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RESUMO. Nos últimos anos, observou-se uma importante escalada no surgimento de cepas resistentes aos
agentes disponíveis. A classe das glicilciclinas foi desenvolvida com o objetivo de superar tais mecanismos
de resistência, e a tigeciclina é o primeiro antibiótico desta classe aprovada para comercialização. Este tra-
balho avaliou a eficácia e segurança da tigeciclina através de revisão da literatura científica e constatou
que, para as indicações aprovadas, o fármaco é comparável aos agentes classicamente utilizados. No en-
tanto, vem sendo usado para várias outras indicações sem benefício comprovado.
SUMMARY. “Efficacy and Safety of Tigecycline, the First Antibioticof the Glycylcyclines’s Class”. In the last
years, an important increase in the appearance of resistant strains to available agents has been observed. The gly-
cylcyclines’s class has been developed with the objective of overcame those resistance mechanisms, and tigecy-
cline is the first antibiotic of this class approved for commercialization. This article evaluated the efficacy and
safety of tigecycline by a review of the scientific literature and conclude that, for the approved indications, the
drug is comparable with the classically used agents. However, has been used for several other indications without
proven benefit.

INTRODUÇÃO
O benefício trazido à sociedade pelo uso de

antibióticos a partir da década de 30 é um dos
mais importantes avanços da medicina 1,2. A
descoberta, o desenvolvimento e o uso clínico
dos antibióticos, resultaram em substancial redu-
ção das taxas de morbidade e mortalidade das
doenças bacterianas 1,3. No período de 1945 a
1970, diversas novas classes de antibióticos fo-
ram obtidas. No entanto, a partir da década de
80, ocorreu um significativo declínio na obten-
ção e na liberação de uso de novos antibióticos
1,4. A “era antibiótica” alcançou a década de 90
vivendo uma situação crítica, pois se observou
uma importante escalada no desenvolvimento
de mecanismos de resistência aos agentes até
então disponíveis 1. 

No ano de 2005, a Organização Mundial da

Saúde (OMS) divulgou a aprovação de um novo
fármaco, a tigeciclina (Fig. 1) (Tygacil® – Wyeth
Laboratories) pelo Food and Drug Administra-
tion (FDA). Na ocasião, o fabricante aguardava
a aprovação do produto em outros órgãos regu-
ladores, incluindo os da União Européia, Austrá-
lia, Brasil, Canadá, Colômbia, México, África do
Sul, Suíça, Taiwan e Venezuela 5. A Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (ANVISA) conce-
deu o registro do medicamento no Brasil pela
resolução RE nº 2398, de 27 de setembro de
2005 6 e a European Medicines Agency (EMEA)
aprovou sua comercialização em 2006 4. 

A tigecilina (Fig. 1) é o primeiro antibiótico
de uma nova classe, as glicilcilinas, desenvolvi-
da em 1993, e assim como a classe que lhe deu
origem, as tetracilinas, atua inibindo a síntese
protéica por impedir a ligação do aminoacil-
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tRNA ao sítio aceptor na subunidade 30S do ri-
bossomo bacteriano 7. No entanto, esta classe
foi especialmente desenhada com o objetivo de
superar mecanismos de resistência mediados
por efluxo e proteção ribossômica, comuns às
tetraciclinas 7-9.

Nos estudos de farmacocinética foi eviden-
ciada sua extensa distribuição nos tecidos cor-
porais. O fármaco apresentou um tempo de
meia-vida entre 40 e 60 horas. A principal rota
de eliminação é pela excreção biliar, cerca de
20% da tigeciclina é excretado na urina, logo,
seu uso em casos de infecção urinária pode ser
equivocado. Os estudos in vitro definiram a ob-
tenção de um MIC ≤ 2 µg/mL como ponto de
corte para suscetibilidade microbiológica à tige-
ciclina e de um MIC ≥ 8 µg/mL, como resistên-
cia. Ainda que seja considerado um agente bac-
teriostático, demonstra atividade bactericida
contra alguns microrganismos em específico, co-
mo pneumococos 9.

Diversos estudos avaliando a eficácia micro-
biológica do fármaco já foram publicados. No
entanto, a eficácia clínica nem sempre se confir-
ma com base somente na eficácia microbiológi-
ca, sendo necessária a avaliação por meio de
ensaios clínicos 10. O objetivo deste trabalho é
fazer uma avaliação crítica da eficácia e segu-
rança clínica da tigeciclina.

METODOLOGIA
Revisão da literatura científica foi realizada

para abordar a experiência do uso da tigecicli-
na, disponível nos bancos de dados eletrônicos
Pubmed (www.pubmed.com), Cochrane Library
(www.cochrane.co.uk) e Scielo (www.scielo.br).
Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: ti-
geciclina, tigecycline, glicilcilina, glycylcycline e
GAR-936. Para a busca de artigos foram estabe-
lecidos os seguintes limites: estudos realizados
em humanos, publicados em inglês, espanhol
ou português, e em relação ao tipo de artigo,
metanálises, ensaios clínicos randomizados, en-
saios clínicos fase III, ensaios clínicos controla-
dos e relatos de casos.

