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Apresentação

E

m 1965, eu era um jovem com 27 anos que terminava seu curso na Faculdade
Nacional de Medicina da Universidade de Brasil. Com sonhos, disposição, ansiedade, incertezas. Desde o quarto ano do curso médico já havia direcionado minha
opção de carreira ao campo das doenças infecciosas e parasitárias. Fiquei encantado
com a possibilidade de estudar e conhecer as doenças prevalentes em nosso país; atender
pacientes com doenças que tinham como causa microrganismos e parasitas passíveis de
serem medicados e de levar à cura tais pacientes; poder participar de programas de prevenção das doenças infecciosas e parasitárias; poder oferecer apoio humano a pacientes
e seus familiares; talvez, participar de estudos científicos e pesquisas no campo da, atual,
infectologia. Mas, como exercer minha profissão nessa área do conhecimento médico?
Consultório? Emprego em hospital? Instituições de pesquisa? Concursos para médico,
qualquer que fosse a área? Atividade docente?
Assim que me formei surgiu a oportunidade de atender pacientes doentes mentais
com tuberculose na Colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, contratado provisoriamente pelo Ministério da Saúde. A remuneração desse emprego, ainda que pequena,
ajudava a manutenção de minha família. E, logo, ganhei uma bolsa de estudos oferecida
pelo professor José Rodrigues da Silva, titular da Disciplina de Doenças Tropicais e Infecciosas da, agora, Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), para participar de pesquisas ali desenvolvidas e atender pacientes admitidos no
Pavilhão Carlos Chagas, da UFRJ, onde se realizavam as atividades da Disciplina.
Ainda em 1966, o professor José Rodrigues Coura assumiu a Disciplina de Doenças
Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense
(UFF) e convidou dois médicos, Nelson Gonçalves Pereira e eu, para com ele trabalhar
no Hospital Universitário Antonio Pedro, local onde a Disciplina era ministrada, como
assistentes voluntários.
Delineava-se um rumo para minha vida profissional – atividade docente, atenção
a pacientes e pesquisa, consolidado com minha contratação como Auxiliar de Ensino de Doenças Infecciosas e Parasitárias da UFF e da UFRJ, em 1967 e em 1968,
respectivamente.

Seguiram-se os anos de prática médica, aulas, preparação de aulas, cursos, concursos, convivência com professores, colegas e alunos, aprendizado teórico e prático sobre
as infecções e a vida, e o estudo dos antimicrobianos.

Desde que conheci os antibióticos e quimioterápicos anti-infecciosos, esses fármacos me fascinaram. Como partículas químicas podiam exercer tamanha atividade contra
os microrganismos? Como era sua ação? Como agiam no organismo humano? Quais
os problemas que surgiram com o aparecimento da resistência microbiana? Como os
germes exerciam e manifestavam sua resistência? Como se podia combater a resistência
microbiana?
Esses questionamentos me levaram a escrever apostilas que viraram livros, que foram reimpressos, atualizados e tiveram seu conteúdo dirigido à divulgação e à atualização do conhecimento sobre os fármacos utilizados no tratamento de infecções causadas
pelos agentes infecciosos: vírus, bactérias, fungos, protozoários e helmintos. A aceitação
desses livros por estudantes de medicina e por colegas médicos muito me honraram e
tornou necessária a publicação desta nova edição, considerando as inovações no campo
da terapia antimicrobiana e antiparasitária.
Contei, mais uma vez, com o apoio e a generosidade de médicos-professores que,
com seu conhecimento, fizeram esta obra atual na transmissão do saber sobre os antimicrobianos e antiparasitários. Assim, sou grato à professora Vera Lúcia Lopes dos Reis, que
participou dos capítulos sobre drogas antifúngicas e drogas antimicobactérias; à professora Jurema Nunes de Mello, por escrever o capítulo sobre fármacos antirretrovirais;
à professora Karla Regina Oliveira de Moura Ronchini, pelo capítulo sobre fármacos
utilizados no tratamento das hepatites; ao professor Luiz Henrique Conde Sangenis, pela
participação nos capítulos sobre drogas antiprotozoárias e drogas antimaláricas; ao professor Marcelo Eduardo Moreira Goulart, na realização dos capítulos sobre drogas antifólicas, quinolonas e oxazolidinonas; ao professor Flávio de Queiroz Telles Filho, pela
gentileza em rever e atualizar o capítulo sobre fármacos antifúngicos. Minha gratidão a
esses profissionais só pode ser medida com o tamanho de meu coração.

n

As perdas foram poucas, mas cruciais em minha vida: perdi meu pai, então um
homem em plena maturidade, com 50 anos, em 1962; meu filho, recém-saído da adolescência, com 23 anos, em 1991; e, em 2016, minha mãe, com 96 anos, e minha esposa,
com 78 anos. Sobrevivi a esses baques do destino. Pensei não sobreviver à perda de meu
filho. Sustentou-me a necessidade de apoiar minha esposa e minha filha, e uma crença,
até então desconsiderada, na vontade de Deus. Foi essa crença que me fortificou e me
evitou a revolta.
As perdas de minha mãe e de minha mulher vieram com um sentimento de gratidão
por ter podido desfrutar de seu afeto, sua ternura, seu amparo, seus ensinamentos. Com
minha mulher, compartilhei 51 anos de casados, na alegria e na tristeza. A ela devo o que
construí na vida.

Capítulo 2

Classificação dos Antibióticos

Ao me aproximar, cada vez mais, do fim de minha jornada como pessoa e como
semeador, reflito nas perdas e ganhos que amealhei.

Com o falecimento de meu pai, perdi um pilar de sustentação para a vida. Recém-
admitido na Faculdade de Medicina, pouco mais que um adolescente, com dúvidas crescentes sobre o que era ser um homem, deixei de contar com o equilíbrio, a generosidade,
a experiência, a sabedoria, o apoio de meu pai.

