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RESUMO 
 
Introdução. O fenômeno da resistência antimicrobiana é um desafio global de 

saúde pública, apresentando um crescimento vertiginoso pelo uso inadequado dos 

antimicrobianos em todo o mundo. Infecções causadas por microrganismos 

multirresistentes conferem pior prognóstico, aumentando a morbidade e 

mortalidade dos pacientes e aumento dos custos do sistema de saúde (SUS). 

Torna-se necessário estimular o uso racional de antimicrobianos e idealizar 

estratégias no controle da resistência bacteriana no ambiente hospitalar, 

principalmente em unidades de terapia intensiva (UTI).  

Objetivo. Descrever o padrão de uso dos antimicrobianos na Unidade de Terapia 

Intensiva do Hospital Estadual Getúlio Vargas estabelecendo uma correlação com 

a microbiota isolada nos espécimes clínicos enviados para cultura e o desfecho 

clínico dos pacientes 

Métodos. Estudo descritivo dos padrões de uso de antimicrobianos, que utilizará 

como ferramenta de avaliação a coleta de dados dos prontuários dos pacientes 

internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Estadual Getúlio Vargas, 

durante o período de dezembro de 2009 a dezembro de 2011.  

Resultados. De um total de 369 pacientes inicialmente admitidos na UTI, 165 

preencheram os critérios de inclusão. Homens representaram 69,7%, sendo a 

mediana de idade de 47 anos. A enfermidade mais prevalente na admissão foi o 

acidente vascular cerebral com 41% e a comorbidade mais prevalente, a 

hipertensão arterial sistêmica com 67%. Secreção traqueal foi o espécime mais 

coletado para as primeiras amostras com 46%. Os germes Gram-negativos 

representaram 76% dos isolados nas primeiras amostras coletadas. O grupo das 

cefalosporinas foi o mais prescrito, seguido das penicilinas associadas aos 

inibidores de β-lactamases. Exposição a um regime antimicrobiano prévio não teve 

influência sobre o perfil de resistência dos microrganismos isolados nas primeiras 

amostras. O acerto na cobertura do primeiro esquema antimicrobiano prescrito 

analisado segundo o diagnóstico de admissão, nos casos de insuficiência 

respiratória aguda foi de 100%. Nos casos de sepse, foi encontrado inadequação 

do regime antimicrobiano inicial em todos os casos incluídos neste estudo. 

Conclusões. O estudo encontrou maior prevalência de uso de drogas do grupo 

das cefalosporinas no primeiro regime antimicrobiano instituído. O perfil de 

multirresistência estava presente nos microrganismos mais associados com 

infecções relacionadas com a assistência em saúde, com ênfase no Acinetobacter 

baumannii. No geral, a cobertura antimicrobiana empírica foi eficaz em 42% dos 

casos em que houve isolamento do agente infeccioso. O escore APACHE II, a 

troca do regime antimicrobiano em menos de 96 horas e a elevação na proteína c-

reativa foram independentemente associados com mortalidade na unidade de 

terapia intensiva. 

Palavras chaves. Unidade de terapia intensiva; antimicrobianos; resistência 

bacteriana; farmácia clínica.



 
 

ABSTRACT 
 
Introduction. The phenomenon of antimicrobial resistance is a global public 

health challenge, presenting a dizzying growth due to the inadequate use of 

antimicrobials worldwide. Infections caused by multiresistant microorganisms 

confer poorer prognosis, increasing patients' morbidity and mortality and 

increasing costs of the health system (SUS). It is necessary to stimulate the 

rational use of antimicrobials and idealize strategies to control bacterial resistance 

in the hospital environment, especially in intensive care units (ICUs). 

Objectives. To describe the pattern of antimicrobial use in the Intensive Care Unit 

of Getulio Vargas State Hospital, establishing a correlation with the microbiota 

isolated from the clinical specimens submitted to culture and the clinical outcome 

of the patients. 