Figura 1. Tigecilina.

REVISÃO DE EVIDÊNCIAS
O FDA aprovou o uso da tigeciclina para o

tratamento de adultos com infecções complica-
das da pele e tecidos moles, bem como para in-
fecções intra-abdominais complicadas, tanto
hospitalares, como adquiridas na comunidade.
Seu uso tem sido indicado principalmente nas
infecções causadas por microrganismos multirre-
sistentes confirmadas 4,12,13. 

Alguns estudos clínicos visam comprovar a
eficácia da tigeciclina no tratamento de pacien-
tes com infecções respiratórias causadas por A.
baumannii em pacientes submetidos à ventila-
ção mecânica, especialmente as causadas por
cepas multirresistentes, produtoras de carbape-
nemases. Outras indicações de uso em estudo
referem-se às pneumonias comunitárias e hospi-
talares causadas por microorganismos Gram-ne-
gativos; às infecções graves causadas por ente-
rococos resistentes à vancomicina; a suspeita de
infecção polimicrobiana em pacientes com alte-
ração da função renal e/ou insuficiência hepáti-
ca; a situações em que outras terapias antimicro-
bianas fracassaram. No entanto, deve-se obser-
var que o fármaco demonstrou pouca atividade
in vitro contra os seguintes microorganismos: P.
aeruginosa, Proteus spp., Morganella morganii e
espécies de Providencia 4,9,14.

EFICÁCIA
Infecções complicadas da pele e das
estruturas da pele (IPEP)

As infecções complicadas da pele e suas es-
truturas incluem uma variedade de situações: in-
fecções profundas de tecidos moles, queimadu-
ras, úlceras e feridas cirúrgicas 4, feridas de ori-
gem traumática infectadas, carbunculose severa,
erisipelas, celulite, abscessos cutâneos e infec-
ções nos pés de origem isquêmica ou em pa-
cientes diabéticos. Por definição, estas infecções
requerem intervenção cirúrgica, uma vez que o
processo infeccioso provavelmente terá alcança-
do os tecidos moles profundos. O paciente po-
de ainda apresentar uma condição complicado-
ra, como diabetes, doença vascular periférica ou
neuropatia periférica 15,16.

A etiologia bacteriana destas condições é di-
versa 4,15,16 e, geralmente, polimicrobiana em
sua origem 15,17; inclui microorganismos Gram-
positivos, freqüentemente S. aureus e Strepto-
coccus pyogenes ou Streptococcus agalactiae,
e/ou microorganismos entéricos Gram-negati-
vos, e/ou P. aeruginosa e/ou anaeróbios, sendo
os dois primeiros os principais agentes etiológi-
cos 15,16. 
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De acordo com a literatura, tigeciclina é indi-
cada no tratamento de IPEPs causadas por E.
coli, E. faecalis (vancomicina suscetíveis), S. au-
reus (meticilina-suscetíveis (MSSA) ou resisten-
tes (MRSA)), S. agalactiae, grupos de Streptococ-
cus anginosus (incluindo S. anginosus, S. inter-
medius, e S. constellatus), S.pyogenes e Bac-
teroides fragilis 12. Para esta indicação foram lo-
calizados três ensaios clínicos e um estudo que
compilou os dados dos dois estudos de fase III,
descritos a seguir.

Estudo clínico de fase II, multicêntrico, rando-
mizado, aberto

Postier et al. 18 avaliaram a eficácia clínica e
microbiológica e a segurança de duas doses de
tigeciclina em pacientes hospitalizados com

Modelo Estudo clínico de fase II, multicêntrico, randomizado, aberto.

Intervenção 25 ou 50 mg de tigeciclina 12/12 horas por 7 – 14 dias.

Participantes 109 pacientes hospitalizados com IPEP (55/25 mg e 54/50 mg)

Desfecho Cura - sinais e sintomas da infecção ausentes ou melhora clínica sem necessidade
de terapia adicional.

Resultado Taxas de cura: 67% (25 mg) X 74% (50 mg).

Tabela 1. Resumo do estudo de Postier et al. 18.

IPEP. O estudo, conduzido entre setembro de
1999 e março de 2001 em 14 centros de pesqui-
sa dos EUA, envolveu indivíduos entre 18 e 85
anos, com úlceras (diagnóstico mais freqüente),
queimaduras ou cortes infectados, abscessos
maiores, e infecções superficiais ou abscessos
com alto risco de infecção por patógenos anae-
róbicos ou gram-negativos. O fármaco era in-
fundido por um período de uma hora e após
três dias de tratamento o paciente podia ser li-
berado para receber a infusão em casa ou conti-
nuar a terapia no hospital. Da amostra inicial de
164 pacientes, 109 foram avaliados clinicamente
por preencherem os critérios de inclusão do es-
tudo. Os pacientes eram visitados em média
uma semana após o início do tratamento para
avaliação (Tabela 1).

