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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta como problema a importância do estudo da 
resistência antimicrobiana do Staphylococcus aureus à meticilina para a saúde 
pública, uma vez que o referido microrganismo é considerado a espécie mais 
virulenta do seu gênero, o que o torna perigoso para as pessoas, principalmente 
crianças, idosos, imunossuprimidos, e/ou imunocomprometidos, as quais estão mais 
suscetíveis de produzir uma resposta imunológica menor, e consequentemente 
desenvolver maiores complicações, caso haja a infecção. O objetivo geral desta 
pesquisa foi avaliar as causas que conferem ao Staphylococcus aureus resistência 
ao antibiótico meticilina. A metodologia utilizada foi do tipo revisão bibliográfica 
exploratória, de caráter qualitativo, através da coleta de informações e dados 
disponíveis na literatura nacional e internacional, preferencialmente dos últimos dez 
anos, em livros, periódicos, banco de dados como Scielo, PubMed, CAPES, Lilacs. 
Após a introdução do emprego clínico, em pouco tempo, muitas cepas de 
estafilococos se tornaram resistentes à penicilina, pela produção da penicilinase (β-
lactamase). As infecções estafilocócicas tornaram-se um problema, devido a 
confirmação de que esses microrganismos são portadores do gene β-lactamase 
codificados em plasmídeos, conferindo-lhes resistência ao tratamento com 
penicilinas. O perfil de resistência do Staphylococcus aureus aos antibióticos tem 
sido desenvolvido por mutações em seus genes ou pela aquisição de genes de 
resistência de outras bactérias da mesma espécie (ou até de outras). Na tentativa de 
superar as desvantagens das penicilinas naturais, um grande número de penicilinas 
semissintéticas tem sido desenvolvido. 
 

Palavras-chave: Staphylococcus aureus; Meticilina; MRSA. 

  



 

 

SANTANA, Tássio Reis de. Resistance of Staphylococcus aureus to methicillin 
(MRSA). 2017. 28 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Farmácia) – UNIME, Lauro de Freitas, 2017. 

ABSTRACT 

The present study presents as a problem the importance of the study of the 
antimicrobial resistance of Staphylococcus aureus to methicillin for public health, 
since said microorganismis considered the most virulent species of its kind, which 
makes it dangerous for people, especially children, elderly, immunosuppressed, 
and/or immunocompromised individuals, which are more susceptible to produce a 
lower immune response, and consequently develop greater complications if the 
infection is present. The general objective of this research was to evaluate the 
causes that confer resistance to methicillin antibiotic Staphylococcus aureus. The 
methodology used was an exploratory bibliographical review of a qualitative nature, 
through the collection of information and data available in the national and 
international literature, preferably in the last ten years, in books, periodicals, 
databases such as Scielo, PubMed, CAPES, Lilacs. After the introduction of clinical 
use, in a short time, many strains of staphylococci became resistant to penicillin by 
the production of penicillinase (β-lactamase). Staphylococcal infections have become 
a problem because of confirmation that these microorganisms are β-lactamase gene 
encoded in plasmids, conferring resistance to treatment with penicillins. The 
resistance profile of Staphylococcus aureus to antibiotics has been developed by 
mutations in their genes or by the acquisition of resistance genes from other bacteria 
of the same species (or even others). In an attempt to overcome the disadvantages 
of natural penicillins, a large number of semisynthetic penicillins have been 
developed. 
 
Key-words: Staphylococcus aureus; Methicillin; MRSA. 
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INTRODUÇÃO 

 

As bactérias Staphylococcus são classificadas como cocos Gram e catalase-

positivos, medindo aproximadamente 0,5 a 1,5 µm de diâmetro, imóveis, não-

esporulados e geralmente não-encapsulados. A primeira descrição do 

Staphylococcus foi realizado em 1880, em pus de abscessos cirúrgicos, pelo 

cirurgião escocês Alexandre Ogston e atualmente é um dos microorganismos mais 

comuns nas infecções piogênicas em todo o mundo. O representante de maior 

interesse médico, principalmente em ambiente nosocomial, é o Staphylococcus 

aureus, que está freqüentemente relacionado com diversas infecções em seres 

humanos (WINN et al., 2012). 

Atualmente, o Staphylococcus aureus é considerado a espécie mais virulenta 

do seu gênero, o que o torna perigoso para as pessoas, principalmente crianças, 

idosos, imunossuprimidos, e/ou imunocomprometidos, as quais estão mais 

suscetíveis de produzir uma resposta imunológica menor, e consequentemente 

desenvolver maiores complicações, caso haja a infecção. Segundo Rossi e 

Andreazzi (2005), as cepas isoladas em hospitais, principalmente as de UTI, os 

índices de MRSA são bastante elevados, girando em torno de 40% e 80%, somente 

no Brasil. 

A referida monografia apresenta o seguinte problema: Qual a importância do 

estudo da resistência antimicrobiana do Staphylococcus aureus à meticilina para a 

saúde pública? Com base nisso, a relevância do presente trabalho, justifica-se pelo 

fato de ser extremante importante conhecer os mecanismos de resistência do S. 

aureus ao antimicrobiano meticilina, uma vez que casos relacionados ao tema vem 

se tornando cada vez mais comuns, tanto em área domiciliar, quanto em hospitais, 

visto que a administração desordenada de antibióticos pode ser a principal causa 

desse grave problema. 