Afetivamente, ocorreram perdas de parentes, de professores e de contemporâneos com
quem compartilhei os anos de formação médica, os de atividade docente e de amizade.
Os ganhos foram muitos, plenos de alegria, emoção, preocupação.
Completei o curso médico na Faculdade Nacional de Medicina, aspiração de minha
vida desde a infância. Segui a especialidade pela qual me encantei já nos bancos da Faculdade e com a qual exerci atividade docente, clínica e pesquisa.
Casei-me com a mulher que amava e que me deu a alegria de uma filha e de um
filho, queridos.
Recebi o apoio de professores para completar minha formação como clínico e de
mentores para trilhar a carreira docente. Fui abençoado por ter como mestres nesse
mister os professores José Rodrigues da Silva, José Rodrigues Coura e Paulo Francisco
Almeida Lopes.
Sob a orientação do professor José Rodrigues Coura completei especialização, mestrado e doutorado em Doenças Infecciosas e Parasitárias. Ainda sob a orientação desse
mestre, fui conhecer a realidade dessas enfermidades em territórios fora do Rio de Janeiro, realizando cursos na Bahia, com o professor Aluízio Rosa Prata, e em São Paulo, com
o professor Carlos da Silva Lacaz. E conheci um pouco da Amazônia, com o professor
Heitor Vieira Dourado. Minha formação acadêmica contou, ademais, com uma bolsa
de estudos que recebi com o prêmio José Rodrigues da Silva, outorgado pela Sociedade
Brasileira de Medicina Tropical, que me possibilitou realizar o Post Graduate Course in
Tropical Medicine and Hygiene, na Liverpool School of Tropical Medicine, no qual fui
aprovado para receber o Diploma in Tropical Medicine and Hygiene (DTM&H).
À minha esposa, aos meus filhos, aos meus pais, aos meus mestres; ao meus colegas
médicos contemporâneos da faculdade; aos meus amigos que vivenciaram os anos de
formação e atividade no Pavilhão Carlos Chagas, da UFRJ, e no Serviço de Doenças
Infecciosas e Parasitárias do Hospital Universitário Antônio Pedro, da UFF; aos funcionários e pessoas de meu convívio, agradeço o privilégio de tê-los conhecido. Aos meus
alunos, alicerces de minha longa atividade docente, meu apreço e confiança em sua competência e ética na atividade médica.
À Editora Atheneu, na pessoa de seu Editor-Médico, Doutor Paulo Rzezinski, meu
agradecimento por se encarregar desta quarta edição do Antibióticos e Quimioterápicos
para o Clínico. Minha parceria com a Editora Atheneu está estabelecida há 45 anos e
meu relacionamento com seu Editor-Médico há muito tornou-se uma ligação fraterna,
fundamentada no respeito, amizade, admiração e querer bem.
Ao professor Luiz Alberto Carneiro Marinho, amigo e parceiro em outras empreitadas,
minha gratidão por ter aceitado e ter redigido o generoso prefácio desta edição do livro.
É com satisfação que apresento a quarta edição do livro Antibióticos e Quimioterápicos
para o Clínico, publicado pela Editora Atheneu. Espero estar contribuindo com pequenas
sementes de conhecimento para o florescimento do grande desafio do uso racional das substâncias anti-infecciosas.
Walter Tavares

Agosto de 2020

Prefácio

“A

vida é a arte do encontro”, recorro ao pensamento do poeta Vinícius de Morais,
para expressar minha satisfação e, principalmente, grande honra em testemunhar novo encontro artístico, entre editor e seus cativos leitores. Refiro-me
ao lançamento de mais uma obra de arte do renomado autor, professor Walter Tavares,
incessantemente instado a atualizar e ampliar seu best seller, Antibióticos e Quimioterápicos para o Clínico, cuja história começou em 2006, na primeira edição, doravante com
aceitação crescente. As três publicações anteriores transformaram-se no livro impresso
brasileiro mais lido sobre o tema, em virtude do interesse demonstrado por médicos e
dentistas, formados ou em formação. A bem da verdade, a trajetória editorial de Walter
Tavares é bem mais antiga, desde sua primeira obra sobre o assunto, o Manual de Antibióticos para o Estudante de Medicina, há 45 anos. Desde então, dez livros foram editados
e reeditados, alguns com títulos diferentes, no entanto, com manutenção do tema central.
Ao aceitar o gentil convite para prefaciar a 4a edição do livro Antibióticos e Quimioterápicos para o Clínico, cumpre-me apresentá-la com as mesmas características das três
anteriores, inclusive dotada da reconhecida magia em abordar e comunicar temas científicos complexos, usando linguagem simples, acessível, além de objetiva. O exemplar
chega com algumas correções, atualizado em suas referências, mas, sobretudo, ampliado
no conteúdo. Permanece com o objetivo maior de ser instrumento facilitador, imprescindível para a utilização dos antimicrobianos na prática diária, aliás, linha editorial
adotada desde suas primeiras publicações, fato que conferiu ao querido Walter, o título
de prenunciante do atual gerenciamento para o uso correto e racional desses fármacos.
São propriedades que asseguram a continuidade da liderança sobre o tema, ao mesmo
tempo em que agrega produtos recém-lançados, incorporados ao nosso arsenal terapêutico anti-infeccioso; vai um pouco além, acrescenta outros, previstos como futuros
lançamentos no comércio brasileiro.
Costumo dividir os 31 capítulos das edições anteriores, nesta, acrescidos por mais
dois, nos seguintes grandes pilares do conhecimento: uma parte introdutória, composta
de conceitos básicos, classificações, modo de ação dos antimicrobianos sobre os agentes
infecciosos, os mais importantes mecanismos de resistência bacteriana e possíveis eventos colaterais adversos, mesmo quando corretamente empregados. São abordagens gerais ou preliminares, sem as quais, o aprofundamento posterior poderia tornar-se mais
difícil, sendo, por conseguinte, úteis e bem-vindas.
O segundo pilar, composto de quatro capítulos (do 7o ao 10o), com informações
valorosíssimas sobre interações farmacológicas com outros fármacos, administrados ao
mesmo paciente; ainda nesse conjunto, saliento o acervo de orientações científicas com-

preendidas nos capítulos 8, 9 e 10. Os três reproduzem conhecimentos necessários para
a utilização correta e racional desses medicamentos, configurando a essência do “Antibiotic Stewardship Program” da Organização Mundial da Saúde. Com impecável habilidade didática, aliada ao grande poder de síntese, o editor Walter Tavares analisa critérios
para o emprego dos antimicrobianos em situações especiais, muitas vezes presentes nas
atividades práticas de médicos e dentistas, como sejam, portadores de insuficiências renal ou hepática, grávidas, recém-nascidos, idosos e obesos. Ainda nesse segundo pilar,
exatamente no capítulo 10, são fornecidas orientações, baseadas em evidências, para o
uso profilático dos antimicrobianos, nos níveis clínico e cirúrgico, assegurando correção
e eficiência na prevenção medicamentosa das infecções, sem grande risco de contribuir
para a resistência bacteriana.
Comparo esses três capítulos com um verdadeiro meio de campo durante um jogo
de futebol, onde o time que tem o seu domínio adquire determinação para o ataque, no
caso, mais facilidade em enfrentar os agentes infecciosos com eficácia e segurança.
A terceira parte, ou terceiro pilar, apresenta os antimicrobianos, separados por grupos ou famílias, mas analisados individualmente quase à exaustão, no que concerne ao
espectro e mecanismo de ação, aspectos farmacocinéticos/farmacodinâmicos, indicações
clínicas, posologias preconizadas, reações colaterais e apresentação comercial. Nada falta
nem excede, tudo necessário e suficiente para os profissionais prescreverem com maestria
e precisão. Trata-se de conteúdo com aplicação prática imediata, na hora de efetivar o esquema antimicrobiano escolhido, seja empírico ou orientado pela identificação do agente
infeccioso envolvido. Aqui, onde mais constata-se ampliação da 4a edição. Dois capítulos
foram adicionados, o 12o, dedicado aos inibidores de beta-lactamases, nos últimos anos talvez a maior contribuição no tratamento das bactérias multirresistentes, em especial, bacilos
gram-negativos. O novo capítulo 32 dedica-se ao enorme progresso conseguido pela indústria farmacêutica na produção de novas drogas antivírus B e C, principais etiologias das
hepatites crônicas. Outros capítulos, com títulos mantidos da 3a edição, foram acrescidos
por antimicrobianos recém-introduzidos no comércio, como das famílias dos glicolipopeptídeos e das oxazolidinonas, ambas direcionadas às bactérias gram-positivas multirresistentes. À disposição dos leitores, um acervo com mais de 200 antimicrobianos, indicados na
terapêutica das viroses, bacterioses, protozooses, micoses e helmintíases mais relevantes da
nossa nosologia. Sem dúvida, um livro marcado para acompanhar prescritores ou estudantes, ávidos por respaldo científico na batalha contra processos infecciosos. Essa dependência
concretizou-se a partir de 2006, por ocasião do primeiro Antibióticos e Quimioterápicos
para o Clínico, parecendo ter sido pactuada sua continuidade por vários anos.
É fácil admitir o sucesso desta 4a edição, sem surpresas, afinal ela mantém a mesma
linha editorial, agora somada a correções, atualização e considerável aumento do conteúdo. Conspirando a favor, os colaboradores já conhecidos e a mesma Editora responsável. Só aguardar, torcendo para que o restante do pensamento do poeta Vinícius não
se complete: “embora haja tanto desencontro pela vida”. Encontros futuros precisam
acontecer, simples assim.
Natal, janeiro de 2020
Luiz Alberto Carneiro Marinho
Professor de Infectologia
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Histórico

O

homem e os micróbios partilham
uma vida em comum que se perde
na sombra do tempo; e, certamente,
desde a pré-história os micróbios provocam
doença no homem. Entretanto, as causas dessas doenças só começaram a ser descobertas
no século XIX, a partir de 1878, graças, sobretudo, aos trabalhos de Pasteur e Koch e de
seus contemporâneos, que demonstraram a
origem infecciosa de várias enfermidades do
homem e de outros animais.
Embora só recentemente a natureza infecciosa de muitas doenças tenha sido descoberta, a história da humanidade tem mais de
50.000 anos e desde longo tempo o homem
utiliza substâncias para combater as infecções. Chineses, hindus, babilônios, sumérios
e egípcios empregavam plantas medicinais
e seus derivados, e, também, produtos de
origem animal, como a gordura, toucinho,
mel, ou de origem mineral, como o sal de
cozinha e sais ou óxidos simples, contendo
cobre, antimônio, chumbo e outros.
As primeiras descrições sobre o uso
de antimicrobianos datam de 3.000 anos,
quando os médicos chineses usavam bolores
para tratar tumores inflamatórios e feridas
infectadas e os sumérios recomendavam
emplastros com uma mistura de vinho, cerveja, zimbro e ameixas. O valor terapêutico
desta última mistura certamente era decorrente da ação antimicrobiana do álcool contido no vinho e na cerveja, e do ácido acético contido no zimbro. Já o valor dos bolores
possivelmente devia-se à ação de antibióti-
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cos produzidos pelos fungos neles presentes e absolutamente desconhecidos naquela
época. Aliás, as propriedades terapêuticas
dos fungos existentes nos mofos e bolores
foram também aproveitadas pelos médicos
indianos antigos, que há mais de 1.500 anos
recomendavam a ingestão de certos mofos
para a cura de disenterias, pelos índios norte-americanos, que utilizavam fungos para
o tratamento das feridas e pelos maias que
também usavam fungos para o tratamento
de úlceras e infecções intestinais. Até mesmo Hipócrates, que viveu cerca de 400 anos
antes de Cristo, empregava a lavagem de ferimentos com vinho para evitar a infecção e
recomendava o uso de bolores tostados para
o tratamento das doenças genitais femininas.
Utilizados de maneira empírica na época, sabe-se hoje em dia que várias plantas e
produtos indicados na Antiguidade e na Idade Média apresentam propriedades anti-infecciosas graças a substâncias presentes em
sua composição. É assim que a romã (Punica
granatum), utilizada como anti-helmíntico
desde a mais remota Antiguidade, e referida por Dioscórides (40-90 d.C.) em sua De
Materia Medica (a primeira farmacopeia
escrita), deve suas propriedades a alcaloides denominados peletierinas, presentes,
sobretudo, na casca da raiz. A cebola e o
alho contêm a alicina e o rabanete contém
a rafanina, substâncias com ação antimicrobiana e antiparasitária. O vinho, utilizado
por Hipócrates para a lavagem de ferimentos e pelas legiões romanas sob a forma de
compressas, exerce efeito antibacteriano e
antiviral devido à ação do álcool e de polifenóis existentes em sua composição. Já o mel,
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utilizado em bandagens, exerce efeito antisséptico graças à sua alta osmolaridade, desidratando as bactérias, e à liberação de água
oxigenada, letal para os microrganismos.
Da mesma maneira, a geleia real, segregada
por abelhas-obreiras e alimento das abelhas-
rainhas, exerce ação antimicrobiana, podendo ter ação tópica em feridas infectadas. O
uso de bandagens com mel ou, em versão
mais moderna, com açúcar constitui-se num
eficaz método de tratamento de feridas cirúrgicas infectadas. Merece ainda destaque a
mistura de gorduras com cinzas, com o que
se produz um dos mais importantes degermantes utilizados na limpeza do ambiente e
na higienização pessoal – o sabão.
Durante a Idade Média, substâncias de
origem vegetal, animal e mineral continuaram a ser usadas sem o conhecimento maior
de suas propriedades químico-farmacêuticas,
confundindo-se frequentemente a Medicina
com a magia. As doenças eram atribuídas aos
miasmas, aos maus espíritos, aos humores
defeituosos do corpo humano (sangue, bile),
à realização de atos maldosos e, nessa época
de obscurantismo, a prática médica pouco
evoluiu. Pelo contrário, métodos violentos
eram utilizados no tratamento das doenças,
empregando-se as sangrias profusas, os purgantes violentos, os vomitórios enérgicos e
as cirurgias mutilantes, muitas vezes acompanhados de fórmulas mágicas e preces misteriosas. Tais métodos de tratamento permaneceram em uso até o século XIX, acrescidos,
porém, de novas drogas introduzidas na prática médica após o ano de 1500.
Embora o uso de substâncias químicas e
derivados de plantas seja tão antigo quanto
a humanidade, somente a partir do século
XVI, com o desenvolvimento da alquimia,
as drogas medicinais passaram a ser obtidas
por métodos laboratoriais. Data dessa época
o emprego do mercúrio para o tratamento
da sífilis, introduzido por Fracastorius; a
difusão do uso terapêutico dos sais de antimônio, potássio e arsênio, e de tinturas de
plantas, popularizados por Paracelso; o surgimento do ácido clorídrico, do amoníaco
e de substâncias orgânicas como os fenóis e

