabelecer a real necessidade do uso do medicamento, que a
prescrição seja apropriada, de acordo com a forma farmacêutica, que o medicamento esteja
disponível de modo oportuno, que responda aos critérios de qualidade, que a dispensação seja
adequada, que seja cumprido o regime terapêutico já prescrito da melhor forma possível.
No Brasil, cerca de 35% dos medicamentos são adquiridos através da automedicação.
Entretanto o baixo poder aquisitivo da população e a precariedade dos serviços de saúde
contrastam com a facilidade de se obter medicamentos, sem pagamento de consulta e sem
receita médica em qualquer farmácia, onde os balconistas induzem o uso do que é mais novo
e mais caro (AQUINO, 2007).
Em meio hospitalar, prescritores com pouca experiência clínica tomam mais
frequentes as decisões terapêuticas e se sentem pressionados por casos agudos de alta
complexidade. Outro problema são as prescrições repetidas levando com que a duração de um
antibiótico se prolongue além do normal. A gravidade das infecções favorecendo o uso de
terapia empírica, servindo para selecionar cepas microbianas resistentes. A resistência aos

antibióticos refere-se às cepas de microrganismos que se multiplicam em concentrações de
antimicrobianos mais alta do que as provêm de doses terapêuticas dados a humana. Os
antimicrobianos constituem os únicos medicamentos capazes de influenciar não apenas o
paciente em tratamento, mas todo o ecossistema onde está inserido (WANNMACHER, 2004).
O uso inadequado pode diminuir a eficácia em outro paciente devido à seleção de
organismos resistentes. O uso de antibióticos adequado é a única justificativa para submeter o
paciente ao risco de efeitos adversos e a população ao risco de aumentar resistência
(WANNMACHER, 2004).

4 CONCLUSÃO

Em 1940 as doenças infecciosas eram responsáveis pela maior parte das internações
que passaram a ser tratada pelos antimicrobianos beneficiando assim a humanidade com
redução do período de internações, redução das complicações e número de óbitos. Porém com
o decorrer dos anos o consumo dos antimicrobianos associado ao uso irracional e
desnecessário, o tratamento sem diagnóstico estabelecido, a automedicação juntamente com a
facilidade de adquirir esses medicamentos, contribuíram para o surgimento de
microrganismos resistentes.
Apesar do progresso nos últimos anos sobre o mecanismo de ação de
antimicrobianos e sobre o mecanismo de defesa das bactérias, ainda continua sendo um
desafio à capacidade de sobrevivência bacteriana à antibioticoterapia. O homem produz novos
antibióticos, e as bactérias ampliam a todo o momento o seu potencial de defesa. São capazes
de alterar a permeabilidade da parede e das membranas, produzem enzimas que inativam os
antibióticos e modificam seu sítio de ação.
O aumento da resistência bacteriana a diversos agentes acarreta dificuldades no
manejo de infecções e provoca um aumento dos gastos do sistema de saúde. O controle das
cepas de bactérias resistentes é extremamente difícil, portanto é necessário adotar ações que
contribuam para a redução do desenvolvimento das cepas, priorizando medidas para controlar
o uso abusivo dos antibióticos. É necessária à educação continuada dos profissionais da saúde
visando à adequada prescrição e dispensação dos antimicrobianos e também a educação da
comunidade.
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