 

Os objetivos estabelecidos para a construção da presente monografia foram: 

 

Objetivo Geral 

 Avaliar as causas que conferem ao Staphylococcus aureus resistência 

ao antibiótico meticilina. 
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Objetivos Específicos 

 Contextualizar os aspectos biológicos do Staphylococcus aureus. 

 Discutir as formas de atuação da droga meticilina na bactéria 

Staphylococcus aureus. 

 Abordar os mecanismos de resistência do Staphylococcus aureus ao 

antimicrobiano meticilina.  

 

A metodologia escolhida para a composição do trabalho em questão, foi do 

tipo revisão bibliográfica exploratória, de caráter qualitativo, através da coleta de 

informações e dados disponíveis na literatura nacional e internacional, 

preferencialmente dos últimos dez anos, em livros, periódicos, banco de dados como 

Scielo, PubMed, CAPES, Lilacs. Todo o material bibliográfico foi analisado de modo 

a oferecer informações compatíveis com a proposta do referido trabalho de 

pesquisa, que teve seu desenvolvimento iniciado em fevereiro de 2017, através do 

projeto de pesquisa – TCC 1. Já sua construção escrita, será finalizada em 

novembro do corrente ano, através da presente monografia. 
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1 STAPHYLOCOCCUS AUREUS: ASPECTOS BIOLÓGICOS 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

A bactéria Staphylococcus aureus é um microrganismo pequeno (0,5 – 1um 

de diâmetro), esférica, Gram positiva, imóvel, que se dispõem de forma semelhante 

a cachos de uvas, devido as agrupações irregulares. São anaeróbios facultativos, 

crescem melhor na presença de oxigênio, tendo como temperatura ótima de 

crescimento 37°C. São microrganismos capazes de tolerar taxas baixas de atividade 

de água, e crescem em níveis de salinidade relativamente altos (FORSYTHE; 

HAYES, 2007). 

A família Micrococcae abrange os gêneros Staphylococcus, Planococcus, 

Micrococcus e Stomatococcus. Atualmente, o gênero Staphylococcus contém 33 

espécies identificadas, sendo que 17 delas podem ser isoladas de amostras 

biológicas humanas. Geralmente, esses microrganismos fazem parte da microbiota 

da pele humana normal e de outros sítios anatômicos. O representante de maior 

interesse médico, principalmente em ambiente nosocomial, é o Staphylococcus 

aureus, que está freqüentemente relacionado com diversas infecções em seres 

humanos (WINN et al., 2012). 

Os membros da espécie Staphylococcus aureus apresentam coloração 

amarelada em suas colônias, crescem comparativamente bem sob condições de 

pressão osmótica elevada e baixa umidade, aspectos que justificam parcialmente o 

crescimento e sobrevivência desse microrganismo nas secreções nasais e pele. 

Além disso, as tolerâncias também explicam como S. aureus pode crescer em 

alguns alimentos com alta pressão osmótica, a exemplo de presunto e outras carnes 

curtidas, ou ainda em alimentos com baixa umidade, que tendem a inibir o 

crescimento microbiano. O pigmento amarelo que confere cor ao microrganismo, 

provavelmente exerça alguma proteção contra os efeitos antimicrobianos do sol 

(TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). 

O S. aureus, no laboratório de microbiologia clínica, em meio de cultura ágar 

sangue, apresenta como características morfológicas colônia larga (6 a 8 mm de 

diâmetro), convexa, opaca e cremosa, podendo ser beta-hemolítica. As colônias, em 

sua maioria, são visualizadas como colônias pigmentadas, variando do amarelo-
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creme ao amarelo-ouro. Em relação a descrição microscópica em esfregaço corado 

pelo Gram, as colônias apresentam-se como Gram-positivos aos pares, em tétrades 

ou dispostos em cachos compostos por cocos pequenos, com morfologia uniforme 

(ROSSI; ANDREAZZI, 2005).  

Os estafilococos são diferenciados dos estreptococos e enterococos, através 

do teste da catalase. Tal método detecta a presença da enzima citocromo oxidase, 

sendo executado com peróxido de hidrogênio (H2O2) a 3% em lâmina. A conversão 

do H2O2 em água e gás oxigênio, representada pela imediata e vigorosa formação 

de bolhas, identifica a positividade do teste. Além disso, as cepas de S. aureus 

possuem, em sua maioria, um fator de agregação ou uma coagulase ligada na 

superfície da parede celular. O fibrinogênio no plasma reage diretamente com esse 

fator, produzindo rápida aglutinação das células. O referido teste pode ser efetuado 

com microrganismos em ágar sangue, ágar CNA ou outros meios nutrientes não 

seletivos, entretanto, meios com elevado conteúdo de sal não devem ser utilizados, 

visto que esses induzem a auto-aglutinação de algumas cepas de S. aureus (WINN 

et al., 2012). 