Culturas microbiológicas do sangue e do sí-
tio da infecção de 45 pacientes tratados com 25
mg do fármaco (dos quais foi possível isolar o
microorganismo) foram avaliadas e 56% destes
obtiveram como resposta erradicação do micro-
organismo causador da infecção; 46 pacientes
tratados com 50 mg do fármaco foram avaliados
microbiologicamente, sendo que 69% apresenta-
ram erradicação como resposta. Segundo os au-
tores, a taxa de erradicação mais baixa que a ta-
xa de cura é um resultado que está de acordo
com outros estudos e com a experiência clínica,
pois os microorganismos causadores da infecção
podem persistir apesar da cura clínica. Os resul-
tados deste estudo justificaram a investigação da
dose de 50 mg de tigeciclina nos estudos de fa-
se III 18.

Estudo clínico de fase III, controlado, randomi-
zado, duplo-cego

Sacchidanand et al. 17 compararam a segu-
rança e eficácia da tigeciclina em monoterapia
com a combinação vancomicina e aztreonam
(V+A) no tratamento de IPEP complicada. O es-
tudo foi conduzido em 89 centros de 8 países e

incluiu indivíduos maiores de 18 anos com IPEP
envolvendo tecido mole profundo (diagnóstico
predominante), ou que requeriam extensa inter-
venção cirúrgica, incluindo celulite extensa de
pelo menos 10 cm de largura ou comprimento,
ou aquelas associadas a doença complicadora
(p.ex: diabetes ou doença vascular periférica).
Da amostra inicial de 583 pacientes, 397 preen-
cheram todos os requisitos para inclusão no es-
tudo e completaram todo o tratamento tornan-
do-se clinicamente avaliáveis. A consideração de
não inferioridade de um tratamento em relação
ao outro consistiu na obtenção de uma diferen-
ça de eficácia menor que 15%. O estudo de-
monstrou que a monoterapia com tigeciclina
não foi inferior à combinação V+A (Tabela 2).

A resposta microbiológica de 115 pacientes
tratados com tigeciclina e 113 tratados com
V+A, para os quais foi possível isolar o microor-
ganismo foi avaliada. De acordo com o estudo,
as taxas de erradicação foram consideradas
comparáveis (tigeciclina 78,3% e V+A 77%), de-
monstrando a não-inferioridade da monoterapia
com tigeciclina em comparação com a combina-
ção V+A para IPEP complicada 17.
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Estudo clínico de fase III, controlado, randomi-
zado, duplo-cego

Breedt et al. 19 avaliaram a eficácia, seguran-
ça e não-inferioridade de tigeciclina em compa-
ração com a combinação vancomicina e aztreo-
nam (V+A). O estudo foi desenvolvido entre no-
vembro de 2002 a dezembro de 2003 em 63
centros de pesquisa de 21 países. A amostra in-
cluiu pacientes hospitalizados, maiores de 18
anos que apresentavam IPEP complicada envol-
vendo tecido mole profundo, como celulite ex-
tensa com pelo menos 10 cm de largura ou
comprimento, em que era necessária interven-
ção cirúrgica, ou associada à doença complica-
dora (por exemplo: diabetes mellitus, doença
vascular periférica, neuropatia periférica e insu-
ficiência venosa inferior). Os pacientes eram vi-
sitados de 12 a 92 dias após o término do trata-
mento para avaliação clínica. Dos 546 pacientes
inicialmente randomizados para o estudo, 436
foram considerados clinicamente avaliáveis.
Uma diferença menor que 15% na eficácia dos

Modelo Estudo clínico de fase III, controlado, randomizado, duplo-cego.

Intervenção 50 mg tigeciclina (dose inicial de 100 mg), 2X ao dia ou 1 g+2 g V+A, 2X ao dia,
durante 14 dias.

Participantes 436 pacientes hospitalizados com IPEP complicada (261/tigeciclina e 259/V+A).

Desfecho Cura - sinais e sintomas da infecção ausentes ou melhora clínica sem necessidade
de terapia adicional.

Resultado Taxas de cura: 89,7 % (tigeciclina) X 94,4 % (V+A).

OBS: pacientes infectados por MRSA e MSSA - taxas de cura: 5/6 e 54/62 (tigeciclina), e 3/6 e 55/58 (V+A).

Tabela 3. Resumo do estudo de Breedt et al. 19.

Modelo Análise dos resultados dos dois estudos clínicos de fase III.

Intervenção 50 mg tigeciclina, 2X ao dia ou 1 g +2 g V+A, 2X ao dia, durante 14 dias.

Participantes 833 pacientes hospitalizados com IPEP complicada (422/tigeciclina e 411/V+A).

Desfecho Cura - sinais e sintomas da infecção ausentes ou melhora clínica sem necessidade
de terapia adicional.

Resultado Taxas de cura: 86,5% (tigeciclina) X 88,6 % (V+A).

Tabela 4. Resumo do estudo de Ellis-Grosse et al. 15.

Modelo Estudo clínico de fase III, controlado, randomizado, duplo-cego.

Intervenção 50 mg tigeciclina (dose inicial de 100 mg), 2X ao dia ou 1 g+2 g V+A, 2X ao dia,
durante 14 dias.