Methods. A descriptive study of the antimicrobial use patterns, which will use as 

an evaluation tool the collection of data from patients' charts at the Intensive Care 

Unit of Getulio Vargas State Hospital during the period from December 2009 to 

December 2011. 

Results. From 369 patients admitted at the ICU in that study period, 165 met the 

inclusion criteria. Men accounted for 69.7%, with the median age being 47 years. 

Most prevalent disease at admission was stroke at 41% and the most prevalent 

comorbidity was systemic arterial hypertension at 67%. Tracheal secretion was the 

most collected specimen for the first samples with 46%. Gram-negative germs 

represented 76% of the isolates in the first samples collected. The cephalosporin 

group was the most prescribed, followed by penicillin group associated with β-

lactamase inhibitors. Exposure to a previous antimicrobial regime had no influence 

on the resistance profile of the microorganisms isolated in the first samples. The 

coverage of the first prescribed antimicrobial regimen analyzed according to the 

admission diagnosis, in cases of acute respiratory failure was 100%. In sepsis, 

inadequacy of the initial antimicrobial regimen was found in all studied cases. 

Conclusions. The study found a major prevalence of cephalosporin group in the 

first prescribed antimicrobial regimen. The multi-resistance profile was present in 

the microorganisms most associated with health care related infections, with 

emphasis on Acinetobacter baumannii. Overall, empirical antimicrobial coverage 

was effective in 42% of cases in which there was isolation of the infectious agent. 

The APACHE II score, exchange of the antimicrobial regimen in less than 96 hours 

and elevation in C-reactive protein were independently associated with mortality in 

the intensive care unit. 

Keywords. Intensive Care Units; Antimicrobials; Bacterial resistance; Clinical 

Pharmacy.
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1- INTRODUÇÃO 
 
 

 

O uso criterioso, esmerado e racional dos antimicrobianos é parte integrante da 

boa prática clínica. Esta atitude maximiza a utilidade e eficácia terapêutica do 

tratamento e minimiza os riscos associados com infecções emergentes e a seleção 

de agentes patogênicos resistentes. O uso indiscriminado e excessivo de 

antimicrobianos parece ser o fator mais significativo no surgimento de microrganismos 

resistentes nos últimos anos (Sartelli et al., 2016), ameaçando o cerne da medicina 

moderna e a sustentabilidade de uma resposta eficaz aos tratamentos instituídos. 

Entre 2000 e 2010, o consumo de antibióticos aumentou 36%, e países como Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul representaram 76% deste aumento (Boeckel et 

al., 2014). Os antimicrobianos são amplamente utilizados na prevenção de doenças e 

na promoção do crescimento em animais de corte. Nos Estados Unidos, estima-se 

que o uso de antimicrobianos nestes animais representa cerca de 80% do consumo 

anual no país (Boeckel et al., 2015). Nos últimos anos tem-se dado grande importância 

à diminuição do uso de antimicrobianos na agropecuária, evitando assim a 

acumulação destes fármacos no meio ambiente. O aumento da resistência bacteriana 

a vários agentes antimicrobianos acarreta dificuldades no manejo de infecções, 

contribui para o aumento dos custos do sistema de saúde e determina uma redução 

na qualidade de vida de pacientes e familiares. Porém, nos países emergentes, 

poucos recursos são empregados na monitoração de ações sobre o uso racional de 

antimicrobianos, e os dados sobre o uso desses agentes em hospitais são limitados, 

não sendo diferentes no cenário brasileiro (Castro et al., 2002). Em termos de infecção 

hospitalar, a problemática é mais séria na unidade de terapia intensiva (UTI). Neste 

ambiente o paciente está mais exposto ao risco de infecção, haja vista sua condição 

clínica e a existência de várias comorbidades entre elas: diabetes, neoplasias, 

hipertensão, insuficiência renal, tabagismo, alcoolismo, obesidade, desnutrição, 
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anemia e outras. Os extremos de idade também constituem fator de risco, podendo 

ainda ser destacada a variedade de procedimentos invasivos rotineiramente 

realizados (Naudi et al., 2014). As taxas de infecção hospitalar (IH) em UTI variam 

entre 18 e 54%, sendo cerca de cinco a dez vezes maiores do que em outras unidades 

de internação de um hospital. As infecções em UTI são responsáveis por 5 a 35% de 

todas as IH e por, aproximadamente, 90% de todos os surtos ocorrem nessas 

unidades. As altas taxas de mortalidade nas UTIs, comumente variando entre 9 e 38%, 

podem alcançar a 60% devido à ocorrência de IRAS (Oliveira et al., 2010). Dados 

recentes sugerem que 51% dos pacientes internados em unidade de tratamento 

intensivo estão infectados e 70% recebem terapia antimicrobiana (Roberts et al., 

2014). Infecções fúngicas tiveram um aumento relevante em sua incidência nos 

últimos anos, representando um fardo importante no contexto de cuidados intensivos, 

com aumento da morbidade e mortalidade (Matthaiou et al., 2015). A infecção mais 

do que dobra a taxa de mortalidade na UTI, e os custos associados com a infecção 

podem ser tão altos quanto 40% do total das despesas de UTI (Martin et al., 2011). A 

infecção causada por cepas resistentes a múltiplas drogas são mais dispendiosas, 

elevando o custo total da internação do paciente (Cartaxo et al., 2011). Dados 

recentes demonstram que os Estados Unidos estão gastando entre US$ 121 e US$ 

263 bilhões de dólares anualmente em pacientes críticos, o que representa mais de 

8% do total de despesas de saúde do país (Abdul-Aziz et al., 2015). Os 

antimicrobianos são as drogas mais prescritas nos hospitais e o aumento da 

resistência bacteriana é uma ameaça à saúde pública mundial. Muitas evidências 

sugerem que seu uso indiscriminado e/ou inadequado tem levado à seleção de cepas 

resistentes as drogas mais potentes utilizadas atualmente (Magill et al., 2014). No 

ambiente hospitalar, os antimicrobianos, além de afetar o paciente, também atingem 

a microbiota ambiental do hospital. O uso pouco judicioso de antimicrobianos é 

relatado em várias partes do mundo, sendo um problema ainda bastante atual. Nos 
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Estados Unidos de 20-50% de todos os antimicrobianos prescritos em prontos-

socorros são desnecessários ou inadequados (Fridkin et al., 2014). A utilização de 

medidas que visam a redução do emprego de antimicrobianos é acompanhada da 

diminuição das taxas de resistência. A grande problemática na implementação destas 

medidas reside em promover mudanças das práticas na prescrição médica (Vitrat et 

al., 2014). O consumo de antimicrobianos em larga escala aumentou 

substancialmente os custos globais dos pacientes críticos (Ribeiro et al., 2015). 

Normalmente situações clínicas que promovem o uso inadequado de antimicrobianos 

são similares e repetidas sistematicamente, como as infecções agudas de vias 

respiratórias inferiores de etiologia viral (Ruvinsky et al., 2011). A resistência aos 

antimicrobianos tem se tornado um desafio crescente, na medida em que as opções 

terapêuticas para o tratamento de algumas infecções causadas por microrganismos 

resistentes têm sido cada vez mais restritas. A ineficácia desta classe de 

medicamentos compromete também o sucesso de grandes procedimentos cirúrgicos 

e do tratamento quimioterápico (Marston et al., 2016). Adicionalmente, a constatação 

de que cerca de 70% dos patógenos isolados em hospitais americanos são resistentes 

a pelo menos um antibiótico reafirma a preocupação com tal cenário (Siegal et al., 

2007). As unidades de terapia intensiva são muitas vezes consideradas como os 

epicentros de resistência aos antimicrobianos. O consumo total de antimicrobianos em 

UTI é de aproximadamente dez vezes superior se comparado ao consumo de uma 

enfermaria em um Hospital Geral (Curcio, 2011). A probabilidade do aumento da 

resistência aos antimicrobianos dentro das unidades de terapia intensiva é muito 

grande, devido ao uso frequente de antimicrobianos de amplo espectro, número de 

pacientes com problemas médicos complexos, e alocação em pequenas áreas 

hospitalares, assim como internações prolongadas. A redução no quadro de 

enfermagem aumenta ainda mais a probabilidade de transmissão pessoa a pessoa 

(Hugonnet et al., 2007). Os prescritores devem assegurar que na administração de 
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antimicrobianos, estes satisfaçam alguns requisitos mínimos, tais como: dose, 

intervalo entre as doses, duração da infusão, via de administração, monitorização dos 

níveis séricos e inexistência de interações. Diversos são os fatores que contribuem 

para a seleção de microrganismos mutantes resistentes promovendo o 

desenvolvimento da resistência aos antimicrobianos, sendo um dos mais importantes 

à exposição repetida a baixas concentrações de antimicrobianos em relação aos 

valores adequados (Abdul-Aziz et al, 2015). A individualização da terapia 

antimicrobiana, observando os parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos, é 

uma tentativa de maximizar a probabilidade de cura da infecção, permitindo ao doente 

crítico a oportunidade de recuperação (Kollef, 2013).  

O conceito de gestão de antimicrobianos vem ao encontro desse problema, 

pois se trata de uma abordagem multifatorial sobre o assunto, destinado a alcançar 

metas de combate à emergência da resistência, melhorando os resultados clínicos e 

controlando os custos (Lawrence & Kollef, 2009). 

São práticas que podem promover a otimização do uso de antimicrobianos em 

unidade de tratamento intensivo: tratamento empírico inicial adequado; drenagem de 

abscessos, empiemas e outras coleções infectadas, assim como a remoção de corpos 

estranhos infectados; monitorização da concentração sérica do antimicrobiano; 

minimização da duração do tratamento; estabelecimento de monoterapia nas 

situações em que for possível; emprego de estratégias que levem em conta as 

características farmacocinéticas e farmacodinâmicas (pk/pd) das drogas; e promoção 

do seu descalonamento sempre que possível (Ulldemolins et al., 2010). A 

antibioticoterapia é um dos fatores de risco mais importantes que contribuem para 

colonizações/infecções fúngicas nosocomiais por supressão da microbiota bacteriana 

endógena (Gupta et al., 2016). Pacientes críticos, que foram expostos a um regime 

antimicrobiano prévio com uso de cefalosporinas de terceira geração e 

fluoroquinolonas, tem risco aumentado de infecção subsequente com um 
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microrganismo produtor de β-lactamase de espectro ampliado (ESBL) – (Karan, 

2016).  

Um dos grandes desafios na clínica é saber se um paciente que parece séptico 

está ou não infectado. Esta situação é particularmente angustiante em terapia 

intensiva, pois se sabe que o atraso frente à demora da cultura, e/ou a inadequação 

na prescrição antibiótica, assim como na abordagem clínica adjuvante, tem um 

impacto negativo sobre o prognóstico. Usam-se frequentemente alguns indicadores 

de infecção como: temperatura corporal, leucograma e a radiografia do tórax, sendo 

na maioria das vezes, de pouca eficácia (Póvoa, 2005).  

A dosagem da Proteína C-Reativa (PCR) já é bastante difundida em centros de 

terapia intensiva, como biomarcador de quadro inflamatório agudo. Também possui 

limitações, devido a algumas moléstias não infecciosas serem associadas a um 

aumento da PCR como: infarto do miocárdio, neoplasias, artrite reumatoide, grandes 

traumas. 

Em um estudo científico, verificou-se que todos os pacientes que apresentavam 

febre, definida como temperatura corporal > 38,2°C, e um valor de PCR > 8,7 mg/dL 

estavam infectados, isto é, a presença destes dois indicadores em pacientes com 

suspeita de estarem sépticos tem uma especificidade de 100% (Póvoa et al., 2005). 

Tendo em vista que a resistência bacteriana é um problema de saúde pública 

emergente e de alcance mundial, e que as infecções causadas por microrganismos 

multirresistentes conferem pior prognóstico, aumentando a morbidade e a mortalidade 

dos pacientes, torna-se necessário estabelecer mecanismos de vigilância sobre o uso 

de antimicrobianos e impactos nas infecções, e com isso idealizar estratégias no 

controle da resistência bacteriana no ambiente hospitalar, principalmente em unidades 

de terapia intensiva. 
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2- REVISÃO DA LITERATURA 

 
 
2.1. O INÍCIO DA ERA ANTIBIÓTICA 
  

Antibióticos ou antimicrobianos são substâncias químicas produzidas por 

microrganismos ou de forma sintética, com capacidade de inibir ou matar 

microrganismos (Rossi & Andreazzi, 2005). 

O emprego dos antimicrobianos são provavelmente uma das formas mais bem-

sucedidas de quimioterapia na história da medicina. Contribuíram significativamente 

para o controle das doenças infecciosas, que foram as principais causas de 

morbimortalidade humana para a grande maioria da população mundial (Aminov, 

2010). Ao contrário da crença comum de que a exposição aos antimicrobianos está 

confinada a "era antibiótica" moderna, Nelson e colaboradores, em 2010, conduziram 

pesquisa revelando vestígios de tetraciclina em restos esqueletais humanos na antiga 

Núbia Sudanesa (350-550 D.C). 

No período entre o final do século XIX e início do século XX, Paul Ehrlich (1854-

1915), desenvolveu pesquisas com corantes (azul de metileno e trypan vermelho) 

sobre células vivas. Em 1910, em um Congresso de Medicina Interna em Wiesbaden-

Alemanha, Paul Ehrlich anunciou que tinha descoberto outra molécula com “afinidade 

específica”, o composto 606 (salvarsan), que era eficaz contra a bactéria Treponema 

pallidum (gram-negativa do grupo das espiroquetas), agente etiológico da Sífilis (Bosh 

et al., 2008). 

No início dos anos trinta, uma equipe de pesquisadores dos laboratórios Bayer 

na Alemanha, liderada por Gerhard Domagk (1895 - 1967), estava testando corantes 

para propriedades antibacterianas. Em 1932 começaram a trabalhar em um novo 

corante vermelho brilhante. Perceberam que infecções em camundongos causadas 

por estreptococos hemolíticos foram curadas por este corante, que foi chamado 
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Prontosil vermelho (rubrum) devido à sua cor brilhante. O uso clínico do Prontosil 

ocorreu em 1935 (Iyer, 2008).  

No ano de 1928 acontece a descoberta da penicilina pelo professor, médico e 

farmacologista Alexander Fleming. O uso clínico acontece somente em 1940 

(Abraham et al., 1941), após a resolução de problemas persistentes com a purificação 

e estabilidade da substância ativa (Chain et al., 2005).  

A descoberta e o uso clínico dos antimicrobianos, no início do século XX, 

transformou a saúde e o bem-estar dos seres humanos, possibilitando grandes 

avanços na medicina. Pouco antes do uso clínico da penicilina, a taxa de mortalidade 

por bacteremia por Staphylococcus aureus foi relatada como sendo de 80% (Skinner 

& Keefer, 1941). A síntese química permitiu o desenvolvimento das primeiras 

substâncias antibacterianas, organoarsenicais e as sulfas, mas estes foram logo 

ultrapassados por uma série de antimicrobianos mais poderosos e complexos 

extraídos da natureza: penicilina, estreptomicina, entre outros (Wright et al., 2014). Na 

década de 1950, a "era dourada" do desenvolvimento e uso de antimicrobianos estava 

bem encaminhado e várias novas classes foram introduzidas nas duas décadas 

posteriores (Conly & Johnston, 2005). O resultado deste avanço tecnológico e 

científico teve consequência direta na melhora do prognóstico, elevando o índice de 

cura e diminuindo as sequelas de inúmeras doenças infecciosas. 