 

1.2 VIRULÊNCIA E PATOGENICIDADE 

 

A espécie bacteriana Staphylococcus aureus é considerada uma das mais 

estudadas pela comunidade científica, haja vista o seu impacto expressivo na saúde 

pública. A identificação desse microrganismo, considerando-o como agente 

etiológico de infecções em seres humanos e animais, vem sendo constante desde o 

seu primeiro isolamento por Ogston e a descrição da espécie por Rosenbach, no 

final do século XIX. Durante todo esse período, o S. aureus vem tornando-se 

resistente a inúmeros quimioterápicos produzidos pela humanidade, representando 

um inimigo fantástico. A partir de estudos de sequenciamento de vários genomas de 

S. aureus, pôde-se verificar que a plasticidade genômica da espécie é notável, e que 

a depender da linhagem, aspectos como virulência e resistência a antibióticos são 

diferentes. Uma estratégia de sucesso associada a espécie, está relacionada a 

capacidade de adquirir genes de outras espécies de forma estável, conferindo-lhe 

uma habilidade de adaptação (TRABULSI; ALTERTHUM, 2015). 
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Dentre os estafilococos, o S. aureus é considerado o patógeno humano mais 

importante, sendo encontrado no ambiente externo e nas narinas anteriores de 20-

40% dos adultos, bem como em outros locais como as pregas cutâneas 

intertriginosas, o períneo, as axilas e a vagina. Apesar do citado microrganismo ser 

partícipe normal da microbiota humana, pode ser responsável pela produção de 

infecções oportunistas significativas em condições apropriadas, sendo a 

administração profilática ou terapêutica de antimicrobianos, um fator que pode 

predispor um indivíduo a infecções graves (WINN et al., 2012). 

As infecções estafilocócicas são facilmente transmitidas. Portadores como: 

pessoas assintomáticas, o corpo de funcionários do hospital, e os visitantes, tem a 

capacidade de disseminar os estafilococos tanto pela pele como por gotículas nasal 

e fômites. Geralmente, em pacientes idosos, os estafilococos somente provocam 

infecções quando corpos estranhos, a exemplo de cateteres ou órteses, estão 

presentes. Apesar de serem necessários em torno de 5 milhões de microrganismos 

para causar alguma infecção, caso haja contato direto com suturas e amarrados na 

pele, bastam apenas 100 desses, para que a disseminação microbiana ocorra 

(BLACK, 2002). 

A capacidade da bactéria em evadir da fagocitose, expressar proteínas de 

superfície que medeiam a adesão aos tecidos do hospedeiro, e produzir dano 

tecidual através da elaboração de toxinas específicas e enzimas hidrolíticas, são os 

fatores que regulam a patologia das infecções causadas por estafilococos. O 

complexo de sistemas regulatórios, tendo o AGR (sistema regulador de genes 

acessórios), como o mais importante, é o responsável pela expressão de fatores de 

virulência em estafilococos, determinando a expressão de proteínas de adesão, 

promovendo a colonização dos tecidos quando a densidade celular bacteriana é 

baixa, e de enzimas hidrolíticas e toxinas, quando alta (MURRAY, 2014). 

Determinadas cepas de S. aureus possuem sua capacidade patogênica no 

efeito combinado dos fatores extracelulares e toxinas, além das propriedades 

invasivas da cepa. Distintamente, encontra-se a intoxicação alimentar estafilocócica, 

associada meramente a ingestão de enterotoxina pré-formada; e em outra esfera, 

estão a bacteriemia estafilocócica e abcessos disseminados de forma generalizada 

por todos os órgãos (BROOKS et al., 2012). 
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Os componentes de superfície celular e toxinas são considerados os 

principais fatores de virulência do S. aureus, sendo que enzimas também são 

evidenciadas nesse contexto. O S. aureus é produtor de várias toxinas que possuem 

diferentes mecanismos de atuação, sendo distinguidas em citotoxinas, 

superantígenos, e degradadora das moléculas de adesão das células epiteliais 

cutâneas. Em relação às enzimas, o S. aureus produz várias do tipo extracelular, 

sendo atribuída à maioria dessas, a participação na patogenicidade das infecções 

causadas por essa bactéria, considerando a coagulase, como a mais conhecida, 

devido a sua presença caracterizar a espécie, entretanto, outras também possuem 

sua devida importância, tais como a catalase, desoxirribonucleases (DNase), 

hialuronidase, lipase, proteases e estafiloquinase ou fibrinolisina (TRABULSI; 

ALTERTHUM, 2008). 

O Staphylococcus aureus é responsável pela causa de abcessos, várias 

infecções piogênicas (endocardite, artrite séptica e osteomielite), intoxicação 

alimentar, síndrome da pele escaldada, síndrome do choque tóxico, conjuntivite 

bacteriana, e infecções cutâneas (foliculite, celulite e impetigo). No ambiente 

hospitalar, o referido microrganismo é um dos causadores mais comuns de 

pneumonia, sepse e infecções de feridas cirúrgicas. As importantes manifestações 

clínicas causadas por S. aureus ocorre por meio da produção de toxinas e pela 

indução da inflamação piogênica (LEVINSON, 2014). 

