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RESUMO 
 

Os micoplasmas, denominação comum dos géneros Mycoplasma e Ureaplasma, 
representam um grupo complexo de microrganismos. As espécies Mycoplasma hominis e 
Ureaplasma urealyticum são patógenos oportunistas associados a infecções urogenitais. 
As complicaciones derivadas das infecciones por micoplasma incluem desórdens  
hematopoyeticos , cardiovasculares, do  sistema nervioso central, musculoesqueléticos e 
gastrointestinais,  podendo estar associadas a complicações durante e posteriormente a 
gestação.  É de suma importancia  um diagnóstico eficaz  radica e que serve para descartar 
uma uretritis  de causas independentes  a infeccao  e a escolha do tratamento 
antimicrobiano deve ser apropriado para alcançar um resultado terapêutico ideal. Visto 
isso, o objetivo do presente trabalho foi observar em amostras genitais de pacientes 
mulheres, que procuraram o laboratório, correlacionando os resultados das culturas 
positivas para micoplasmas com outros dados clínico-laboratoriais como a resistência a 
antibióticos que podem ser utilizados para o tratamento dessa infeccao. Foram analisadas 
a susceptibilidade antimicrobiana de Mycoplasma e Ureaplasma spp e a sensibilidade de 
nove antibióticos (Doxycyclina, Josamycina, Ofloxacina, Erythromycina, Tétracyclina, 
Ciprofloxacina, Azithromycina, Clarythromycina y Pristinamycina) de escolha para o 
tratamento, utilizando um kit comercialmente diponivel (Myoplasma IST2). Realizou se um 
estudo tranversal, retrospectivo e quantitativo de 80 amostras coletadas entre mayo de 
2017 a maio de 2018, de mulheres, maiores de 18 anos, que já tiveram a atividade sexual 
iniciada e  acudiram  a um laboratorio particular referencia em analises, situado em Cidade 
de Leste, Alto Paraná – Paraguai. Os resultados mostraram que 50% das mulheres, com 
media de idade de 30 anos, diagnosticadas com Mycoplasma hominis (9%), Ureaplasma 
urealyticum (82%) o ambas (9%) sao resistentes a pelo menos um tipo de antibiótico 
testado (12%), a dois (7%), sendo 33% resistentes a três ou mais tipos de antibióticos. 
Ambos, Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum nas amostras analisadas não 
apresentaram resistência aos antibióticos Doxycyclina y Josamycina. Contrariamente, 26% 
das amostras foram resistentes a Ciprofloxacina. Devido ao uso indiscriminado de 
antibióticos, a resistência aos antimicrobianos vem aumentando e se faz essencial  os 
testes para verificar as alterações na suscetibilidades antimicrobianas orientando a uma 
melhor estratégia  de tratamento contra micoplasmas. 
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INTRODUÇÃO 

 

No meio ambiente há uma imensa diversidade de seres vivos. Esses, muitas vezes 

encontram uma maneira de continuar sobrevivendo por décadas junto com o ser humano. 

Essas vidas são produtos da evolução por ataques sucessivos, de um ambiente hostil. As 

diferentes formas de vida (dos unicelulares aos multicelulares) criaram uma relação para 

sobreviver denominada de simbiose. A simbiose pode muitas vezes ser benéfica tanto para 

as formas de vida quanto para o que chamamos de mutualismo ou às vezes apenas para 

uma que é o que chamamos de comensalismo, também às vezes a relação de dois 

organismos diferentes pode ser prejudicial e naquilo que chamamos parasitismo. Entre o 

parasitismo e o comensalismo, há uma linha fina na qual pode ser facilmente quebrada 

quando há algum fator que os desencadeie. Essa linha fina, quando perdida, desencadeia 

um ataque desses microrganismos que antes pareciam ser benéficos ou inócuos ou, em 

outros termos, o que chamamos de infecções. Com essas infecções, as manifestações 

clínicas em que é condicionada pela natureza das células que infectam e pela resposta do 

hospedeiro serão apresentadas1. As infecções podem ser em diferentes tipos de locais 

chamados dispositivos como genito-urinário, respiratório, digestivo ou entre outros. As 

infecções juntamente com as manifestações clínicas são identificadas por técnicas 

imunológicas ou microbiológicas e, no final, esses pacientes são tratados com 

antimicrobianos ou também chamados de antibióticos. Os antibióticos são substâncias 

químicas que têm o efeito de inibir diferentes mecanismos de bactérias, mas às vezes 

essas substâncias não têm efeito porque criam resistência através do uso exacerbado de 

antibióticos. Diferentes bactérias da microbiota são capazes de criar resistência e quando 

a oportunidade ocorre elas se tornam a causa das infecções que conhecemos hoje, um 

exemplo é a espécie de Ureaplasma sp. e Mycoplasma sp, disse que as bactérias são 

parte da microbiota, mas também causam infecções em mulheres como no sistema sexual.  