cresóis. O maior conhecimento dos métodos
laboratoriais permitiu, também, o estudo
das plantas com propriedades terapêuticas,
procurando-se isolar os seus princípios ativos. De início, as substâncias experimentadas (fenóis, formol e outras) revelaram-se
eficazes na destruição dos germes, mas sem
aplicabilidade na terapêutica anti-infecciosa pela sua toxicidade para seres superiores.
Logo, porém, a pesquisa planejada conduziu
à descoberta das primeiras substâncias que,
usadas em doses adequadas, eram capazes
de destruir os microrganismos sem destruir
a vida humana. Dessa maneira, instalaramse, no final do século XIX, as condições materiais e científicas que permitiram o nascimento da moderna quimioterapia.
Uma das primeiras substâncias antimicrobianas assim descoberta foi a quinina,
obtida de uma árvore chamada cinchona
existente no Peru e de ação notável na terapêutica da malária. Seu uso já era conhecido
desde 1633, empregada sob a forma de pó
da casca da cinchona para o tratamento de
febres; mas só em 1820 a substância ativa, a
quinina, foi isolada laboratorialmente. Outra substância também isolada de plantas
foi a emetina, utilizada contra a amebíase e
obtida da raiz da ipecacuanha, um arbusto
nativo do Brasil e usado pelos indígenas no
tratamento das diarreias. Nos dias atuais,
substâncias com atividade antimicrobiana
originadas de plantas voltam a interessar
os cientistas, considerando a possibilidade
de seu emprego na terapêutica de infecções
virais, bacterianas, protozoárias e helmínticas, ou mesmo como estimuladoras imunitárias. O exemplo maior é a notável ação
antimalárica dos derivados da artemisinina,
o princípio ativo da Artemisia annua, planta
utilizada por chineses há mais de 2.000 anos
no tratamento da malária.
A demonstração, no século XIX, da origem infecciosa de várias doenças estimulou
a pesquisa no sentido de se descobrir substâncias específicas no combate aos germes.
Em resultado dessas pesquisas, no início do
século XX surgiram os primeiros quimioterápicos de ação sistêmica. Os trabalhos pioneiros nesse campo devem-se a Paul Ehrlich,

que elaborou as teorias sobre a ação das drogas antimicrobianas (ligação a receptores específicos na célula sensível) e estabeleceu os
princípios básicos da quimioterapia (a droga
deve ter ação seletiva sobre o agente agressor
em dose tolerada pelos tecidos do hospedeiro agredido). Ehrlich e seus colaboradores,
no Instituto Experimental de Frankfurt, dedicaram-se ao estudo da ação antimicrobiana de um composto do arsênico chamado
atoxil. Tais estudos permitiram a descoberta
da ação antissifilítica do 606º composto derivado do atoxil, um arsenobenzol denominado Salvarsan®, o qual foi introduzido por
Ehrlich em 1910 para a terapêutica da sífilis
e da febre recorrente. Graças aos trabalhos
de Ehrlich (Fig. 1.1), verificou-se ser possível a obtenção de novos produtos por meio
de transformações químicas em substâncias
básicas, o que conduziu à descoberta e síntese química dos derivados sulfamídicos, utilizados inicialmente como corantes. Por tais
descobertas, iniciando a moderna terapêutica das infecções, Ehrlich é considerado o pai
da quimioterapia.
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Fig. 1.1 Paul Ehrlich (1854-1915).

As descobertas de Ehrlich e de seus colaboradores revolucionaram a terapêutica e
provocaram o desenvolvimento da pesquisa
e da indústria químico-farmacêutica, objetivando a obtenção de novas substâncias medicamentosas sintetizadas em laboratório. A
finalidade principal era a de se obter drogas
ativas contra os microrganismos, mas de
baixa toxicidade para o homem, de tal modo
que pudessem ser utilizadas nas infecções
sistêmicas.
Em 1912, Gaspar Vianna, notável pesquisador brasileiro, demonstrou que o tártaro emético (tartarato de antimônio e potássio) apresentava atividade terapêutica na
leishmaniose tegumentar, iniciando, assim,
o tratamento racional das doenças parasitárias. Mais tarde, esse medicamento passou a
ser utilizado, também, na cura do calazar e
da esquistossomose. Na década de 1920 surgiram a pamaquina, de ação antimalárica, e
a suramina e a triparsamida, drogas ainda
hoje utilizadas no tratamento da tripanossomíase africana. Data também dessa época
a introdução de drogas antiamebianas de
síntese, como o glicobiarsol e outros.
O próximo grande passo na história das
drogas antimicrobianas ocorreu na década
de 1930, com a demonstração da atividade
terapêutica das sulfonamidas contra as in
fecções bacterianas sistêmicas. Já conhecidas desde o início do século XX, as sulfas
eram utilizadas como corantes e, embora
Eisenberg em 1913 tivesse verificado que
essas substâncias exerciam um efeito antibacteriano in vitro, os produtos então existentes eram muito tóxicos para o homem.
Foi graças a Gerhard Domagk que as sulfas
ganharam o destaque como drogas medicamentosas. Domagk (Fig. 1.2), em 1932,
pela primeira vez demonstrou a atividade
antibacteriana das sulfas in vivo, utilizando
a sulfamidocrisoidina (Prontosil rubrum®)
no tratamento de infecções em camundongos. O Prontosil rubrum® foi, também, o
primeiro derivado sulfamídico empregado
na terapêutica das infecções bacterianas humanas, tendo sido usado, com sucesso, pela
primeira vez, na própria filha de Domagk,
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que apresentava uma infecção estreptocócica grave. Em 1933, a droga foi experimentada em um paciente com sepse estafilocócica,
curando-o, estabelecendo-se em definitivo o
valor do novo medicamento. Logo depois,
foi demonstrado que a substância ativa do
Prontosil® era a sulfanilamida, composto
químico já conhecido desde 1908, sintetizado por Gelmo e que constitui a base de obtenção das sulfonamidas.
O período de 1938 a 1942 caracterizouse pelo surgimento de inúmeros derivados
sulfamídicos dotados de atividade antibacteriana e com diferentes propriedades farmacodinâmicas e toxicológicas. Muitas das
sulfas dessa época são ainda utilizadas, destacando-se a sulfadiazina, o sulfatiazol e a
sulfamerazina.
A Segunda Guerra Mundial provocou
um grande desenvolvimento da indústria
químico-farmacêutica de síntese, originando-se daí inúmeros novos quimioterápicos.
Surgiram, no decorrer da guerra e logo
após o seu término, novas sulfas de ação
mais prolongada, como o sulfametoxazol;
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Fig. 1.2 Gerhard Johanes Paul Domagk (1895-1964).