Participantes 397 pacientes hospitalizados com IPEP complicada (199/tigeciclina e 198/V+A).

Desfecho Cura - sinais e sintomas da infecção ausentes ou melhora clínica se necessidade de
terapia adicional.

Resultado Taxas de cura: 82,9% (tigeciclina) X 82,3% (V+A)

Tabela 2. Resumo do estudo de Sacchidanand et al. 17.

tratamentos evidenciava a não-inferioridade de
um tratamento em relação ao outro. As taxas de
cura obtidas (4,7% de diferença) demonstraram
que tigeclina não foi inferior ao tratamento com
V+A (Tabela 3).

Cento e sessenta e quatro pacientes tratados
com tigeciclina e 148 tratados com V+A foram
avaliados microbiologicamente. De acordo com
o estudo, as taxas de erradicação foram conside-
radas comparáveis (tigeciclina 84,8% e V+A
93,2%), demonstrando a não-inferioridade da te-
rapia com tigeciclina em comparação com a
combinação V+A para IPEP complicada 19.

Análise dos resultados dos dois estudos clínicos
de fase III

Ellis-Grosse et al. 15 apresentaram uma com-
pilação dos dados obtidos nos dois estudos de
fase III descritos anteriormente (Tabela 4). Estes
resultados confirmaram a não-inferioridade esta-
tística de tigeciclina em relação à V+A para IPEP
complicada 15.
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Infecções intra-abdominais complicadas
As infecções intra-abdominais complicadas

incluem situações como apendicites complica-
das, abscessos intra-abdominais, feridas cirúrgi-
cas infectadas e peritonites 4,20,21 e são caracteri-
zadas por uma infecção local ou sistêmica, se-
cundária a uma perfuração no trato gastrintesti-
nal ou à formação de uma parede necrótica no
espaço peritoneu. Essas infecções requerem
uma combinação de intervenção cirúrgica ade-
quada e antibioticoterapia de amplo espectro
para obtenção de resultados clínicos satisfatórios
20,22.

A infecção de feridas provenientes de cirur-
gias abdominais são frequentemente causadas
por MRSA, enterobacteriaceas (por exemplo,
E.coli), estreptococos e anaeróbios. Nos casos
em que somente bactérias da flora intestinal es-
tão envolvidas na infecção, tratamentos com
combinações de inibidores de β-lactamase, cefa-
losporina de terceira ou quarta geração ou
fluorquinolonas associadas ao metronidazol, ou
carbapenêmicos, são altamente efetivos na
maioria dos casos. No entanto, é descrito que
organismos produtores de β-lactamases de am-
plo espectro têm se disseminado amplamente
entre as enterobacteriaceas da flora intestinal
que podem causar essas infecções. Especial-
mente para estes casos, tigeciclina é uma alter-
nativa atraente, além daqueles em que o pacien-
te é alérgico à penicilina 20,21.

Para esta indicação foi localizado um estudo
clínico de fase III, no qual são citados um en-
saio de fase II e outro de fase III, que, no entan-
to, não se encontram disponíveis nas bases de
dados consultadas. Além deste, foi localizado
um estudo que avaliou conjuntamente os resul-
tados obtidos nos dois ensaios clínicos de fase
III até agora realizados.

Estudo clínico de fase III, comparativo, multicên-
trico, duplo-cego

Oliva et al. 20 avaliaram a eficácia e seguran-

ça de tigeciclina em comparação com imipe-
nem/cilastatina (I+C). O estudo foi desenvolvido
em 96 centros de 17 países, entre novembro de
2002 e agosto de 2004 e incluiu pacientes acima
de 18 anos que requeriam procedimento cirúrgi-
co para infecção intra-abdominal complicada
(na maioria dos casos, apendicite complicada,
seguido por perfuração intestinal). Os pacientes
eram visitados de 14 a 35 dias após o tratamen-
to para avaliação clínica. Da amostra inicial de
898 pacientes, 621 preencheram todos os crité-
rios para serem avaliados clinicamente. Uma di-
ferença menor que 15% na eficácia dos trata-
mentos evidenciava a não-inferioridade de um
em relação ao outro (Tabela 5).

Tigeciclina foi considerada eficaz e estatisti-
camente não-inferior a imipenem/cilastatina. Em
ambos os grupos avaliados foram encontradas
taxas de cura menores que 72% nos pacientes
com abscesso intra-abdominal, diverticulite
complicada, e perfuração intestinal.

O isolamento do patógeno foi possível de
ser realizado para 502 pacientes, o que permitiu
avaliar a eficácia microbiológica. Erradicação
dos isolados intra-abdominais foi relatada para
80,6% (247) dos pacientes tratados com tigecicli-
na e 82,4% (255) dos tratados com imipenem/ci-
lastatina 20.