As complicaciones derivadas das infecções por micoplasma incluem desordens  

hematopoieticos , cardiovasculares, do  sistema nervoso central, musculoesqueléticos e 

gastrointestinais,  podendo estar associadas a complicações durante e posteriormente a 

gestação.  É de suma importancia  um diagnóstico eficaz  visando prevenir uma uretritis  

pós infecção e para melhor escolha do tratamento antimicrobiano que deve ser apropriado 

para alcançar um resultado terapêutico ideal. Visto isso, o objetivo do presente trabalho foi 

observar em amostras genitais de pacientes mulheres e correlacionar os resultados das 

culturas positivas para micoplasmas com outros dados clínico-laboratoriais como a 

resistência a antibióticos que podem ser utilizados para o tratamento dessa infecção. 

MATERIAL E METODOS  

 



Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo com um alcance quantitativo. A 

informacao de susceptibilidade e resistencia das cepas isoladas foi extraída do banco de 

dados de um  laboratorio central (Control Lab), situado na Cidade de Leste, Departamento 

de Alto Paraná, Paraguai. 

 

Amostras: foram avaliadas todas as cepas obtidas a partir de 80 amostras clínicas de 

exudado endocervical recebidas no departamento de microbiología do laboratorio Control-

Lab, procedentes de laboratorios de várias entidades da cidade com indicação específica 

de cultivos de micoplasmas genitales, compreendido do periodo de maio de 2017 a maio 

de 2018.   

 

Reativo: para o estudo utilizou-se do kit completo de Mycoplasma IST 2 (bioMerieux, 

Francia), que se destina a identificar espécies do genero Ureaplasma sp. y Mycoplasma 

sp. O kit  de cultivo seletivo em 22 cupulas e no qual se encontra adaptado em termos de 

pH, y factores de crescimento para os microplasmas, um ponto importante e a presenca 

no cultivo selectivo aminoácidos como arginina para a optimização do crescimento de M. 

hominis e presenca de ureia para Ureaplasma sp. Para a identificação de culturas de 

sucesso, o IST 2 apresenta o indicador, vermelho de fenol, que permite a visualização de 

uma mudança de cor com um aumento do pH. As cúpulas apresentam três antibióticos e 

um antifúngico para a seleção frente à contaminação eventual presente na amostra. Todos 

os cultos foram incubados  aeróbicamente a 37 C durante 48 horas. Os resultados positivos 

se consideram quando a contagem das unidades formadoras de colônias e igual o maior 

que 104 cifras na cupula 4 e 5,mientras que as que estão na cúpula N ° 1 se apresenta 

como indicador de crescimento. Nas cúpulas N ° 2 se encuentra para la identificación de 

Ureaplasma sp y la N ° 3 para a identificação de M. hominis. As cúpulas se encaixam 

fluoroquinolonas: ciprofloxacina (1 y 2 mg / L) y ofloxacina (1 y 4 mg / L); macrolidos: 

azitromicina (0,12 e 4 mg / L), eritromicina (1 e 4 mg / L), claritromicina (1 e 4 mg / L) e 

josamicina (2 e 8 mg / L); tetraciclinas: doxiciclina (4 e 8 mg / l) e tetraciclina (4 e 8 mg / l); 

y sem estreptogramina: pristinamicina (2 mg / L). En todas as cúpulas com os antibióticos 

sao incubados com 55 ul do caldo preparado com as amostras endocervicales. 

 

Análise estatística: foi utilizado o programa Microsoft Excel 2010 para a análise 

estatística, tendo como base a descrição da distribuição de frequências, porcentagens e 

se apresentaram tabelas.  

 

 

 



RESULTADOS 

 

Das amostras analisadas 46% das mulheres, diagnosticada com resultado 

positivos, tinham a  idade entre 25 e 30 anos (Grafico 1). 

 

Grafico 1: Idades de mulheres com resultado positivo. 

 

As amostras de micoplasmas diagnosticadas das 80 mulheres, são de 9% dos 

resultados obtidos com Micoplasma hominis, o 82% são de Ureaplasma urealyticum e o 

conjunto Micoplasma + Ureaplasma foi de 9% (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Especies diagnosticada nas amostras endocervicais de mulheres no laboratorio 
de referencia – Cidade de Leste, Alto Paraná/Paraguai.  