novos antimaláricos, como a cloroquina, a
amodiaquina e a primaquina; novos anti-
helmínticos, como a piperazina (já empregada anteriormente no tratamento da gota)
e a dietilcarbamazina; e inúmeras outras
inovações na quimioterapia antiparasitária, caracterizadas pela alta eficácia, melhor
comodidade posológica e baixa toxicidade, utilizadas atualmente contra diferentes
helmintíases e protozooses. Foi também
coincidindo com a Segunda Guerra Mundial que o mundo assistiu ao surgimento de
uma nova era no tratamento das infecções,
com a introdução dos antibióticos na prática médica.
O termo antibiose foi criado por Vuillemin em 1889 para designar o processo natural de seleção pelo qual um ser vivo combate
um outro para assegurar sua sobrevivência.
Dez anos mais tarde, Ward estendeu o termo
para significar o antagonismo microbiano.
Tal processo já era conhecido desde o surgimento da era bacteriana, com a verificação
de que certos germes não cresciam na presença de outros, conforme assinalado por
Pasteur e Joubert, em 1877, em suas experiências com o bacilo do antraz. Entretanto, deve-se a Ernest Duchesne o primeiro
trabalho científico em que foi demonstrado
que os fungos exerciam atividade terapêutica contra os germes. Em seus estudos publicados em 1897, em Lyon, França, esse autor
descreveu que certos fungos, especialmente
o Penicillium glaucum, inoculados em um
animal juntamente com certas bactérias patogênicas, eram capazes de atenuar a virulência dos micróbios infectantes; e concluiu
que a concorrência biológica entre fungos e
bactérias seria de utilidade na higiene profilática e na terapêutica.
A descoberta da penicilina G, o primeiro antibiótico de utilidade clínica, ocorreu
quando Alexander Fleming estudava culturas de Staphylococcus aureus no St. Mary’s
Hospital de Londres. Em setembro de 1928,
observou que culturas dessa bactéria deixadas sobre uma bancada se tinham contaminado por um fungo do ar e que ao redor do
fungo contaminante não existia crescimento

do estafilococo. Fleming (Fig. 1.3) estudou
o fenômeno observado, verificando que o
fungo pertencia ao gênero Penicillium, mais
tarde identificado como o P. notatum (atualmente denominado P. chrysogenum), o qual
elaborava uma substância que, difundindose no meio de cultura, exercia efeito antimicrobiano sobre a bactéria ali presente. Constatou, ainda, que a substância era filtrável,
não tóxica para animais e que exercia atividade antibacteriana não só contra os estafilococos, mas, também, contra os estreptococos, bacilo diftérico, gonococo e meningococo. A tal substância Fleming denominou
penicilina e anteviu que seu emprego seria
de utilidade no tratamento das infecções.
A descoberta de Fleming não foi aproveitada de imediato, porque não havia tecnologia adequada para cultivar o fungo em
grande quantidade, separar o antibiótico do
meio de cultura e purificá-lo. Em 1939, Dubos, trabalhando no Instituto Rockefeller nos
Estados Unidos, isolou a tirotricina de culturas do Bacillus brevis, uma bactéria do solo.
Essa substância mostrou atividade antimicrobiana potente contra bactérias gram-positivas, mas se revelou muito tóxica para uso
nas infecções sistêmicas de animais. A desco-
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Fig. 1.3 Alexander Fleming (1881-1955).

berta da tirotricina, entretanto, estimulou a
pesquisa sobre substâncias antimicrobianas
diferentes das sulfonamidas e que tivessem
uma origem natural. E foi em razão desse interesse que Florey e Chain, pesquisadores da
Universidade de Oxford, retomaram as pesquisas de Fleming sobre a penicilina.
Graças aos trabalhos de Chain, Florey
et al., a penicilina pôde ser isolada das culturas do Penicillium e se desenvolveram novas
técnicas para sua obtenção. O antibiótico
isolado era ativo contra bactérias gram-positivas e, ainda que impuro, mostrou-se eficaz e desprovido de toxicidade no tratamento de infecções em animais de experimentação, passando, em seguida, a ser empregado
em enfermos com processos infecciosos
bacterianos.
As dificuldades técnicas para a obtenção
da penicilina em 1941, na Inglaterra, eram
grandes, acentuadas pelos transtornos impostos pela Segunda Guerra Mundial na Europa. Por isso, Florey e seu grupo migraram
para os Estados Unidos, onde o suporte técnico e científico de outros pesquisadores e as
facilidades materiais e financeiras permitiram a obtenção, em escala industrial, do antibiótico que revolucionou o tratamento das
infecções causadas por bactérias gram-positivas, treponemas e cocos gram-negativos.
A era da antibioticoterapia estava, então,
iniciada, envolvendo novos técnicos e cientistas, com novos métodos, equipamentos e
materiais relacionados à química, à biologia
e à farmacologia, e exigindo a montagem de
novas estruturas de produção e comercialização da nova droga. O resultado final desse
processo científico e tecnológico refletiu-se
na mudança de expectativa de inúmeras
doenças infecciosas, antes de difícil tratamento, apresentando agora melhor prognóstico, com elevado índice de cura e poucas
sequelas (Tabela 1.1). Todo esse gigantesco
processo teve origem com o modesto trabalho iniciado por Fleming e desenvolvido
por Florey e Chain, sendo os três agraciados
com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1945 por sua contribuição para o
bem-estar da humanidade.
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Tabela 1.1
Efeito dos Antibióticos no
Índice de Letalidade
de Algumas Infecções Comuns
Letalidade (%)
Doença
Pneumonia
pneumocócica
Endocardite
bacteriana subaguda
Meningite
por H. influenzae
Meningite
pneumocócica
Meningite
meningocócica
Febre tifoide