 

2.2. ANTIMICROBIANOS E RESISTÊNCIA  

 

 Os antimicrobianos são considerados uma das maravilhas descobertas no 

século XX, iniciando um período de inovação e esperança na erradicação das doenças 

infecciosas, o que ocasionou o uso exacerbado deste grupo de medicamentos na 

saúde humana, animal e na agricultura. De forma paralela, ocorre o aumento da 

resistência aos antimicrobianos nos hospitais, comunidades e meio ambiente 
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concomitante ao seu uso. Já em 1945, Sir Alexander Fleming alertava sobre o uso 

excessivo de antimicrobianos, quando advertiu que o "público vai exigir [a droga e] ... 

então começará uma era ... de abusos” (Spellberg & Gilbert, 2014). As extraordinárias 

capacidades genéticas dos micróbios beneficiaram-se do uso excessivo de 

antimicrobianos pelo homem (Davies J & Davies D, 2010). Estudos epidemiológicos 

têm demonstrado uma relação direta entre o consumo de antimicrobianos e a 

emergência e disseminação de cepas bacterianas resistentes (Ventola, 2015). 

Geneticistas microbiologistas da década de cinquenta pensavam que o 

desenvolvimento de estirpes resistentes devido ao uso concomitante de 

antimicrobianos seria um evento improvável e raro (Davies, 2006). 

 Apesar deste sucesso impressionante, o uso dos antimicrobianos está sob 

grande ameaça. Isso se deve a dois desafios paralelos. O primeiro é a diminuição do 

interesse no investimento na descoberta e no desenvolvimento de novos 

antimicrobianos pelo setor farmacêutico. O segundo é a resistência bacteriana aos 

antimicrobianos (Wright & Poinar, 2012). As bactérias ambientais que sintetizam 

antibióticos são provavelmente a fonte original de muitas enzimas de resistência, 

refletindo uma pressão evolutiva contínua onde a biossíntese e a resistência aos 

antimicrobianos coevoluem (Morar & Wright, 2010). Em estudo coordenado por Hall e 

colaboradores, em 2004, demonstrou por análises filogenéticas de β-lactamases 

(enzimas que tornam os antimicrobianos, como a penicilina, ineficazes) indicando o 

seu aparecimento entre um e dois bilhões de anos atrás.  

 A problemática da resistência microbiana colaborou para estimular a pesquisa 

e desenvolvimento de novos antimicrobianos (novas classes ou modificações de 

moléculas pré-existentes), que sejam menos susceptíveis aos mecanismos de 

resistência. Isto resultou, em diversos casos, no surgimento de “gerações” de 

antimicrobianos (ex: cefalosporinas de 1ª a 5ª gerações), cada uma com suas 

propriedades aprimoradas, incluindo o espectro bacteriano ampliado, farmacocinética 
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mais favorável e mecanismos de bloqueio da resistência microbiana. 

 Apesar das sucessivas décadas, entre os anos de 1950 e 1970, de descobertas 

e inovações na área dos antimicrobianos, também conhecida como a “era dourada” 

(Aminov, 2010), o fenômeno da resistência continua sendo um desafio crescente, nos 

dias atuais, para o sucesso do tratamento de doenças infecciosas. Uma das principais 

razões para isso é que o desenvolvimento de novos fármacos na última década ficou 

atrás da inevitável seleção de resistência. Com a escassez de novos arcabouços 

moleculares com atividade antibiótica e, em alguns casos, aproximando-se dos limites 

de modificação química de arcabouços conhecidos, somado aos crescentes custos 

de desenvolvimento de fármacos e um ambiente regulatório desafiador, muitas 

indústrias abandonaram a descoberta de novas moléculas (Gwynn et al., 2010). 

 Esta tendência alarmante ocorre ao mesmo tempo em que a resistência a todos 

os antimicrobianos continua a evoluir e a se espalhar pelo mundo (Boucher et al., 

2009). Atualmente os microrganismos são frequentemente resistentes a múltiplos 

antimicrobianos, abrigando muitos genes de resistência (por vezes dezenas) e 

constantemente estão associados com o aumento da virulência. Em alguns casos, as 

bactérias multirresistentes estão emergindo como estirpes epidêmicas e pandêmicas 

(Beceiro et al., 2013; Croucher et al., 2009; Freitas et al., 2010; Peirano & Pitout, 2010). 