No ambiente hospitalar, principalmente em unidades de terapia intensiva 

(UTIs) e berçários, é rotina o isolamento de pacientes colonizados. O 

Staphylococcus aureus também proporciona riscos para pacientes que fazem 

diálise, queimados, diabéticos e HIV-positivos, visto que pode causar vários 

processos infecciosos, que variam desde infecções cutâneas crônicas (relativamente 

benignas) até infecções sistêmicas (potencialmente fatais) (CARVALHO et al., 

2005). 

No Brasil, apesar de distintas discussões relacionadas entre virulência e 

resistência bacteriana, os índices de mortalidade publicados recentemente 

demonstram elevação significativa em pacientes que desenvolvem a bacteremia por 

MRSA, em 49% a 55% dos casos, do que por S. aureus sensível à meticilina 

(MSSA), que apresenta índice em torno de 20% a 30%. Com base nisso, pode-se 

aferir que as infecções por MRSA apresentam índices de mortalidade 2,5 vezes 
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maior do que por MSSA, ou seja, 21% e 8%, respectivamente (ROSSI; ANDREAZZI, 

2005).  

Em resposta ao aumento da prevalência do MRSA, foi recomendado por 

alguns autores que os procedimentos de isolamento fossem abandonados, visto que 

não justificaria os gastos de tempo e dinheiro envolvidos com essas medidas. 

Contudo, o procedimento de isolamento para aqueles pacientes colonizados com 

MRSA, teve um relato recente para a adoção dessa medida, ressaltando que se 

trata de um patógeno virulento (30% dos pacientes colonizados se tornam 

infectados) e que seria possível prevenir muitas infecções por MRSA. Além disso, 

com o objetivo de identificar aqueles pacientes que se encontram colonizados e/ou 

infectados com MRSA, recomenda-se uma triagem rotineira em todas as pessoas 

transferidas de asilos geriátricos e hospitais, mostrando-se parecer uma medida 

custo-eficaz (REESE; BETTS; GUMUSTOP, 2002). 

Praticamente todas as instituições de saúde consideram o MRSA como um 

desafio, e diretrizes acerca da maneira correta do manejo e controle da 

disseminação dessas cepas já foram publicadas. Como medida preventiva, alguns 

hospitais passaram a realizar culturas rotineiras de amostras nasais dos 

profissionais de saúde, visando a detecção e o tratamento dos portadores, a 

redução do número de exposição aos pacientes, e consequentemente, as taxas de 

infecção no ambiente hospitalar. Embora o patógeno MRSA tenha sido inicialmente 

identificado a nível hospitalar, hoje em dia, é factível que os indivíduos na 

comunidade e fora das instituições de saúde, também correm risco de contaminação 

(WINN et al., 2012). 

 

 



 

 

 

15 

2 O ANTIBIÓTICO METICILINA 

 

2.1 HISTÓRICO 

 

Trabalhando no Hospital St. Mary, em Londres, no ano de 1928, Alexander 

Fleming, observou que em uma placa de cultura, na qual estavam sendo cultivados 

estafilococos, ocorrera uma contaminação com um fungo do gênero Penicillium, e 

que em volta do referido fungo o crescimento bacteriano fora inibido. Após o 

isolamento do fungo em uma cultura pura, foi demonstrado que ele produzia uma 

substância antibacteriana, a qual foi chamada de penicilina. Posteriormente, essa 

substância foi extraída e teve seus efeitos antibacterianos analisados por Florey, 

Chain e outros colegas de Fleming, em Oxford, no ano de 1940. Em ratos 

infectados, foram realizados estudos e comprovados que o fármaco possuía 

poderosas propriedades quimioterápicas, e que não era tóxica, impulsionando a 

descoberta para a era do antibiótico. Mais tarde, setenta anos depois, o número de 

antibióticos cresceu dez vezes mais e a prática da medicina, sem eles, seria 

impensável (RANG et al., 2011). 

 

2.2 ASPECTOS GERAIS 

 

As penicilinas possuem em comum algumas características químicas, 

mecanismos de ação, farmacologia, e características imunológicas com as 

cefalosporinas, os monobactâmicos, os carbapenens e os inibidores das 

betalactamases, os quais são classificados como compostos betalactâmicos, devido 

a presença de seu anel lactâmico singular de quatro membros (KATZUNG, 2010). 

Os antibióticos β-lactâmicos possuem em sua estrutura um anel de nitrogênio 

contendo o β-lactâmico (Figura 1) que interferem diretamente na síntese da parede 

celular bacteriana, pelo fato de inibirem, principalmente, a ligação cruzada das 

cadeias laterais da parede celular da bactéria. Os β-lactâmicos tem sua ação 

dependente do tempo e são principalmente bactericidas. Em relação a eliminação 

dessas drogas, a maioria é excretada pelos rins, de forma inalterada, e, por isso, são 

indicadas no tratamento das infecções urinárias. Possuindo um índice terapêutico 

elevado, os β-lactâmicos provocam alguns efeitos adversos, que incluem reações 
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alérgicas, mais comumente uma erupção maculopapular eritematosa prurítica, e 

muito raramente reações anafiláticas. Na gravidez, o uso desses antibióticos é 

considerado seguro (PAGE et al., 2004).  