Especies N° de amostras Frequência 

Ureaplasma urealyticum 66 82 % 

Micoplasma hominis + Ureaplasma urealyticum 7 9 % 

Micoplasma hominis 7 9 % 

Total 80 100 % 

 

 

Na cultura se identificou que o principal antibiótico que não têm efeito frente aos  

microorganismos são a Ciprofloxacina (26%), em segundo lugar a Eritromicina (19%),    

Ofloxacina (17%) em terceiro (Grafico 2).   

Os antibióticos  Claritromicina ( 16%), Azitromicina (14%), Pristinamicina (6%) e 

tetraciclina (2%) apresentaram maior efetividade e para Josamicina e Doxiciclina as 

baterias testadas não apresentaram resistencia  (Grafico 2). 
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Gráfico 2: Susceptibilidade antimicrobiana 

 

 
 
 

Em relacao a resistencia das especies analisadas se pode determinar que 48% dos 

resultados nao sao resistente frente a algum antibiotico,12 % sao resistente a um tipo de 

antibiotico, 7% a dos tipos de antibiótico, 33% a tres antibióticos  (Tabela 2). 

 

Tabela 2:  Resistência frente aos antibióticos.  

Resistência a: N° de amostras Porcentagem 

Nenhum  38 48 % 

 um antibiótico 10 12 % 

 dois antibióticos 6 7 % 

 três ou mais  26 33 % 

  80 100% 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Os resultados mostraram que metade das mulheres, com media de idade de 30 

anos, diagnosticadas com Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum  ou ambas são 

resistentes a pelo menos um tipo de antibiótico testado.  Ambos, Mycoplasma hominis y 

Ureaplasma urealyticum, nas amostras analisadas, não apresentaram resistência aos 

antibióticos Doxycyclina y Josamycina.  As amostras se apresentaram mais resistentes ao 

Ciprofloxacina. 
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  A ordem Microplamatales consiste de quatro géneros e entre a descrição de um 

Micoplasma sp e o Ureaplasma sp, como todo microorganismo apresentam um 

metabolismo, material genético propio; uma diferença de outras bactérias os micoplasma 

carece de parede celular e o que causa a apresentação de uma resistência aos antibióticos 

inibidores da síntesis de parede1. Também é importante que estas bactérias sejam 

estudadas, ja que o estudo ajuda a descubrir em terminos epidemiologicos. os 

micoplasmas requerem de lipoproteínas y esteroles para crecer. Utilizou também a glucosa 

como energia de energia. Micoplasma hominis descarboxila na arginina e Ureaplasma 

urealyticum precisa  de uréia para viver.2,3 

Igual a outras bacterias como os estafilococos coagulasa negative, estreptococus 

do grupo b entre otros, as micoplasmas tambem formam parte da microbiota do corpo 

humano que nos conferem uma determinada protecao biológica contra otros 

microorganismos patogenos como por exemplo a Neisseria gonorrhoeae.1 Ditas bacterias 

que fazem parte da microbiota também podem converterse agentes causadores de 

infecções em conjunto com a bactéria cuando supera as concentrações normais e que 

superam as fraturas de um ambiente não estéril a um ambiente esteril que não existem 

habitualmente o microorganismo3. Como toda bactéria cuando se apresenta em um 

aparelho que habitualmente não se incorpora ao agente infeccioso é capaz de produzir 

infecciones como por exemplo o do aparato respiratório das vías inferiores e também 

inflamações no aparato genital. Expoe  as necessidades de atenção à micoplasmose de 

importância médicaque aproveite o momento que o sistema se imune ao debilitar causam 

infeccoes urogenitais. As U. Urealyticum, U. Parvum e M. Hominis sao denominados 

micoplasmas urogenitaise sao causadores de infecções da zona que se encontram e entre 

as doenças que podem produzir sao uretrite não gonocócica, pielonefrite, prostatite, 

enfermedade inflamatoria pélvica, febre puerperal y pós-aborto comum entre otras que sao 

menos frecuentes.4 

A presenca dos procesos infecciosos a causa das bacterias é combatida por 

subtancias denominadas antibióticos que permitem erradicar o microorganismo no tecido 

que não há comunmente mas como todo microorganismos elas podem adquirir formas de 

resistências que sao adquiridas. A resistência adquirida é apresentada a partir do momento 

em que é utilizada uma forma exacerbada as substancias e que posteriormente deixam de 

ser útil para um futuro processo infeccioso novo e por fim é muito importante para controlar 

o uso dos antibióticos1. 