Análise dos resultados de dois estudos clínicos de
fase III

Babinchak et al. 22 descreveram os resultados
obtidos em dois estudos de fase III, multicênc-
tricos, randomizados, duplo-cego (incluindo o
acima citado) que compararam a eficácia clínica
e a segurança da tigeciclina em monoterapia
com a terapia com imipenem/cilastatina (I+C).
Os estudos envolveram pacientes com diagnós-
tico conhecido ou suspeito para infecção intra-
abdominal complicada, entre novembro de 2002
e dezembro de 2004, em centros de pesquisa de
diversos países. Ambos utilizaram delineamento
e metodologias semelhantes. Antes da compila-

Modelo Estudo clínico de fase III, controlado, multicêntrico, duplo-cego

Intervenção 50 mg tigeciclina (dose inicial de 100 mg), 12/12h ou 500 mg/500 mg I+C, 6/6h,
durante 5-14 dias.

Participantes 621 pacientes hospitalizados com infecção intrabdominal complicada
(309/tigeciclina e 312/I+C).

Desfecho Cura - sinais e sintomas da infecção ausentes ou melhora clínica sem necessidade
de terapia adicional.

Resultado Taxas de cura: 73,5% (tigeciclina) X 78,2 % (I+C).

Tabela 5. Resumo do estudo de Oliva et al. 20.
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ção dos dados foram realizadas análises que
concluíram que a interferência de regiões geo-
gráficas e protocolos utilizados nos ensaios não
interferiram significativamente nas respostas clí-
nicas obtidas, possibilitando a análise conjunta
dos resultados. Os pacientes foram visitados de
12 a 42 dias após o tratamento para avaliação
(Tabela 6).

Em ambos os tratamentos, taxas de cura
iguais ou inferiores a 78% foram obtidas em pa-
cientes com abscessos intra-abdominais, diverti-
culite complicada ou perfuração intestinal. Em
pacientes com bacteremia foram relatadas taxas
de cura de 82,5% e 80,0% para tigeciclina e imi-
penem/cilastatina, respectivamente. Na popula-
ção que pôde ser microbiologicamente avaliada
(1.025 pacientes) foram obtidas taxas de erradi-
cação virtualmente idênticas entre os dois gru-
pos, 86,1% para tigeciclina e 86,2% para imipe-
nem/cilastatina. Os resultados indicam que tige-
ciclina é eficaz e estatisticamente não-inferior à
imipenem/cilastatina no tratamento de infecções
intra-abdominais complicadas 22.

Infecções causadas por Acinetobacter
baumannii

Acinetobacter spp. é causador freqüente de
infecções adquiridas em hospitais, especialmen-
te nas unidades de cuidado intensivo. Afeta
principalmente pacientes debilitados, imunode-
primidos, submetidos à ventilação mecânica, de-
rivações ventriculares e tratamentos durante lon-
go período de tempo com vários antibióticos 4.
Um crescente número de isolados deste micro-
organismo tem se mostrado resistente aos anti-
bióticos carbapenêmicos, únicos agentes até en-
tão eficazes para combater muitas infecções se-
veras por A.baumannii, devido à produção de
enzimas OXA-carbapenamases ou de metalo-β-
lactamases 21,23. 

A. baumannii é um patógeno oportunista,
causador de pneumonias nosocomiais, bactere-
mia, meningites, infecções urinárias, infecções

Modelo Análise dos resultados de dois estudos clínicos de fase III

Intervenção 50 mg tigeciclina (dose inicial de 100 mg), 12/12h ou 500 mg/500 mg I+C, 6/6h,
durante 5–14 dias.

Participantes 1262 (631 de cada grupo).

Desfecho Cura - sinais e sintomas da infecção ausentes ou melhora clínica sem necessidade
de terapia adicional.

Resultado Taxas de cura considerando todos os tipos de infecção: 80,2% (tigeciclina) X 81,5% (I+C).

Tabela 6. Resumo do estudo de Babinchak et al. 22.

em queimaduras, e outras com altas taxas de
mortalidade 4,23. Muitas cepas de A. baumannii
produtoras de carbapenemases são resistentes a
todos os agentes disponíveis, exceto às polimi-
xinas, agentes com significativa toxicidade e bai-
xa penetração nas secreções respiratórias (fato
contornado através da nebulização com colisti-
na). A tigeciclina é apresentada como possível
alternativa às polimixinas 23.

Na Argentina, no primeiro mês de lançamen-
to da tigeciclina no mercado, 61% das prescri-
ções do fármaco foram para indicações não
aprovadas, especialmente em pacientes idosos
com pneumonia associada à ventilação mecâni-
ca (PAVM) por Acinetobacter spp. multirresisten-
te. Isso se explica principalmente pela alta con-
centração alcançada pelo fármaco nas células al-
veolares, pelo aumento da resistência de Acine-
tobacter spp aos carbapenêmicos no país, e pela
associação entre antibioticoterapia inicial ina-
propriada e a mortalidade desses pacientes 24. 

Não foram localizados estudos clínicos ade-
quadamente controlados para avaliar a eficácia
clínica desta potencial indicação da tigeciclina,
apenas relatos de caso, alguns descrevendo o
rápido aparecimento de resistência ao fármaco,
que serão descritos a seguir.