 

Figura 1 – Estruturas químicas básicas dos antibióticos β-lactâmicos. 

 

Fonte:http://www.icb.usp.br/bmm/mariojac/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=47&Itemid=57&lang=br 

 

As penicilinas são antibióticos bastante difundidos, uma vez que são 

altamente eficazes e apresentam toxicidade extremamente baixa. (MURRAY, 2014). 

Frequentemente prescritos, os antibióticos β-lactâmicos são antimicrobianos 

úteis, possuindo em comum uma estutura e um mecanismo de ação – a inibição da 

síntese da parede celular bacteriana de peptidioglicano. As penicilinas, as 

cefalosporinas e carbapenens são participantes dessa classe de fármacos. Incluídas 

no grupo das penicilinas, estão aquelas altamente ativas contra cocos gram-

positivos, a exemplo das penicilinas G e V; aquelas utilizadas contra Staphylococcus 

aureus produtor de penicilinase, chamadas de penicilinas resistentes às penicilases, 

tal como a nafcilina; as drogas com espectro ampliado contra microrganismos gram-

positivos, quando associados a um inibidor β-lactamase, particularmente, 

representadas pela ampicilina e outros antibióticos; e as penicilinas com atividade 
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contra Pseudomonas aeruginosa, aquelas de espectro ampliado, como a 

piperaciclina (LAURENCE; BRUCE; BJORN, 2012). 

Produzidas por meio de modificação da cadeia lateral da estrutura nuclear 

comum das penicilinas, os antibióticos resistentes à penicilase, inibe a ação dessa 

enzima (uma betalactamase), impedindo a abertura do anel β-lactamâmico. Esses 

agentes bactericidas são utilizados, principalmente, no tratamento de 

Staphylococcus aureus produtores de penicilase, mas sensíveis à meticilina (MSSA) 

(REESE; BETTS; GUMUSTOP, 2002). 

O grupo das penicilinas que resistem à penicilinase, também chamadas de 

antiestafilocócicas, são caracterizadas por sua capacidade de resistência à ação da 

penicilase, principalmente a produzida pelo Staphylococcus aureus. As drogas 

Meticilina, nafcilina, penicilinas isoxazolílicas ou isoxazolilpenicilinas (oxacilina, 

cloxacilina, dicloxacilina), representam a referida classe. A meticilina é classificada 

como uma penicilina semissintética, penicilinaseresistente, cuja fórmula estrutural é 

exibida na Fig. 1 (PENILDON, 2010). 

 

Figura 2 – Fórmula estrutural do fármaco meticilina. 

 

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Methicillin.png 

 

As prescrições das penicilinas semi-sintéticas são realizadas mais por peso 

do que por unidades. A concentração inibitória mínima de qualquer penicilina (ou 

outro antimicrobiano) é expressa habitualmente em µg/ml (KATZUNG, 2010). 

Apesar das penicilinas serem antibióticos extremamente eficazes, além de 

amplamente utilizadas, podem ser destruídas por amidases e β-lactamases 

bacterianas (penicilases), sendo a base de um dos principais tipos de resistência aos 
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antibióticos. Geralmente combinadas com outros antibióticos, as penicilinas 

continuam sendo crucialmente importantes na quimioterapia antibacteriana, e são os 

fármacos de escolha para o tratamento de muitas infecções. No quadro de 

aplicações clínicas, uma lista de seus usos é oferecida (RANG et al., 2011). 

 

2.3 MECANISMO DE AÇÃO 

 

Os antibióticos β-lactâmicos, na sua totalidade, interferem na síntese do 

peptidioglicano da perede celular bacteriana. Após conectar-se as proteínas 

ligadoras da penicilina na bactéria (nos microrganismos podem haver sete ou mais 

tipos diferentes), elas inibem a enzima de transpeptidação que faz a ligação cruzada 

das cadeias peptídicas conectadas ao esqueleto do peptidioglicano (RANG et al., 

2011). 

O segredo do mecanismo de ação dos antibióticos β-lactâmicos consiste na 

presença de um anel β-lactâmico de quatro membros. O referido anel faz com que 

todo o β-lactâmico seja análogo estrutural do dipeptídeo D-Ala-D-Ala terminal do 

nucleotídeo de Park, portanto, um substrato para uma ou mais transpeptidases 

bacterianas. A exemplo do nucleotídeo de Park, de modo covalente, o β-lactâmico 

reage com o sítio ativo da serina na transpeptidase, formando, assim, um 

intermediário acil-enzima. Diferentemente do nucleotídeo de Park na reação do 

substrato normal, o anel β-lactâmico torna a extremidade carboxiterminal do β-

lactâmico incapaz de ser clivada do restante da molécula. Como consequência, a 

extremidade aminoterminal do peptído adjascente fica impossibilitado de atacar o 

intermediário acil-enzima, e a transpeptidase alcança um complexo “sem saída”, 

conhecido também como inibição enzimática irreversível, e algumas vezes de 

inibição de substrato suicida. As células bacterianas estando em crescimento, a 

inibição da transpeptidase resulta em autólise mediada por autolisinas e morte 

celular, sendo considerados bactericidas (GOLAN, 2014). 

