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Introdução: De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a resistência bacteriana é um 

grande problema de saúde pública devido esse mecanismo, outrora natural, ter crescido e se 

desenvolvido muito rápido em ambientes hospitalares, provocando infecções de difícil 

tratamento. Nesse sentido, táticas feitas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) como o Plano de Ação da Vigilância Sanitária em Resistência aos 

Antimicrobianos têm sido implementadas para orientar os profissionais da saúde e como uma 

forma de conter essa resistência[1]. Uma questão importante também é a utilização profilática 

desses antibióticos em animais, pois estima-se que cerca de 70% dos medicamentos 

administrados em animais seja para o melhoramento da produtividade e competitividade de 

indústrias. No entanto, esses fármacos são metabolizados e eliminados através de fezes e 

urinas no solo, podendo acarretar o desenvolvimento de bactérias resistentes no meio 

ambiente. [2] Com isso, naturalmente, observa-se o surgimento de mecanismos de resistência, 

tais como enzimas que degradam a molécula do antibiótico e inutilizam seu efeito terapêutico. 

Uma importante enzima é a penicilinase que é expressa devido a genes de resistência que são 

transferidos entre as bactérias de diferentes espécies, ocorrendo em diversos locais (hospitalar, 

industrial e ambiental), reforçando a importância do uso e descarte correto do antibiótico. 

Pode-se avaliar essa transferência de genes em bactérias de locais distintos como uma análise 

On health, a qual apresenta uma abordagem unificada dos diversos ambientes, propondo que 

os genes de resistência não estão isolados no ambiente hospitalar, mas existe um fluxo gênico 

entre diversos ambiente. Dessa forma é importante realizar estudos que avaliem a resistência a 

penicilinas de maneira transdisciplinar, conforme é estabelecido pela análise On health. 

Objetivos: Detectar a presença dos principais genes codificadores de penicilinases em 

amostras clínicas e ambientais. Métodos: Analisou-se 115 depósitos de genes que estavam 

relacionados as bactérias produtoras das penicilinase no banco de dados GenBank, 

pertencente à plataforma do NCBI (Nacional Center Biotechnology Information). Para a 

busca dessas sequências gênicas, foi utilizado o descritor “Penicillinase” com o filtro 

“Relevância”. O critério de inclusão foram as sequências destacadas como relevantes 

conforme o filtro da plataforma. O critério de exclusão foram sequências que apresentam as 

informações analisadas incompletas. Os dados foram organizados em tabelas de acordo com 

as seguintes variáveis: espécie bacteriana resistente, localidade do isolamento, localização 

genômica e se a espécie bacteriana era de área clínica, industrial ou ambiental. Os dados 

foram submetidos a uma análise estatística descritiva, utilizando o programa EXCEL®, 

pertencente ao pacote Office® 316. Resultados e Discussão: Dentre as bactérias encontradas, 

as que obtiveram maior frequência foram a Staphylococcus aureus (13,04%), a 

Rhodopirellula baltica (3,48%) e a Hungateiclostridium thermocellum (3,48%). Diante disso, 

bactérias clínicas relacionadas a infecções nosocomiais e bactérias ambientais possuem 

mecanismos de resistência a antimicrobianos. Destaca-se a presença dessas bactérias em 

ambientes hospitalares ( S. aureus), ambientes marinhos (R. baltica) e vegetais (H. 

thermocellum), evidenciando um olhar On health. Outra questão relacionada as espécie é que 

a R. baltica possui mecanismos de resistência natural aos beta-lactâmicos, devido a ausência 
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de peptidioglicano em sua estrutura. Destaca-se, também, a sua produção de antibiótico como 

um mecanismo intrínseco de proteção e competição com os demais microrganismos, podendo 

resultar na seleção natural de cepas resistentes no microbioma aquático, afetando a população 

local.[3] É valido destacar que a S. aureus é um patógeno bastante reconhecido no meio 

hospitalar devido sua alta capacidade de resistência desde penicilinas a meticilinas, até 

antibióticos mais potentes como linezolida e daptomicina.[4] Portanto, ressaltar-se que a 

maioria dos genes da S. aureus analisados encontra-se localizado no plasmídeo, indicando que 

esses genes de resistência podem ser facilmente transferidos tanto para bactérias de mesma 

espécie quanto para espécies diferentes, impactando nos processos de controle e 

monitoramento de agentes resistentes e na eficácia dos antibióticos utilizados na terapia 

medicamentosa. É importante ressaltar a presença do gene BlaI em cepas de origem 

hospitalar, assim como em amostras ambientais, como na Staphylococcus pseudintermediuns. 

Essa bactéria compõe a microbiota cutânea de cães saudáveis e é responsável pela piodermite 

bacteriana superficial (uma infecção relacionada a pele e mucosa de cães). Desta forma, 

confirmando que esse fluxo gênico entre bactérias ambientais e clínicas induz a transmissão 

do mecanismo enzimático da penicilinase e indica que não possuem barreiras para essa 

transferência de genes.[5] Em relação ao local em que esse gene foi detectado na bactéria, 

analisou-se que 80% dos genes se encontravam no DNA genômico e 18,26% no DNA 

plasmidial, mostrando-se um indicador da incorporação desses genes ao genoma central da 

bactéria, tornando o ambiente abundante em linhagens com mecanismos de resistência 

enzimática através das penicilinases. A distribuição geográfica do estudo organizou-se de 

acordo com o país em que esses isolados foram encontrados, sendo Estados Unidos com 

47,82%, Japão com 10,43% e China com 9,56%, logo ocorrendo em localidades distintas. 

Reforça-se que houve dificuldades de se encontrar dados brasileiros em relação a essa enzima, 

revelando assim uma questão importante devido à resistência bacteriana ser um problema de 

saúde pública mundial. Conclusão/Considerações Finais: Assim, estudos de epidemiologia 

molecular devem ser incentivados, pois auxiliam no mapeamento dessas bactérias e 

contribuem na obtenção de dados de dispersão dos fatores relacionados a resistência a 

antimicrobianos, auxiliando no monitoramento e planejamento de políticas públicas. Essas 

observações devem ser avaliadas de acordo com a análise On health para que se obtenha a 

criação de medidas que diminuam o fluxo gênico dessas amostras clínicas e ambientais, 

visando o controle e a geração de dados mais reais para a assistência farmacêutica. 
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