Era préEra pósantibiótica antibiótica
20-85

cerca 5

99

5

100

2-3

100

8-10

20-90

1-5

8-10

1-2
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Fonte: Weinstein L, Barza MJ. Am J Med Sci 1977;273:4-20.
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A demonstração do efeito terapêutico
da penicilina G estimulou os cientistas na
busca de novas substâncias anti-infecciosas
originadas de microrganismos. As pesquisas realizadas nos anos seguintes levaram à
descoberta da estreptomicina, da cefalosporina C, da eritromicina, das tetraciclinas, da
cloromicetina e de outros antibióticos naturais, obtidos da fermentação de fungos ou de
bactérias do meio ambiente.
A descoberta de novos antimicrobianos
mostrou-se importante, sobretudo pela observação de que a sensibilidade das bactérias
às drogas podia sofrer variações, encontrando-se microrganismos pertencentes a uma
mesma espécie, nos quais algumas estirpes
ou raças eram sensíveis, enquanto outras
eram resistentes à ação de um mesmo antibiótico. Com isso, verifica-se que o fenômeno da resistência bacteriana aos antimicrobianos, tão seriamente estudado nos dias
atuais, já era manifestação observada desde
o início da antibioticoterapia.
O desenvolvimento da antibioticoterapia recebeu um novo impulso quando, em
1959, Batchelor e outros pesquisadores dos
Laboratórios Beecham, na Inglaterra, desco-

briram o método prático de obtenção do ácido 6-aminopenicilânico (6-APA), substância
que constitui o núcleo central da penicilina
G. Tal método consistiu na interrupção, em
determinada fase intermediária, do processo fermentativo de obtenção da penicilina,
e tornou acessível a produção industrial do
6-APA. A introdução de novos radicais sobre o 6-APA permitiu o surgimento de novos antibióticos penicilínicos, caracterizados
por terem parte de sua obtenção realizada
pelo processo fermentativo natural e parte
resultante de reações químicas programadas
em laboratório. Inaugurava-se, assim, a era
dos antibióticos semissintéticos.
A meticilina, introduzida em 1960, foi
a primeira descoberta inovadora dessa nova
era, por ser uma penicilina resistente à inativação pela penicilinase produzida por estafilococos resistentes à ação da penicilina G.
Em 1961, surgiu a oxacilina, com propriedades antimicrobianas semelhantes à meticilina, mas com a vantagem da absorção por via
oral. No mesmo ano, e ainda fruto do avanço das pesquisas realizadas pelo Laboratório
Beecham, surgiu a ampicilina, a primeira
penicilina com amplo espectro de ação, capaz de agir contra bacilos gram-negativos,
especialmente enterobactérias e o hemófilo.
Desde então, inúmeras foram as penicilinas
semissintéticas descobertas, com propriedades antimicrobianas e farmacodinâmicas
diferentes da penicilina G natural, destacando-se a carbenicilina e a ticarcilina, por sua
ação sobre a Pseudomonas aeruginosa, e as
modernas penicilinas, como a piperacilina
e o mecilinam, com potente ação contra os
bacilos gram-negativos.
A descoberta dos processos semissintéticos na obtenção de novas penicilinas produziu uma ativa pesquisa envolvendo outros
antibióticos cuja estrutura natural pudesse
sofrer alterações químicas. Um dos grupos
de antibióticos mais intensamente estudado
foi o das cefalosporinas, cujo princípio natural, a cefalosporina C, é proveniente de culturas do Cephalosporium acremonium, fungo
isolado por Giuseppe Brotzu, em 1945, na
Itália. O descobrimento da cefalosporina C
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o Brasil, onde houve um aumento do consumo de antibióticos de 39% entre os anos
de 2000 e 2015 (Klein et al.). A facilidade
de uso, o diagnóstico somente suspeitoso, a
falta de controle farmacêutico, a medicina
popular, as dificuldades para o estabelecimento do diagnóstico etiológico correto de
um processo infeccioso e a falta de fiscalização da venda de antimicrobianos somente
com receita médica são, por outro lado, fatores que levam ao uso inadequado e, muitas
vezes, desnecessário das substâncias antimicrobianas. Tal fato deve ser combatido por
meio do esclarecimento da classe médica e
dos estudantes de Medicina, Odontologia,
Veterinária, Enfermagem e Farmácia e de
medidas para fiscalizar a compra e a venda
dos antimicrobianos. Deve ser lembrado aos
que prescrevem esses fármacos, assim como
aos que os vendem e aos que os utilizam, que
os antimicrobianos não são substâncias desprovidas de efeitos nocivos ao homem, sendo a maioria deles capaz de provocar efeitos
adversos, com frequência graves. Além disso, observa-se que é cada vez maior o surgimento de infecções causadas por microrganismos resistentes a um ou mais antimicrobianos, selecionados que foram pelo seu uso,
especialmente em ambiente hospitalar.
Urge uma conscientização médica e de
outros profissionais da saúde, e uma maior
fiscalização pelos órgãos responsáveis pela
saúde, a fim de se evitar o uso desnecessário, inadequado e incontrolado desses
agentes. Sua utilização indiscriminada é
desprestigiante para os profissionais da
saúde e deve ser combatida, constituindo
o uso racional dos antibióticos e quimioterápicos anti-infecciosos a principal medida
de oposição à seleção de germes resistentes,
além de contribuir para a redução da ocorrência de efeitos adversos da terapêutica
anti-infecciosa.
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resultou de pesquisas realizadas por cientistas da Universidade de Oxford com amostras do fungo enviadas por Brotzu, tendo
sido comunicado por Abraham e Newton
em 1953. Embora de fraca atividade antibacteriana, esse antibiótico interessou aos
cientistas porque era resistente à inativação
pela penicilinase. A continuidade das pesquisas permitiu que, em 1961, Loder et al.
descobrissem o seu núcleo central, o ácido
7-aminocefalosporânico (7-ACA). A partir
daí, da mesma maneira que ocorreu com
as penicilinas, implantaram-se modificações
químicas nas cadeias laterais do 7-ACA surgindo as cefalosporinas semissintéticas, de
notável atividade bactericida sobre bactérias
gram-positivas e gram-negativas, mesmo as
produtoras de penicilinase. A primeira substância assim obtida foi a cefalotina, em 1962,
inaugurando a classe das cefalosporinas
atualmente em uso clínico.
No mundo atual, a pesquisa, a descoberta e a produção de novos agentes antimicrobianos revelam-se crescentes e necessárias, considerando que, além do seu emprego como agentes terapêuticos em medicina
humana e veterinária, os antibióticos são
também utilizados para promover o ganho
ponderal e rápido crescimento de animais
criados para a alimentação humana. Ademais, são utilizados para a proteção contra
a deterioração de alimentos mantidos no
gelo ou em conservas, no combate a ervas
daninhas e na preservação de plantas e na
esterilização de meios laboratoriais. Embora
a quase totalidade dessas novas substâncias
não tenha aplicação prática, a pesquisa por
novos antibióticos continua, principalmente
para combater os microrganismos resistentes aos antibióticos mais antigos.
O desenvolvimento da indústria farmacêutica, levando ao descobrimento de antimicrobianos ativos contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, aliado ao uso
mais facilitado e a menos efeitos tóxicos das
drogas, provocou uma modificação no receituário médico, particularmente visível no
Brasil, onde cerca de 40% dos medicamentos utilizados são antibióticos. Resultado similar foi verificado em 76 países, inclusive
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significar o processo natural de seleção
pelo qual um ser vivo destrói outro para
assegurar sua própria sobrevivência. Mas,
somente em 1942 surgiu a definição mais
elaborada de antibiótico, por Waksman, que
assim considerava as substâncias químicas
produzidas por microrganismos capazes de
inibir o crescimento ou destruir bactérias e
outros microrganismos. O conceito inicial
foi posteriormente modificado para indicar
as substâncias produzidas por microrganismos capazes de agir como tóxicos seletivos,
em pequenas concentrações, sobre outros
microrganismos. Mais tarde, foi verificado
que não só os microrganismos produziam
substâncias com ação antimicrobiana, mas
que vegetais superiores eram também produtores. Entre eles, citam-se o jacarandá, a
caviúna e várias árvores e plantas existentes no Brasil e em outras partes do mundo.
Ademais, substâncias antimicrobianas podem ser produzidas pelo próprio organismo animal, como, por exemplo, a lisozima
ou substâncias ácidas da pele e mucosas.
Com o descobrimento, em seguida, de antibióticos que têm ação citostática, o conceito
inicial de tóxico seletivo teve de ser estendido aos tumores e passou-se a utilizar o termo antibiótico antineoplásico. Atualmente,
com a obtenção laboratorial de vários antibióticos, verifica-se que essas substâncias
podem ser enquadradas no conceito de
quimioterápicos.