Apesar da inibição da transpeptidase seja comprovadamente importante, 

existem outros alvos relacionados para as ações das penicilinas e das 

cefalosporinas; possuem suas estruturas conhecidas coletivamente como proteínas 

de ligação das penicilinas (PLPs). As bactérias, de um modo geral, tem várias 

proteínas desse tipo; por exemplo, o Staphylococcus aureus tem quatro PLPs.  
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Ocorre uma variação das PLPs em relação às suas afinidades pelos diferentes 

antibióticos β-lactâmicos, mas as interações finalmente se tornam covalentes. A 

inibição das transpeptidases resulta na formação de esferoblastos e na bacteriose 

rápida, entretanto, a inibição das atividades de outras PLPs pode causar lise tardia 

(PLP 2) ou a formação de formas filamentosas longas das bactérias (PBP 3). Nas 

bactérias, a ação letal das penicilinas parece envolver mecanismos líticos e não 

líticos. Quando o equilíbrio entre o conjunto do peptidioglicano mediada pela PLP, e 

a atividade da mureína-hidrolase pela penicilina, é rompida, resulta em autólise. A 

destruição não lítica das bactérias pela penicilina pode envolver a participação de 

proteínas semelhantes a holina da membrana bacteriana, que anula o potencial da 

membrana (BRUNTON, 2012). 

O mecanismo exato responsável pela morte celular ainda não foi totalmente 

elucidado, porém as autolisinas e ruptura da morfogênese da parede celular são 

processos que estão envolvidos. As penicilinas são bactericidas apenas quando as 

células bacterianas estão em crescimento ativo e sintetizando a sua parede celular 

(KATZUNG, 2010). 
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3 RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA 

 

3.1 HISTÓRICO 

 

As sufonamidas foram introduzidas no mercado na metade até o final da 

década de 1930 e a penicilina no início da década de 1940, após isso as empresas 

farmacêuticas colocaram à disposição uma série de antibióticos para combater as 

bactérias resistentes. No final da década de 1950, entre esses agentes incluíam-se 

as penicilinas semi-sintéticas para tratar S. aureus resistente à penicilina, e nas 

décadas de 1960 até 1980, cefalosporinas e aminoglicosídeos para microrganismos 

em infecções hospitalares, principalmente bacilos Gram-negativos. Disponível desde 

1958, a vancomicina tem sido muito útil para tratar problemas cada vez maiores 

associados a MRSA (REESE; BETTS; GUMUSTOP, 2002). 

Dentre as bactérias de interesse clínico, os Staphylococcus aureus foram as 

primeiras que tiveram o uso das penicilinas, entretanto, cepas produtoras de β-

lactamase determinadas pela presença do gene blaZ, resistentes à penicilina, 

apresentam registros desde a década de 1940. O termo Staphylococcus aureus 

resistente à meticilina (MRSA), na década de 1960-1970, eram associados à 

Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAAS), porém clones associados a 

infecções comunitárias apareceram, por volta do final dos anos de 1990 (TRABULSI; 

ALTERTHUM, 2015). 

Um aumento preocupante de bactérias resistentes a muitas drogas ocorreu 

na última década, naquelas adquiridas em ambientes hospitalares como também 

nas adquiridas na comunidade, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo 

(REESE; BETTS; GUMUSTOP, 2002). 

 

3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Após a introdução do emprego clínico, em pouco tempo, muitas cepas de 

estafilococos se tornaram resistentes à penicilina, pela produção da penicilinase (β-

lactamase). Posteriormente, várias penicilinas desenvolvidas eram estáveis em 

presença da  β-lactamase estafilocócica. Considerada a pioneira, a meticilina iniciou 

dentre as penicilinas antiestafilocócicas, sendo atualmente uma droga raramente 
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utilizada em razão de sua associação com uma incidência relativamente alta de 

nefrite intersticial, dando preferência à administração da nafcilina ou uma das 

penicilinas isoxazolil (PAGE et al., 2004). 

As infecções estafilocócicas tornaram-se um problema, devido a confirmação 

de que esses microrganismos são portadores do gene β-lactamase codificados em 

plasmídeos, conferindo-lhes resistência ao tratamento com penicilinas. A fim de 

combater tais bactérias na prática clínica, houve a introdução da penicilina 

semissintética meticilina, que era considerada relativamente resistente a β-

lactamase, porém a resistência a esse antimicrobiano surgiu de forma rápida. 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) é o microrganismo que 

apresenta essa propriedade (TORTORA, 2012).  

O perfil de resistência do Staphylococcus aureus aos antibióticos tem sido 

desenvolvido por mutações em seus genes ou pela aquisição de genes de 

resistência de outras bactérias da mesma espécie (ou até de outras). Na maioria das 

vezes, a resistência que ocorre por mutação gera uma alteração no sítio de ação do 

antibiótico, enquanto a resistência por aquisição de genes de resistência 

freqüentemente envolve a inativação ou a destruição da droga, sendo transmitida 

por plasmídeos e transposons (TAVARES, 2002). 