 A adaptação bacteriana aos antimicrobianos através do desenvolvimento da 

resistência pode ser encarada como uma evolução darwiniana que ocorre desde o 

início da era dos antibióticos. Extenso e admirável é o número de mecanismos 

genéticos, por vezes intrincados, que esta evolução tem sido capaz de desenvolver 

para proteger os microrganismos das toxinas ambientais antropogênicas e dos 

antibióticos presentes no universo microbiano (Davies J & Davies D, 2010; Laffite et 

al., 2016). 

 Os antimicrobianos são agrupados em classes, de acordo com sua estrutura 

química e mecanismos de ação. A estrutura molecular define os mecanismos de ação. 
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São divididos em dois grandes grupos: β-lactâmicos e não β-lactâmicos. (Rossi & 

Andreazzi, 2005). Apesar da complexidade química dos antimicrobianos, existem 

cinco mecanismos principais de ação (interferência com a síntese da parede celular, 

inibição da síntese de proteínas, interferência com a síntese de ácidos nucleicos, 

inibição das vias biossintéticas dos cofatores e formação de poros na membrana) e as 

bactérias podem manifestar resistência aos antimicrobianos através de uma gama 

reduzida de eventos moleculares (Gallo & Puglia, 2014). 

 

Resistência aos antimicrobianos pode ser classificada como: 

 

A. Resistência intrínseca ou constitutiva 

 O microrganismo pode ser resistente a certos antimicrobianos porque os 

mecanismos celulares necessários para a sensibilidade antibiótica estão ausentes 

na célula. Tal resistência é considerada como uma característica natural e 

hereditária que está associada à grande maioria das estirpes que constituem um 

grupo, gênero ou espécie bacteriana. Um gene intrínseco de resistência está 

envolvido na resistência intrínseca, e sua presença em estirpes bacterianas é 

independente da exposição anterior aos antimicrobianos, sendo que não é 

determinada pela transferência horizontal de genes (Zhang & Feng, 2016). 

  

 

B. Resistência adquirida 

 A resistência aos antimicrobianos que resulta da modificação da fisiologia e 

estrutura celular causada por alterações na composição genética usual de um 

microrganismo é conhecida como resistência adquirida. Ao contrário da resistência 

intrínseca, a resistência adquirida pode ser um traço associado apenas a algumas 

cepas de um determinado grupo de organismos ou espécies, mas não a outras. 
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Portanto, a presença deste tipo de resistência em qualquer isolado clínico é 

imprevisível. Como os mecanismos de resistência adquiridos são geneticamente 

codificados, os métodos de aquisição são basicamente aqueles que permitem a 

troca de genes ou uma alteração permanente na sequência de bases nitrogenadas 

de uma molécula de DNA. Portanto, a resistência pode ser adquirida por: Mutação, 

transformação, transdução, conjugação e transposição (Tille, 2017). 

 

As bactérias tornaram-se resistentes aos antimicrobianos através de uma série 

de mecanismos (Figura 1). Os mais comuns são: inativação enzimática, alteração da 

permeabilidade da membrana, efluxo ativo de antimicrobianos e alteração do sítio de 

ligação do antimicrobiano. Para uma leitura mais pormenorizada sobre mecanismos 

de resistência, consultar “Gualerzi CO, Brandi L, Fabbretti A, Pon CL. Antibiotics: 

Targets, Mechanisms and Resistance. Weinheim: Wiley-VCH; 2014.” 
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Figura 1. Principais Grupos antimicrobianos e seus mecanismos de ação. 

 

Fonte: modificado de Johnson, 2011. Disponível em: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antibiotics_Mechanisms_of_action.png?uselang=pt-
br. Acessado em 26 de setembro de 2017 às 20h42min. 