Relatos de caso
Taccone et al. 25 relataram o caso de um pa-

ciente do sexo masculino, 25 anos de idade, in-
ternado em unidade de tratamento intensivo
(UTI), com choque séptico por A. baumannii,
desenvolvido após pancreatite aguda com abs-
cesso intrabdominal. Diante de febre persistente
e instabilidade hemodinâmica, após tratamento
com meropenem e metanossulfonato de colisti-
na e demonstração de resistência aos demais
antibióticos disponíveis, tigeciclina foi adiciona-
da à terapia (dose inicial de 100mg, seguida por
50 mg duas vezes ao dia, mantendo a combina-
ção de antibióticos por 31 dias). Quatro dias
após o início da combinação com tigeciclina, é
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relatada a melhora das condições do paciente
com diminuição da febre e resolução dos sinais
e sintomas do choque. No 18º dia, o paciente
foi transferido da UTI.

Curcio et al. 24 relataram os casos de um ho-
mem e de uma mulher, ambos com 71 anos de
idade, internados em UTI e que desenvolveram
PAVM por Acinetobacter spp. sensível somente à
colistina. Colistina não foi considerada uma op-
ção terapêutica nestes casos devido ao seu po-
tencial nefrotóxico. O tratamento com tigeciclina
foi indicado. No primeiro caso, as condições clí-
nicas do paciente foram gradualmente melho-
rando e, ao 11º dia de tratamento, foi retirado
da ventilação mecânica; o paciente foi transferi-
do para uma unidade de internação após 14
dias de tratamento. No segundo caso, houve
melhora clínica da função dos órgãos, da febre
e da infiltração torácica com um tratamento de
15 dias com tigeciclina; duas semanas após, a
paciente foi encaminhada para reabilitação. 

Schafer et al. 26 realizaram um estudo retros-
pectivo de 25 pacientes: 19 com PAVM, 3 com
bacteremia e 3 com PAVM mais bacteremia por
A.baumannii multirresistente. Os pacientes rece-
beram tratamento com tigeciclina em monotera-
pia (dose inicial de 100 mg e dose de manuten-
ção de 25-50 mg/dia, dependendo da função
hepática do paciente) ou em combinação com
outros antibióticos, entre setembro de 2005 e
maio de 2006. Vinte e um pacientes obtiveram
sucesso clínico, em quatro houve desenvolvi-
mento de resistência à tigeciclina.

Reid et al. 27 relataram o rápido aparecimen-
to de resistência por A. baumannii à tigeciclina
em uma paciente transplantada de rim e do fí-
gado, inicialmente tratada para uma infecção
urinária com dose inicial de 100 mg, seguida
por 50 mg duas vezes ao dia. Três semanas
após o término do tratamento, a paciente desen-
volveu pneumonia causada por A.baumannii, e
seguiu-se novo curso de tratamento com tigeci-
clina, obtendo-se um MIC de 2 µg/mL para o
isolado. Ao mesmo tempo, a paciente desenvol-
veu abscesso paraespinhal decorrente de osteo-
mielite espinhal por A. baumannii. Novas cultu-
ras do abscesso, do escarro e da urina obtive-
ram um MIC de 24 µg/mL para o isolado. 

Peleg et al. 28 relataram dois casos de infec-
ção na corrente sangüínea por A. baumannii
em uma mulher de 72 anos, hipertensa e diabé-
tica, e em um homem de 60 anos, transplantado
cardíaco, que receberam tigeciclina (dose inicial
de 100mg, seguida de 50mg duas vezes ao dia)

durante 9 e 16 dias para outras indicações (a
primeira para colonização por E. faecium resis-
tente à vancomicina, apresentada após cirurgia
e acompanhada por outras complicações, e o
segundo por infecção em ferida operatória por
Enterobacter cloacae com sensibilidade interme-
diária a ertapenem). A paciente evoluiu para
óbito devido à infecção; o segundo paciente re-
cuperou-se após alteração na antibioticoterapia,
modificando o uso de tigeciclina para merope-
nem e amicacina. Em ambos os casos, os isola-
dos obtidos apresentaram um fenótipo de mul-
tirresistência, parcialmente atribuído a um meca-
nismo de efluxo. Devido à eficiência de A. bau-
mannii em adquirir determinantes de resistên-
cia, esta resposta à exposição à tigeciclina é es-
perada.

OUTRAS INDICAÇÕES
Os estudos que avaliaram a atividade in vitro

da tigeciclina contra microorganismos Gam-po-
sitivos, Gram-negativos e anaeróbios, e outros
como, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia
spp, Mycobacterium spp, envolveram patógenos
isolados de pacientes com diversos tipos de in-
fecções: pacientes críticos de UTI e pacientes
com bacteremia, infecções do trato respiratório
adquiridas na comunidade ou hospitalares, in-
fecções na corrente sangüínea, infecções do tra-
to genito-urinário, além de infecções intra-abdo-
minais e da pele e suas estruturas. Nestes testes,
o fármaco demonstrou potente atividade contra
boa parte dos microorganismos, muitas vezes
superior aos demais antibióticos testados 9,29,30.