Na tentativa de superar as desvantagens das penicilinas naturais, um grande 

número de penicilinas semissintéticas tem sido desenvolvido. A produção dessa 

penicilina pode ocorrer de duas maneiras: a primeira através da interrupção da 

síntese de uma molécula de penicilina, obtendo apenas o núcleo comum das 

penicilinas para utilização; e a segunda, através da remoção das cadeias laterais de 

moléculas naturais completas, com posterior adição de outras cadeias laterais, 

tornando-as mais resistentes a penicilinases ou ampliando seu espectro de ação 

(TORTORA, 2012). 

Os fabricantes de fármacos desenvolveram medicamentos especiais que 

combinam um antibiótico β-lactâmico com um inibidor de β-lactamase, a fim de 

combater o efeito dessa enzima. O inibidor β-lactâmico se liga irreversivelmente e 

inativa a β-lactamase, permitindo que o fármaco que o acompanha consiga penetrar 

a célula bacteriana e interrompa a síntese da parede celular (ENGELKIRK; DUBEN-

ENGELKIRK, 2014). 
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Geralmente, as bactérias Gram-positivas produzem e secretam grande 

quantidade de β-lactamase. Na sua maioria, essas enzimas são as penicilases. Para 

que haja a informação para a penicilase estafilocócica é necessário a codificção por 

um plasmídeo, que pode ser transferido por um bacteriófago para outras bactérias. A 

enzima é indutível por substrato e 1% do peso seco da bactéria pode consistir em 

penicilase. Pelo fato das enzimas envolvidas na síntese celular se encontrarem na 

superfície externa da membrana interna, estas β-lactamases estão estrategicamente 

localizadas para conferir proteção máxima ao micróbio (BRUNTON, 2012). 

A resistência mediada por plasmídeo, do ponto de vista clínico, exibe grande 

importância, uma vez que ocorre em várias espécies diferentes, especialmente em 

bacilos gram-negativos; frequentemente os plasmídeos são os mediadores da 

resistência a múltiplos fármacos; e devido ao fato de que através da conjugação, os 

plasmídeos exibem uma alta taxa de transferência entre células. A resistência de 

MRSA na maioria dos β-lactâmicos deve-se a presença da proteína do tipo 2a que 

se liga a penicilina (LEVINSON, 2014). 

A produção do receptor - Protein Binding Penicillin (PBP) do tipo 2a, é 

codificado pelo gene mecA, possuindo baixa afinidade para β-lactâmicos. O 

elemento genético móvel denominado de Cassete Cromossômico Estafilocócico mec 

(SCCmec), é responsável por carrear o gene mecA. Em relação ao S. aureus de 

característica hospitalar, os tipos I, II e III são mais associados. O tipo IV, 

considerado comunitário, não possui genes de resistência acoplados e é menor, 

refletindo no teste de sensibilidade, não havendo a detecção de resistência a outras 

classes de antimicrobianos, salvo os β-lactâmicos (TRABULSI; ALTERTHUM, 2015). 

A parede celular lipopolissacarídea bacteriana é considerada também uma 

importante barreira para a penetração de antibióticos, sendo a meticilina uma das 

drogas afetadas (RANG et al., 2011). 

 

3.3 MECANISMOS DE RESISTÊNCIA DO STAPHYLOCOCCUS AUREUS À 

METICILINA 

 

Quatro mecanismos gerais estão relacionados a resistência às penicilinas e 

outros β-lactâmicos: (1) inativação do antibiótico pela β-lactamase - o mecanismo de 

resistência mais comum está relacionado à produção de β-lactamase, que são 
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geradas na casa das centenas. Algumas delas, como as produzidas por 

Staphylococcus aureus, apresentam especificidade de substrato relativamente 

estreita, sendo as penicilinas mais preferidas que as cefalosporinas; (2) modificação 

das PLP- alvo - a base da resistência à meticilina nos estafilococos está relacionado 

a alteração das PLP-alvo. Esses microrganismos resistentes produzem PLP que não 

são inibidos, exceto na presença de concentrações relativamente altas do fármaco, 

pelo fato de possuírem baixa afinidade de ligação aos antibióticos β-lactâmicos; (3) 

penetração reduzida do fármaco até as PLP-alvo e (4) efluxo, sendo esses dois 

últimos mecanismos apenas observados em bactérias Gram-negativas (KATZUNG, 

2010).  

A hidrólise enzimática do anel β-lactâmico pela enzima β-lactamase consiste 

no mais importante dos mecanismos de resistência aos antibióticos β-lactâmicos, e 

ocorre com os estafilococos. Outro mecanismo de resistência de relevância é a 

alteração dos sítios-alvo, denominados de proteínas ligantes da penicilina. Proteínas 

específicas ligantes a penicilina de forma alterada, constitui o principal mecanismo 

de resistência nos estafilococos meticilina-resistentes (PAGE et al., 2004). 