Quimioterápicos
Os agentes quimioterápicos são substâncias químicas utilizadas no tratamento
das doenças infecciosas e neoplásicas, em
concentrações que são toleradas pelo hospedeiro. O conceito de quimioterápico abrange essencialmente as substâncias sintetizadas
em laboratório ou de origem vegetal que
apresentem toxicidade baixa para as células
normais do hospedeiro e alta para o agente
agressor. É por essa razão que os detergentes
não são considerados quimioterápicos, pois
não têm toxicidade seletiva, mostrando-se
lesivos para o hospedeiro animal. Embora os
antibióticos possam ser enquadrados dentro

dos quimioterápicos, ao lado das sulfonamidas, das quinolonas, dos nitrofurânicos e
outros, é tradicional a sua separação dentro
da quimioterapia anti-infecciosa, principalmente porque grande número deles ainda é
obtido a partir de processos de fermentação
de fungos ou bactérias. O termo quimioterápico será utilizado, nesta obra, no sentido de
substância antimicrobiana e antiparasitária
e envolvendo as sulfonamidas, as quinolonas, os imidazóis e outras discutidas na segunda parte do livro.

Probióticos
Um conceito, introduzido mais recentemente, é o de probiótico, inicialmente usado
por Lilley e Stilwell, em 1965, para descrever
substâncias que segregadas por microrganismos são capazes de estimular o crescimento de outro microrganismo. Embora
conhecido o efeito benéfico do emprego de
alimentos fermentados para a saúde humana e de outros animais, foi Metchnickoff,
no início do século XX, quem sugeriu a ingestão de leite fermentado com bactérias do
gênero Lactobacillus para reduzir a intoxicação causada pela microbiota intestinal.
Conceitualmente, portanto, probióticos são
microrganismos benéficos utilizados para
melhorar a saúde do homem e de outros
animais. Atualmente, os probióticos compreendem os microrganismos inofensivos
que são utilizados para ocupar um nicho e,
em consequência, excluir um microrganismo patogênico desse nicho, ou são microrganismos introduzidos no organismo que,
por sua bioquímica, beneficiam o hospedeiro. O emprego de probióticos é feito, por
exemplo, para diminuir a infecção de aves
por Salmonella, introduzindo leveduras não
patogênicas no alimento de frangos ou introduzindo-as em ovos. Nos seres humanos,
os probióticos são mais frequentemente utilizados no controle de quadros de diarreias
infecciosas, sobretudo na redução de diarreia aguda em crianças, na terapia da
diarreia dos viajantes, da diarreia em pacientes infectados pelo vírus da imunodeficiência humana, da diarreia provocada
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Os antibióticos eram inicialmente obtidos somente a partir de determinados microrganismos e, também, de certos vegetais
superiores. Posteriormente, com o conhecimento da sua estrutura química, alguns passaram a ser sintetizados em laboratórios, enquanto de outros foram obtidos derivados
semissintéticos que podem apresentar propriedades diferentes da substância original.
Grande número de antibióticos utilizados na prática médica é, ainda hoje, obtido
a partir de microrganismos, dos quais são
metabólitos liberados para o meio ambiente. Recorde-se, aqui, de que várias bactérias
habitantes normais da microbiota intestinal
do homem liberam substâncias que têm
efeito nocivo sobre o desenvolvimento de
outros germes, como, por exemplo, as colicinas produzidas pela Escherichia coli. Deve-se
lembrar, ainda, que os fungos e os actinomicetos produtores de antibióticos em uso
clínico são encontrados livremente na natureza, no ar e no solo, sendo possível a sensibilização do homem aos seus metabólitos.
Por isso, pode ocorrer o desenvolvimento de
um quadro de hipersensibilidade quando o
antibiótico produzido pelo microrganismo
sensibilizante for introduzido no organismo, ainda que seja a primeira vez que a droga seja utilizada no paciente.
A grande maioria dos antibióticos naturais em uso na prática médica é originada de
fungos pertencentes aos gêneros Penicillium,
Cephalosporium e Micromonospora, e de bactérias dos gêneros Bacillus e Streptomyces.
A produção em escala comercial de um
antibiótico natural exige a instalação de um
parque industrial contendo grandes fermentadores para o cultivo do agente produtor da
droga. O microrganismo é conservado em
meios adequados e a obtenção do antibiótico é conseguida após várias fases bioindustriais, em que, após incubação do germe e
sua fermentação em meios apropriados, o
caldo fermentado é filtrado e o antibiótico produzido é separado. Alguns deles são
apresentados sob a forma de sais, como,
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pelo uso de antimicrobianos e na redução
de níveis sanguíneos de colesterol. Entre os
efeitos benéficos controversos atribuídos
aos probióticos, citam-se sua atividade antialérgica e anti-inflamatória, o controle da
doença de Crohn e a propriedade de prevenir o câncer colorretal.
Os microrganismos mais utilizados
com finalidade terapêutica e de equilíbrio
da microbiota intestinal no homem são as
bactérias Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, espécies de Bifidobacterium
e Streptococcus thermophilous, e a levedura
