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Introdução: A resistência bacteriana aos antibióticos caracteriza-se pela ineficácia de 

determinado antimicrobiano causar prejuízos a certas espécies de bactérias, devido disporem 

de mecanismos capazes de impedir a ação desses fármacos, tais como a alteração da 

permeabilidade da membrana, bombas de efluxo e principalmente a produção de enzimas [1]. 

Outro aspecto importante é a capacidade desses mecanismos de resistência serem transmitidos 

através de genes, para bactérias de mesma espécie ou de diferentes espécies, a partir da 

transferência horizontal [2]. Nesse contexto, os antibióticos são comumente utilizados em 

ambientes hospitalares e ambulatórios para o tratamento de doenças infecciosas, porém o uso 

incorreto tem favorecido o aumento de resistência bacteriana, especialmente nos hospitais, 

evidenciando um enorme risco à saúde humana, visto que há o aparecimento de infecções 

nosocomiais e o aumento da permanência de pacientes infectados por esses microrganismos, 

além dos gastos serem maiores durante a terapêutica [2]. Concomitantemente, o meio 

ambiente atua como um grande reservatório de genes de resistência [3], em consequência do 

descarte inadequado dos resíduos dos serviços de saúde, da poluição industrial e do uso 

indiscriminado de antimicrobianos na pecuária [2,3], possibilitando a disseminação desses 

genes para microrganismos clinicamente relevantes por meio, principalmente, da transferência 

de material genético extracromossomal [3]. Dessa forma, é notável a importância da visão 

multiprofissional para o entendimento e combate da resistência bacteriana aos 

antimicrobianos, envolvendo não somente a saúde humana, mas animal e ambiental como é 

proposto pela “One Health”. Objetivos: Realizar uma análise comparativa dos principais 

genes codificadores de β-lactamase em amostras ambientais e clínicas, sob a perceptiva “One 

health”. Métodos: Para a realização desta pesquisa, foram analisados 80 depósitos de genes 

bacterianos referente a resistência a classe dos antimicrobianos β-lactâmicos presente em 

amostras ambientais (água e solo) e clínicas. As informações foram obtidas por meio do 

GenBank, banco de dados pertencente a plataforma do NCBI (Nacional Center Biotechnology 

Information), e organizados de acordo com a espécie bacteriana resistente, local de 

isolamento, tipo de β-lactamase e se o gene estava presente no DNA genômico ou plasmidial 

da cepa isolada. Esses dados foram submetidos a uma análise estatística descritiva, utilizando 

o programa EXCEL®. Resultados e Discussão: Os beta-lactâmicos são uma importante 

classe de antibióticos, utilizados comumente na rotina terapêutica hospitalar. Diante disso, 

sabe-se que uma das principais enzimas encarregada por degradar os antimicrobianos são as 

β-lactamases, estando responsáveis por impedir a ação desses fármacos a partir da catálise 

hidrolítica do anel beta-lactâmico [4]. Sendo assim, com base nos dados obtidos do NCBI, 

observou-se que a Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli produtoras de β-lactamases 

foram as principais espécies presentes em amostras clínicas e ambientais, comumente 

relacionadas a processos de infecções oportunistas no ambiente nosocomial, podendo causar 

graves condições aos pacientes. Ademais, os genes encontrados nas amostras clínicas 

mostraram-se mais frequentes nos plasmídeos (67,5%), tratando-se de um fator relevante 

devido a enorme facilidade de serem transmitidos a outras bactérias por meio da transferência 
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horizontal, permitindo o fluxo de informações genética entre cepas hospitalares com cepas 

ambientais. Enquanto os genes das amostras ambientais prevaleceram no DNA genômico 

(67,5%), demonstrando a capacidade de ser adquirido a partir de mutações gênicas. Nesse 

contexto, é importante ressaltar a importância de políticas públicas voltadas para o controle do 

descarte de fluidos biológicos (especialmente, fezes) em ambientes hospitalares, visto que as 

redes de esgoto se comunicam diretamente com meio ambiente, favorecendo mecanismos de 

troca genética entre bactérias, podendo afetar habitantes que se relacionam com esse meio. 

Com base na classificação de Ambler, identificou-se também as classes de β-lactamases mais 

comuns nesses microrganismos, no caso das espécimes ambientais houveram mais genes da 

classe A, C e D, podendo conferir resistência as penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e 

cefamicinas, já as espécimes clínicas apresentaram mais genes da classe A e C, relacionados a 

resistência de cefalosporinas, cefamicinas e carbapenêmicos [4]. Em relação aos genes mais 

frequentes, observou-se o bla e blaOXA (32,5%) no meio ambiente e o bla, AmpC e blaR1 

(65%) na clínica. A princípio a primeira β-lactamase foi detectada durante estudos para o uso 

de penicilina na prática médica [5], contudo a resistência logo tornou-se realidade no 

ambiente hospitalar conduzindo mudanças na terapêutica de pacientes infectados por bactérias 

que dispõe de genes codificadores dessas enzimas, e sem a precaução necessária nota-se a 

dispersão desse mecanismo para microrganismos do meio ambiente, como o gene bla, 

identificado tanto em amostras ambientais quanto clínicas, demostrando que as ações para 

conter o avanço da resistência não estão sendo suficientes. Quanto a distribuição geográfica 

das amostras, foram organizadas de acordo com o continente, apesar de que apenas 65% 

mostraram dados referentes a localização do isolado bacteriano. Assim, analisou-se que 

40,3% eram depósitos da América, 25% da Europa, 25% da Ásia e 9,6% os demais. Sendo os 

Estados Unidos o país com o maior número de amostras, seguido pela China, Suíça e 

Austrália. Conclusão/Considerações Finais: Nesse cenário, é perceptível que os casos de 

infecções nosocomiais e de resistência aos antibióticos apresentam-se cada vez mais 

constantes, reforçando a necessidade de estudos cada vez mais abrangentes de atuação 

integrada na saúde humana, animal e ambiental, como é abordado pelo conceito “One Health” 

(Saúde Única). Nesse estudo, observou-se a ocorrência do gene bla em amostras clinicas e 

ambientais, juntamente com ocorrência de β-lactamase de classe A e C, reforçando que o 

ambiente hospitalar e os ecossistemas podem apresentar uma interferência recíproca. Dessa 

forma, é preciso que esses setores trabalhem em conjunto para implementação de programas, 

políticas, legislações e pesquisas com objetivo de controlar e diminuir a resistência bacteriana. 

Além do mais, é importante orientar a sociedade quanto ao uso racional de antimicrobianos 

como os β-lactâmicos e acerca do descarte correto desses medicamentos, a fim de evitar que 

os mesmos cheguem até as bactérias do meio ambiente e exerçam pressão seletiva, uma vez 

que facilitariam a distribuição de genes de resistência entre as populações microbianas, 

possibilitando a disseminação desses genes para microrganismos clinicamente relevantes. 

Portanto, são elementos necessários no sentido de se alcançar melhores resultados para a 

saúde pública e mundial, assim como para os outros setores. 
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