Na década de 1980, o aparecimento de resistência às penicilinas resistentes 

à penicilase foi constatado. Esse tipo de resistência deve-se à presença de uma 

proteína de ligação da penicilina alterada, denominada PBP 2a (ou PBP 2’), que é 

resultado da aquisição de um gene cromossômico, chamada mecA. A proteína PBP 

2a tem baixa afinidade por todos os agentes β-lactâmicos, incluindo as 

cefalosporinas. Havendo a inativação das PBP presentes, de forma normal, por um 

agente β-lactâmico, a PBP 2a permanece atuando e libera a síntese de uma 

estrutura de peptidoglicano estável, permitindo assim o crescimento e a divisão dos 

microrganismos. Algumas ou todas as células de uma população podem expressar o 

gene mecA, de modo que a resistência mediada por PBP alteradas é denominada 

heterorresistência (WINN et al., 2012). 

Um fator a ser considerado, relaciona-se a determinação do espectro de ação 

de um β-lactâmico, ou seja, a extensão com que o fármaco, após alcançar o espaço 

periplasmático, inibe determinada transpeptidase. A afinidade do β-lactâmico com a 

transpeptidase é o fator determinante, em grade parte. As bactérias geralmente 

apresentam diversas transpeptidases, que sutilmente diferem em sua especificidade 

de substrato e na atividade de ligação cruzada, essas diferenças tornam-se 
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proeminentemente entre bacilos e cocos. Os β-lactâmicos, em sua maioria, exibem 

seletividade para várias transpeptidases diferentes; outros, como meticilina, análogo 

da penicilina previamente usado contra Staphylococcus aureus, são específicos 

apenas para uma enzima. A resistência a antibióticos pode ser codificada por genes 

cromossômicos (intrínsecos) ou adquiridos (extrínsecos). Especificamente em 

relação aos β-lactâmicos, nas bactérias Gram-positivas a resistência cromossômica 

é mais comumente conferida por mutação codificada em um gene na transpeptidase, 

anulando a capacidade da enzima de ligar-se a determinado β-lactâmico, ou através 

da aquisição de um gene que codifica uma transpepitidase com baixa afinidade pelo 

β-lactâmico. O referido mecanismo constitui a causa de resistência de 

Staphylococcus aureus à meticilina (GOLAN, 2014).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objeto de estudo a avaliação das causas que 

conferem ao Staphylococcus aureus resistência ao antibiótico meticilina, visto que tal 

problemática se mostra muito comum nos pacientes internados em ambientes 

hospitalares, principalmente crianças, idosos, imunossuprimidos, e/ou 

imunocomprometidos, tendo em vista seu estado imunológico. Dialisados, 

queimados, diabéticos e HIV-positivos apresentam-se também como grupos de risco 

para as infecções causadas pelo referido patógeno. 

Devido as diversas manifestações clínicas causadas pelo Staphylococcus 

aureus, o citado microrganismo é visualizado como um grande desafio a ser 

superado pelos profissionais da saúde, haja vista o seu perfil resistente. 

Considerando o risco-benefício do tratamento para o paciente, a meticilina se 

apresentaria como um medicamento de primeira escolha, caso não houvessem os 

MRSA, devido ao fato da droga não ser teratogênica, apresentar baixa toxicidade e 

poucas reações adversas. Acerca dessa questão, a literatura não apresenta muitos 

detalhes, e a descoberta de outras penicilinas permitiram que a meticilina deixasse 

de ser utilizada de forma mais frequente. 

Em relação aos aspectos de virulência e resistência associadas ao 

Staphylococcus aureus, o Brasil vem apresentando elevação significativa nos 

pacientes que desenvolveram bacteremia por MRSA, aumentando também as taxas 

de mortalidade. Afim de realizar um controle mais efetivo, em resposta ao aumento 

da prevalência desse tipo de infecção, diversos autores recomendam procedimentos 

de triagem e posterior isolamento dos pacientes infectados por MRSA, evitando com 

isso a propagação do patógeno, seja em ambiente hospitalar, seja em locais que 

tenham a presença de pessoas identificadas como grupo de risco, a exemplo asilos 

e comunidades. Em hospitais, a realização de culturas rotineiras tem sido a principal 

metodologia para inibir a disseminação desse microrganismo. 

Apesar da literatura expor informações relevantes sobre o MRSA, muitos 

autores, principalmente os de livros, não o discutem de forma clara, ou seja, não 

apresentam uma linguagem acessível, acerca dos mecanismos de resistência desse 

patógeno, dificultando consideravelmente o entendimento sobre o respectivo 

assunto. Além disso, na língua portuguesa, apenas alguns livros abordam de forma 
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profunda o cenário envolvendo a resistência do S. aureus à meticilina. Tal situação 

deve-se ao desuso do antibiótico meticilina como medicamento de primeira escolha, 

e a descoberta de outras penicilinas mais eficazes para o tratamento do S. aureus, 

sendo hoje uma droga apenas utilizada quando o microrganismo isolado não se 

apresenta como resistente, após a avaliação do perfil de resistência realizada 

através do teste de antibiograma. 
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