Para P. aeruginosa, Proteus spp., M. morganii
e espécies de Providencia foi demonstrada ativi-
dade limitada. Estes organismos são intrinsica-
mente menos suscetíveis à tigeciclina (MIC >4
µg/mL), primariamente devido a um sistema de
efluxo multidroga, o que evidencia que o fárma-
co não deve ser uma opção para infecções cau-
sadas por estes microorganismos. O mesmo tipo
de sistema de efluxo, denominado AcrAB, já foi
identificado em cepas de K. pneumoniae, Ente-
robacter spp. e E. coli, que demonstraram susce-
tibilidade diminuída à tigeciclina 9,29. 

Apesar da ótima atividade microbiológica
contra S. aureus meticilina-resistentes (MRSA), S.
pneumoniae penicilina-resistentes, enterococos
vancomicina-resistentes, anaeróbios e cepas de
E. coli portadoras de genes determinantes de re-
sistência às tetraciclinas, além de organismos
Gram-negativos produtores de β-lactamases de
amplo espectro encontrada para a tigeciclina em
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isolados de diversas condições clínicas, não fo-
ram localizados estudos que comprovem a efi-
cácia do fármaco em outras situações que não
as anteriormente citadas neste trabalho, apenas
alguns relatos de caso, descritos a seguir.

Bacteremia
Cobo et al. 31 descrevem o caso de um pa-

ciente de 66 anos submetido à cirurgia cardíaca
que apresentou bacteremia prolongada por cepa
epidêmica de Klebsiella pneumonia expressan-
do metallo-β-lactamases e uma β-lactamase de
amplo espectro. Monoterapia com meropenem
1 g a cada 8 horas foi introduzida. Passados 3
dias foram adicionados ao tratamento ciproflo-
xacino 400 mg e colistina 2 milhões de unidades
a cada 8 horas. A substituição do meropenem
por aztreonam 1 g e aumento de dosagem da
colistina para 3 milhões de unidades foram rea-
lizadas sem sucesso. No dia 44 de antibioticote-
rapia, tigeciclina foi introduzida (dose inicial de
100 mg seguidos de 50 mg duas vezes ao dia) e
administrada em combinação com a colistina,
que foi posteriormente descontinuada. A dura-
ção do tratamento com tigeciclina foi de 24 dias
e durante este período as condições do paciente
melhoraram progressivamente. Nenhum efeito
adverso foi observado e o paciente não apre-
sentou recaídas nos 9 meses seguintes.

Munoz-Price et al. 32 descreveram 4 casos de
pacientes com infecção por S. aureus resistente
à meticilina que receberam tigeciclina após tra-
tamento ineficaz com outros fármacos conven-
cionais. Apenas uma paciente não obteve suces-
so no tratamento, o que foi relacionado à admi-
nistração de dose inadequada, pois recebeu me-
tade da dose indicada, ou seja, 25 mg duas ve-
zes ao dia, nas três semanas prévias à interna-
ção.

Pneumonia
Daly et al. 33 descreveram um caso de pneu-

monia nosocomial e empiema, causada por K.
pneumoniae produtora de carbapenemase em
que a paciente foi tratada com tigeciclina. A
pneumonia foi tratada com sucesso, porém hou-
ve recorrência do empiema em associação com
um aumento do MIC de 0,75 µg/mL para 2
µg/Ml. 

Abscesso de fígado
Khanna & Inkster 34 relatam o uso da tigeci-

clina para tratar abscesso de fígado causado
Staphylococcus aureus meticilino-resistente re-

fratário à terapia padrão de antimicrobianos. As
terapias indicadas foram piperacilina/tazobac-
tam 4,5 g 3 vezes ao dia por 14 dias, vancomici-
na 1g duas vezes ao dia por 10 dias e gentami-
cina 300 mg/dia por 3 dias. A terapia intraveno-
sa foi substituída por 600 mg de linezolida duas
vezes ao dia e posteriormente a vancomicina foi
reintroduzida sem sucesso. A tigeciclina foi en-
tão indicada na dose inicial de 100 mg, seguido
de 50 mg duas vezes ao dia por um período de
9 dias, sendo observada recuperação do pacien-
te. 

SEGURANÇA
Nos estudos clínicos localizados, todos os

pacientes que recebiam pelo menos uma dose
de tigeciclina foram avaliados para a segurança
do tratamento 17-19,20,22. Dois estudos compilaram
os resultados dos ensaios clínicos de fase III pa-
ra avaliação da eficácia e segurança da tigecicli-
na e demonstraram que, geralmente, o fármaco
é bem tolerado 2 .

