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Descoberto em 1928 por Alexander Fleming, o primeiro antibiótico a 
ser utilizado foi a penicilina, sendo comercializada pela primeira vez 
em 1941 para aplicação em soldados feridos na Segunda Guerra 
Mundial. Desde então, muitos outros antibióticos foram produzidos, 
incluindo antibióticos de largo espectro antimicrobiano – ativos contra 
diferentes géneros bacterianos. No entanto, a utilização excessiva 
destes fármacos conduziu ao aparecimento de resistências bacterian-
as.as. No passado dia 30 de Abril de 2015, a OMS alertou para o facto 
de estarmos a entrar numa era “pós-antibióticos”, na qual “é possível 
morrer de infeções ditas banais ou de ferimentos ligeiros”, devido à 
falta de tratamentos adequados – uma situação preocupante. 

O Descobrimento do Primeiro Antibiótico

Um exemplo de bactérias multi-resistentes é o MRSA – 
Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus, ou 
StaphylococcusStaphylococcus aureus, resistente à meticilina, sendo 
que, esta bactéria encontra-se muitas vezes presente na 
flora nasal do indivíduo saudável sem causar qualquer 
patologia. No entanto, esta bactéria pode causar algumas 
infeções ligeiras (infeções da pele como impetigo, celu-
lite, foliculite e abcessos), bem como infeções de difícil 
tratamento em pacientes imuno-comprometidos (endo-
cardites infeciosas, pneumonias necrosantes e infeções 
dos ossos e das articulações, entre outras). Estas in-
feções conduzem a um período de tratamento muito 
longo, com incidência elevada em ambientes hospitala-
res, e ao aumento do período de internamento, e logo, 
aos custos acarretados pelo hospital.

MRSA – Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus 

Em 2012, alguns países europeus apresentaram percenta-
gens de infeções por MRSA de 25% - mais de 200 000 
pacientes hospitalizados na União Europeia sofrem de
infeções por MRSA todos os anos, resultando numa 
adição de custos de 380 milhões de euros.

Países não visiveís

Luxemburgo

Não incluído

Dados não reportados ou menos de 10 isolados

Staphylococcus Aureus. Percentagem (%) de invasivos isolados resistentes a miticilin(MRSA), por país,
Europa/ países EEE, 2013

Schulke e Mayr, inovadores no desenvolvimento de uma nova molécula, a Octenidina

A empresa Schulke & Mayr, líder na prevenção e controlo de infeção, desenvolveu uma 

molécula inovadora, Octenidina, presente numa linha de antisséticos para tratamento e 

descolonização de feridas, adequados também para a pele e membrana mucosa oral e 

genital. Esta empresa dispõe ainda de desinfetantes antimicrobianos para desinfeção 

de superfícies, bem como de géis antisséticos para desinfeção das mãos. Muitos destes 

produtos são utilizados com sucesso em regimes de descolonização de MRSA em alas 

hospitalares, incluindo unidades de Neonatologia e Pediatria, sem necessidade de 

recorrerrecorrer ao uso de antibióticos. No entanto, é importante sublinhar que os estudos da 

eficácia de diferentes antisséticos, bem como do seu uso combinado com antibióticos, 

são bastante alargados possuindo diferentes metodologias, sendo que existem difer-

entes sugestões para erradicação de MRSA

MRSA representa um 

problema maior em hospitais, 

edifícios prisionais e lares, uma 

vez que os indivíduos com 

feridas expostas, aparelhos 

invasivos e sistema imunitário invasivos e sistema imunitário 

enfraquecido apresentam maior 

sensibilidade a infeções 

nosocomiais.
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Octiset

A octenidina é recomendada para regimes de descolonização de MRSA, podendo ser aplicada 
como agente desinfetante de feridas (incluindo feridas exsudativas ou hemorrágicas), bem como 
de queimaduras (incluindo queimaduras de 2º e 3º grau). 

Octiset pode ainda ser utilizado como agente de limpeza nos banhos sem prejuízo do poder antimi-
crobiano contra Gram+, Gram-, vírus, protozoários e fungos, ou da segurança do utilizador.
A octenidina não provoca malformações fetais ou toxicidade neonatal, pelo que tratamentos com 
Octiset durante a gravidez e aleitamento podem ser considerados, se necessário.

Convém ainda salientar que a octenidina recebeu a designação “Órfão” pela Agência Europeia de 
Medicamentos para prevenção de sépsis tardia em bebés prematuros de 32 semanas de gestação 
ou menos. Tal como vários estudos em mulheres grávidas com 3 ou mais meses de gestação in-
dicam, a octenidina não provoca malformações fetais ou toxicidade neonatal, pelo que tratamentos 
com Octiset durante a gravidez e aleitamento podem ser considerados, se necessário.

Estas são situações para as quais não são recomendadas soluções alternativas, uma vez que a 
molécula ativa octenidina é a única molécula antimicrobiana que não é absorvida pelo organismo, 
não causando por isso reações alérgicas ou sistémicas.

Rohr, Muller e Wilhelm estudaram, a possibilidade de utilização de dicloridrato de octeni-
dina (Octiset) juntamente com mupirocina para regime de descolonização corporal total 
de MRSA em 32 pacientes com colonização em diferentes locais.
 • 25 Dos pacientes encontravam-se em situação pós-operatória;
 • 7 Dos pacientes encontravam-se em situação de internamento. 
 • 17 Dos pacientes apresentavam lesão medular e 24 dos 
        pacientes apresentavam feridas, tais como úlceras crónicas ou feridas cirúrgicas. 

A descolonização foi realizada por aplicação intranasal de mupirocina, combinada com 
banhos de octenidina durante 5 dias. Foram recolhidas amostras do nariz, testa, 
pescoço, axilas e virilhas 24-48h antes de iniciar o processo de descolonização e 24-48h 
após terminar o processo, e passados 7-9 dias da última recolha. 

TTodos os pacientes estavam colonizados por MRSA, e após o tratamento, observou-se 
uma redução significativa na colonização (0 cfu MRSA/24cm2), o que levou os autores a 
concluir que o uso combinado de octenidina e mupirocina é uma solução eficaz para des-
colonização de MRSA.

A ação da Octenidina no combate ao MRSA A substância octenidina é um agente antimicrobiano 
moderno.
Mecanismo de ação contra Staphyloccocus aureus:


