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RESUMO

O aumento progressivo da resistência antimicrobiana entre pacientes com pneumonia associada a hospitalização (HAP), e infecções de pele e 
estruturas subjacentes, representa um grande desafio para os médicos. Embora os agentes beta-lactâmicos inicialmente fossem eficazes no 
tratamento de infecções estafilocócicas e gram-positivas, o aumento contínuo de Staphylococcus aureus meticilina-resistentes (MRSA) 
desencadeou a dependência de agentes não-lactâmicos para tratamento, em especial à Vancomicina, que também começou a apresentar 
ineficácia diante de algumas cepas resistentes. Objetivos:  Dada a magnitude do problema da resistência antimicrobiana, nosso trabalho busca 
elucidar o Ceftobiprole - uma nova cefalosporina, tida como de quinta geração, forma ativa do pró-fármaco Ceftobiprol-Medocaril, com atividade 
contra bactérias Gram-negativas, mas, sobretudo Gram-positivas. Metodologia: A busca eletrônica foi conduzida no período 20 de fevereiro de 
2019 – 15 de Abril de 2019 utilizando as seguintes bases de dados: ScienceDirect e PUBMED.  Como estratégia de busca, foi adotada uma 
pesquisa avançada por meio de palavras-chave representativas dos descritores da área de interesse do trabalho. Foram utilizados os seguintes 
descritores, em idioma em Inglês, na plataforma ScienceDirect: “ceftobiprole case report” (356 resultados) ““ceftobiprole in vitro” (429 
resultados) “ceftobiprole clinical trials” (364 resultados) “ceftobiprole MRSA” (461 resultados).Os descritores “ceftobiprole clinical trials” (267 
resultados) “ceftobiprole case report” (77 resultados) foram buscadas na plataforma PUBMED. Os critérios de inclusão foram: artigos completos e 
capítulos de livro publicados no período de 2005 a 2019; digitalizados no idioma inglês; descrição da metodologia empregada; apresentação 
consistente dos resultados encontrados; para estudos in vitro - as bactérias fossem isoladas de infecções em pacientes ou que fossem cepas 
isoladas sob normas internacionais;  para ensaios clínicos, os critérios utilzados foram ensaios clínicos de fase II e III com resultados finais 
descritos. Foram excluídos trabalhos com: conflito de interesse; menos de 20 cepas para estudos in vitro; resultados tendenciosos; conclusão 
discrepante com os resultados obtidos/apresentados. Os artigos foram lidos conforme ordem de relevância exposta pelas plataformas, onde após 
leitura foram selecionados um total de 41 artigos, que compõem as referências deste estudo. Resultados: Depreende-se que o Ceftobiprole 
possui ampla cobertura contra diversos patógenos, sobretudo os gram-positivos; com destaque para estafilococos e seu subgrupos (MSSA, 
MRSA), e também entereococos resistentes à vancomicina. Estando bem indicada desde pneumonia nosocomial, até infecções valvares protéticas 
por estafilococos, além de ser indicada para infecções complicadas de pele estruturas subjacentes, sendo seu uso na Europa consensual para tal 
enfermidade, podendo torna-se uma opção no arsenal terapêutico também no Brasil. A eficácia contra gram-negativas também é constatada na 
maioria dos estudos in vitro, contudo, para determinadas bactérias gram-negativas que apresentam fenótipo ESBL, a quais destacam-se: 
Pseudomonas aeruginosa, K.pneumoniae mostrou ineficácia. Conclusões: Dada a crescente expansão dos índices de cepas de Estafilococos 
resistentes a vários agentes disponíveis, vislumbrar o uso em território brasileiro não é algo condenável, diante do cenário de escassez de 
recursos possíveis para enfermos graves. Contudo, são necessários estudos que comprovem a eficácia do ceftobiprole com as cepas 
predominantes em território nacional, afim de obter segurança antimicrobiana e minimizar riscos de indução a resistência.
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