Ellis-Grosse et al. 15, relataram que em dois
estudos comparativos entre tigeciclina e vanco-
micina+aztreonam (V+A), para infecções com-
plicadas da pele e estruturas da pele, 1116 pa-
cientes foram avaliados em relação à segurança
e tolerabilidade ao tratamento (566 tratados com
tigeciclina e 550 tratados com V+A). A incidên-
cia de efeitos adversos durante o tratamento foi
similar (67,7% e 61,1 % do grupo da tigeciclina
e do grupo da combinação V+A, respectivamen-
te). Todavia, boa parte destes eventos não foi
relacionada aos medicamentos em estudo e fo-
ram de intensidade média a moderada. Um nú-
mero significativamente maior de pacientes tra-
tados com tigeciclina relatou efeitos adversos do
trato gastrintestinal (46% versus 21%) com maior
freqüência de náusea e vômito. No grupo trata-
do com a combinação V+A, a incidência de
efeitos adversos da pele (19,3% versus 10,6%),
como rash cutâneo, e do sistema cardiovascular
(14,7% versus 8,8%), como hipertensão, foi sig-
nificativamente maior; 29 pacientes do grupo
que recebeu V+A e 20 do grupo que recebeu ti-
geciclina tiveram que descontinuar o tratamento
devido a efeito adverso. Nenhuma anormalidade
hematológica ou sérica foi associada ao uso de
tigeciclina, enquanto que o uso de V+A foi rela-
cionado ao aumento nos níveis séricos de ami-
notransferase hepática. Sete mortes ocorreram
durante os estudos, 6 no grupo da tigeciclina e
1 no grupo de V+A; segundo os autores nenhu-
ma foi relacionada aos fármacos em estudo. No
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grupo da tigeciclina as mortes foram relacinadas
a comorbidades (adenocarcinoma, parada car-
díaca, perfuração de úlcera duodenal, hipoglice-
mia, infarto do miocárdio, embolia pulmonar e
choque séptico). No grupo da vancomicina, a
morte foi relacionada a complicações de doença
pulmonar obstrutiva crônica e insuficiência car-
díaca congestiva. 

Babinchak et al. 22 relataram que em dois es-
tudos comparativos entre tigeciclina e imipe-
nem/cilastatina para infecções intra-abdominais
complicadas, 1642 pacientes foram avaliados
quanto à segurança e tolerabilidade ao trata-
mento (817 que receberam tigeciclina e 825 que
receberam imipenem/cilastatina). A incidência
de efeitos adversos em ambos os grupos foi se-
melhante (73,8% para tigeciclina e 71,6% para
imipenem/cilastatina). Náusea (24,4% para tige-
ciclina e 19% para imipenem/cilastatina), vômito
(19,2% para tigeciclina e 14,3% para
imipenem/cilastatina) e diarréia (13,8% para ti-
geciclina e 13,2% para imipenem/cilastatina) fo-
ram os três efeitos adversos mais relatados para
ambos os grupos. Um total de 41 pacientes fale-
ceu durante os estudos, 24 no grupo tratado
com tigeciclina e 17 no grupo tratado com imi-
penem/cilastatina. Apenas uma morte, após
choque séptico, secundária à resposta inadequa-
da à terapia, foi considerada possivelmente rela-
cionada ao uso de tigeciclina. Vinte e um pa-
cientes tratados com tigeciclina (2,6%) e doze
tratados com imipenem/cilastatina (1,5%) tive-
ram que descontinuar o tratamento devido a
efeito adverso. 

Fotossensibilidade pode ocorrer com o uso
das glicilciclinas. Como para as tetraciclinas, po-
dem ocorrer efeitos antianabólicos, que levam
ao aumento de uréia no sangue, azotemia, aci-
dose e hipofosfatemia. Isso ocorre devido à ca-

pacidade das tetracilinas em inibir a incorpora-
ção de aminoácidos às cadeias protéicas, que
são convertidos em uréia e excretados na urina
em pacientes normais. Em pacientes com dis-
função renal, a uréia acumulada pode levar a
um aumento do seu nível sangüíneo. O uso de
tigeciclina deve ser evitado em mulheres grávi-
das e crianças com até oito anos de idade, pois,
da mesma forma que as tetracilinas, a tigeciclina
pode levar à alteração permanente da coloração
dos dentes em desenvolvimento 12.

CONCLUSÃO
Nos estudos clínicos controlados e randomi-

zados localizados, a tigeciclina demonstrou efi-
cácia e segurança não-inferiores aos fármacos
classicamente utilizados para infecções compli-
cadas da pele e suas estruturas e para infecções
intra-abdominais complicadas. Tigeciclina foi
aprovada por órgãos reguladores e pode ser
uma opção para estas indicações. No entanto,
são necessários mais estudos para avaliar o cus-
to-benefício do tratamento com tigeciclina em
comparação com os fármacos classicamente uti-
lizados. 

Para os potenciais usos descritos neste traba-
lho, mas ainda não reconhecidos por órgãos re-
guladores, não há estudos bem controlados que
permitam afirmar a eficácia e segurança da tige-
ciclina. Devido à crescente necessidade de op-
ções terapêuticas para o combate de microorga-
nismos resistentes, como nos relatos de casos
descritos, e pela sua importância, principalmen-
te no ambiente hospitalar, é de especial interes-
se a realização de ensaios clínicos controlados e
bem delineados ou estudos observacionais con-
tinuados para estas indicações, que de fato têm
sido praticadas.
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