As resistências podem ser obtidas através da transmissão de genes por formas 

distintas como a presenca de bacteriófagos ao que em vez que ocorrem o ciclo liticoocorre 

o ciclo lisogenico. Formas de resistencia como a transformação em uma bactéria tambem 

e um mecanismo de adquirir resistência em que a bacteria consome o resto de outra, e por 



último se apresenta de forma conjugada na realização da transmissao através da presenca 

de um pili sexual1. No  caso dos micoplasmas, dita resistencia se desenvolve por uma  

mutacao genetica o por adquisicao de genes de resistencia aos antibióticos aos que sao 

usualmente subceptiveis. Em numerosos países foram relatadas resistências às 

tetraciclinas e fluoroquinolonas de M. hominis y de U. Urealyticum.4-7 

Determinar se uma bactéria é sensível ou resistente a uma informação que pode 

ser utilizada em algumas situações e detectar um tratamento que possa ser aplicado em 

um paciente.Para que possa ser diagnosticado e detectar a suscetibilidade do 

microorganismo e importante conhecer as tecnicas microbiciológicas como o cultivo e o 

antibiograma. No antibiograma podemos determinar a sensibilidade do microorganismo 

frente ao antibiótico como os inibidores de ADN e de proteínas, mas existem algumas 

excepções como nao utiliza o ácido fólico, elas são resistentes ao trimetoprim-

sulfametoxazol. Se considera resistentes à rifampicina e aos aminoglucósidos4,8. A 

realização do cultivo e do antibiograma antes de iniciar um tratamento de erradicação não 

é um procedimento eficaz e não utilizado de forma rutinaria, por isso que a seleção do 

esquema terapêutico se baseia na recomendação internacional. O conocimento dos 

patroes locais de sensibilidade pode ser uma ferramenta valiosa para indicar os esquemas 

mais aprovados em cada população em particular.9 

Identificar o agente causador da inflamação e determinar o local da análise das 

manifestações clínicas se pode determinar o local da infecção, no caso de Mycoplasma 

hominis, Ureaplasma parvum e Ureaplasma urealyticum que são agentes frequentes de 

infecções urogenitales em ambos os sexos. Em homem é causante de uretritis, prostatitis 

e sua relação com infertilidade nao e clara10,13. No caso de M. hominis, em homens se 

associa a uretritis e em mulheres a cervicitise vaginosis bacteriana principalmente. 11,13 

O microorganismo associado a uretrite e inflamações do trato urogenital é U. 

urealyticum; No entanto, não há como definir a sua relação com a infertilidade11,13. Dentro 

dos fatores de infeccao se encontra, o numero de parceiros sexuais, nao uso de 

preservativos, consumo de álcool e outras drogas, nivelamento educacional e nivelamento 

socioeconômico, entre otros.12, 13 

As investigações realizadas com base na identificação de Ureaplasma sp. e 

Mycoplasma sp em mulheres com vaginose bacteriana como exemplificado por Carmen 

Molinas e outros, sendo que as espécies de Mycoplasma (71%) foram isoladas como as 

mais frequentes, 14 diferentemente dos estudos realizados no estudo, ureaplasmas (82%) 

foram identificados nas amostras. de secrecao endocervical. 

Com relação à resistência de micoplasmas na pesquisa realizada pelo Fagundo-

Sierra, foi possível identificar que cepas isoladas, como Ureaplasma urealyticum, têm uma 

resistência de 70% à ciprofloxacina, que, ao contrário da pesquisa, apresentou resistência 



de 26% a ela. Outro antibiótico macrolídeo, como a ofloxacina, no mesmo estudo realizado 

pelo Fagundo-Sierra, identificou uma resistência de 38%, enquanto 17% de resistência 

foram encontrados no trabalho de pesquisa. 

Foi observado no presente trabalho, a maior resistência à ciprofloxacina e a 

ofloxacina, medicamentos esses que são muito utilizados na clinica. A resistência se deve 

ao uso indiscriminado e inadequado dos antibióticos  por  falta de conhecimento da 

comunidade e negligencia na preescrição e comercialização dessa medicação. É 

importante que os profissionais de saúde fiquem cientes da disseminação da resistência e 

da importancia dos estudos sobre novas adaptações e ainda mais importante, que 

trabalhem na concientiação na comunidade em geral. 

 

 

CONCLUSÕES 

Há evidencias de que a resistência bacteriana é uma realidade e que não se limita 

a bibligrafia basicas de microbiologia, se encontra em nosso meio e se faz importante que 

sejamos conscientes e consentizadores desta situação. Ao apresentar os resultados da 

resistência também é importante criar uma base de dados epidemiológicos da localidade 

colaborando com  a comunidade científica e profissionais da localidade. 
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