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INTRODUÇÃO 

 Origem: a eritomicina foi isolada naturalmente a partir 

Streptomyces erythreus, os demais macrolídeos  são semi-

sintéticos; 

 Efeito: bacteriostático; 

 Mecanismo de ação: inibição da síntese proteica; 

 Licenciados pra uso clínico: eritromicina, claritromicina, azitromicina, 

espiramicina, roxitromicina, telitromicina; 

 

 



ESPECTRO DE AÇÃO 

 Cocos Gram+: Streptococcus spp., Staphylococcus spp. 

 Bacilos Gram+: Corynebacterium difteriae, Listeria monocytogenes.  

 Alguns Bacilos GramΘ: Haemophilus influenzae, Moraxella catarralis, 

Bordetella pertussis, H. pylori, Pasteurela multocida. 

 Cocos GramΘ: Neisseria ghonorreae. 

 Bactérias intra-celulares: Chlamydia spp., Legionella spp., Mycoplasma 

spp. 

 Micobactérias: M. avium, M. scrofulaceum, M. tuberculosis ... 

 



FARMACOCINÉTICA/ 
FARMACODINÂMICA 

 Via de administração: enteral ou parenteral (EV). Alimentos 

podem retardar e/ou diminuir a absorção; 

 Meia-vida: varia de 1,6h (ERI), até 68h (AZI); 

 Tempo de infusão: 1h; 

 Distribuição corporal: ampla, incluindo vias aéreas altas e baixas, 

próstata, feto, mas não o SNC; Atingem altas concentrações 

intra-celulares; 

 Eliminação: hepática e renal. 

 



POSOLOGIA 

 Eritromicina: 250mg a 500mg (vo) 6/6h; 

 Claritromicina: 500mg (vo) ou (EV) 12/12h; 

 Azitromicina: 500mg (vo) ou (EV) 1x ao dia; 

 Espiramicina: 500mg (vo) 6/6h; 

 



REAÇÕES ADVERSAS 

 Em geral, são drogas consideradas seguras; 

 Náuseas, vômitos, epigastralgia e diarréia são comuns; 

 Reações de hipersensibilidade são incomuns; 

 Hepatite colestática pode ocorrer raramente; 

 Prolongamento do intervalo QT pode ocorrer muito raramente.   

 



INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

 São descritas várias interações significativas com outras 

medicações, devido inibição do citocromo P450; 

 A eritromicina é a mais potente inibidora; 

 Potencialização do efeito de: digoxina, sinvastatina, warfarina, 

corticóides, midazolam, carbamazepina, fenitoína, ciclosporina, 

ácido valpróico, teofilinas, terfenadina ... 



INDICAÇÕES 

 Infecções respiratórias altas e baixas, incluindo otite, faringite, 

sinusite, pneumonia e coqueluche; 

 DSTs: uretrite gonocócica e não-gonocócica, salpingite, doença 

inflamatória pélvica, sífilis; 

 Infecções comunitárias de pele e partes moles; 

 Úlcera péptica associada ao H. pylori; 

 Profilaxia cirúrgica em cirurgias orais; 

 Micobacterioses atípicas, hanseníase; 

 Toxoplasmose na gestação (espiramicina). 

 

 



CONTRA-INDICAÇÕES 

 Reações prévias de hipersensibilidade; 

 Hepatopatia grave. 



QUAIS AS PARTCULARIDADES DE 
CADA UM? 

 A eritromicina é mal tolerada por adultos; 

 A claritromicina é a mais potente contra cocos Gram+; 

 A azitromicina pode ser usada em dose única nas DSTs; 

 A espiramicina e o estearato de eritromicina são “mais” 

seguros para uso na gestação;  

 