Saccharomyces boulardii. Mais recentemente,
foi observado que a colonização da vagina
por Lactobacillus rhamnosus e L. fermentans
age como barreira à ascensão de bactérias
patogênicas para a bexiga, exercendo, assim,
efeito profilático da infecção urinária. Além
de produzirem vitaminas utilizadas no metabolismo humano, os probióticos têm-se
revelado importantes competidores de bactérias patogênicas, sejam produzindo substâncias que competem com receptores dos
microrganismos ou de suas toxinas, ou agindo diretamente contra o agente patogênico.
Ademais, estimulam atividades enzimáticas
no intestino e os mecanismos de imunidade,
especialmente a produção de IgA e a atividade fagocítica de macrófagos, exercendo
efeito trófico benéfico e estimulando os mecanismos de defesa.
Os microrganismos utilizados como
probióticos em terapêutica humana sobrevivem à ação do suco gástrico e da bile e são
resistentes aos antimicrobianos, exercendo
sua ação na superfície da mucosa, não tendo capacidade invasiva. É rara a comunicação do isolamento desses microrganismos
em cultura de sangue ou em órgãos de pacientes submetidos à bioterapêutica. Essa
ocorrência está relacionada à deficiência
imunitária, especialmente diabetes melito,
ou emprego de medicação e hidratação por
via intravenosa profunda. Habitualmente,
a administração dos Lactobacillus, Saccharomyces e Bifidobacterium não se acompanha de efeitos adversos e a tolerabilidade é
excelente.
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por exemplo, a penicilina G, utilizada sob
a forma de sal sódico ou potássico. Em alguns casos, a partir da substância natural ou
básica são obtidos ésteres com propriedades
farmacológicas e físico-químicas (absorção
por via oral, estabilidade em soluções com
determinado pH, dissolução em diferentes
veículos, sabor e outras) melhores que a
substância-base. Tais ésteres, muitas vezes
sem atividade antimicrobiana, em geral são
hidrolisados após sua introdução no organismo do hospedeiro, liberando o antibiótico natural, ativo. São conhecidos como
pró-drogas. Exemplos disso são as diferentes
apresentações da eritromicina, a qual, além
de ser comercializada sob a forma de substância-base, o é como éster propionílico,
carbamato, estearato, etilsuccinato e outros.
No processo de obtenção de um antibiótico, várias outras substâncias são produzidas, muitas delas com propriedades antibióticas, porém com atividade menor que a
droga principal ou com efeitos tóxicos que
impedem o seu uso. Por outro lado, essas
substâncias secundárias podem provocar
manifestações de natureza alérgica, quando
presentes, como impurezas, nas apresentações comerciais do antibiótico.
O estudo bioquímico dos antibióticos
naturais permitiu o conhecimento de suas
fórmulas estruturais e possibilitou a obtenção de alguns por síntese laboratorial, como
é o exemplo do cloranfenicol, análogo da
cloromicetina. Ademais, o conhecimento da
estrutura química dos antibióticos e do seu
núcleo ativo permitiu o desenvolvimento de
antibióticos semissintéticos.
Os antibióticos semissintéticos atualmente mais desenvolvidos são os derivados
da penicilina, da cefalosporina, da tetraciclina e da eritromicina. As penicilinas semissintéticas são obtidas pela adição de diferentes radicais ao núcleo básico da penicilina G,
o ácido 6-aminopenicilânico (6-APA). O
mesmo ocorre com as cefalosporinas, que
resultam do ácido 7-aminocefalosporânico
(7-ACA). Já com as tetraciclinas e com alguns novos macrolídeos, os derivados semissintéticos são obtidos, respectivamente,

por modificações na tetraciclina ou oxitetraciclina e na eritromicina.
Os derivados semissintéticos podem
apresentar propriedades bastante diferentes
da substância natural. Assim, a oxacilina,
um dos derivados penicilínicos, apresenta
maior resistência à inativação pelo pH ácido
e penicilinases que a penicilina G; a ampicilina é capaz de agir contra vários bacilos
gram-negativos, efeito não observável com
a penicilina G. Já a doxiciclina, uma tetraci
clina semissintética, diferencia-se da tetra
ciclina natural pela sua melhor absorção por
via oral e pela circulação mais prolongada
no organismo do hospedeiro, não havendo
diferenças importantes quanto à atividade
antimicrobiana.
As características do antibiótico ideal
seriam (adaptado de Mingoia, segundo Lacaz): ter atividade antibacteriana sobre amplo espectro de germes; ser absorvido por
via oral e parenteral; ter fácil distribuição
pelos tecidos e líquidos orgânicos, atingindo concentração bactericida; não sofrer
destruição por enzimas tissulares; não provocar efeitos irritantes, tóxicos ou alérgicos
no hospedeiro; não induzir o desenvolvimento de germes resistentes; não provocar
diminuição da resistência do organismo do
hospedeiro; não ter efeitos teratogênicos;
produzir concentrações elevadas e por tempo prolongado; ser facilmente obtido em escala industrial, possibilitando sua fabricação
em grande quantidade e a baixo custo. Tal
antibiótico ideal ainda não foi conseguido
e aqueles que mais se aproximam apresentam alto custo, o que torna problemático o
seu uso pelas populações de menor poder
aquisitivo.
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