 

 

2.3. O CONCEITO DE USO RACIONAL 

 

 O conceito de uso racional de medicamentos é adotado por muitos países, a 

OMS define como: O uso racional de medicamentos requer que "os pacientes 

recebam medicamentos adequados às suas necessidades clínicas, em doses que 

atendam às suas necessidades individuais, por um período adequado de tempo e ao 

menor custo para eles e sua comunidade" (WHO, 2002). 

 Mais de 50% de todos os medicamentos em todo o mundo são prescritos, 

dispensados ou vendidos de forma inadequada e 50% dos pacientes não os usam 

corretamente (WHO, 2004). A problemática do uso inadequado de medicamentos é 

mais grave nos países em desenvolvimento com sistemas de saúde ineficazes, onde 

os mecanismos de monitoramento rotineiro do uso de medicamentos geralmente não 
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estão bem desenvolvidos ou, por vezes, são inexistentes (OforiI-Asenso et al., 2016). 

A promoção do uso racional de medicamentos requer políticas eficazes, bem como 

uma colaboração eficiente entre profissionais de saúde, pacientes e a comunidade. O 

entendimento adequado sobre os aspectos relevantes do uso de medicamentos, por 

parte de todos os interessados, é essencial para impulsionar os esforços de 

colaboração para equacionar o problema do uso inadequado de medicamentos 

(Seiter, 2010). É de fundamental importância o enfrentamento da questão do uso 

inadequado de medicamentos. O uso racional de medicamentos promove a melhora 

do nível da prestação dos cuidados de saúde e também da segurança do paciente. 

Proporcionando também a otimização dos recursos financeiros. As despesas com 

medicamentos, nos países em desenvolvimento, variam entre 25% - 70% dos custos 

gerais em saúde, enquanto que na maioria dos países desenvolvidos é de cerca de 

10%. Cerca de um terço da população mundial não tem acesso aos medicamentos 

essenciais (WHO, 2008).  

 O uso inadequado de medicamentos pode ter início em qualquer uma das 

quatro etapas principais do ciclo de sua utilização (diagnóstico, prescrição, 

dispensação e adesão do paciente). Os exemplos mais comuns são: 

A) Uso de muitos medicamentos por paciente (polifarmácia); 

B) Utilização inapropriada de antimicrobianos, muitas vezes em doses 

inadequadas, para infecções não bacterianas; 

C) Uso de preparações injetáveis quando formulações orais seriam mais 

apropriadas; 

D) Prescrever em desacordo com as diretrizes clínicas; 

E) Automedicação inadequada, muitas vezes de medicamentos sujeitos a receita 

médica (WHO, 2002). 

 

Existem muitos fatores que contribuem para o uso inadequado ou para a 
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prescrição inadequada de medicamentos. Pacientes mal informados podem ter a 

percepção de que existe uma “pílula” para cada enfermidade, exercendo influência no 

poder de decisão dos prestadores de saúde no momento da prescrição dos 

medicamentos, mesmo quando o uso da medicação não seja totalmente necessário. 

Esta influência na prescrição de certos medicamentos, como os antimicrobianos, tem 

sido amplamente documentada (Md Rezal et al., 2015). Práticas de empresas 

farmacêuticas podem aumentar a prescrição inadequada (Spurling et al., 2010). Por 

exemplo, verificou-se que as visitas de representantes das indústrias farmacêuticas 

aos médicos não só aumentaram a prescrição do medicamento promovido, mas 

também conduziram a uma diminuição da quota de mercado dos produtos 

concorrentes (Ching & Ishihara, 2010). 

O uso inadequado de medicamentos é um importante problema de saúde 

pública em todo o mundo (WHO, 2017), gerando um aumento das reações adversas, 

farmacodependência e no grupo dos antimicrobianos, aumentando o risco de seleção 

de microrganismos resistentes, resultando em aumento da morbidade, mortalidade e 

custos associados.  

 

2.4. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

 

 A medicina intensiva teve suas raízes no suporte aos pacientes graves com 

disfunções respiratórias (Grenvik & Pinsky, 2009). Historicamente a medicina 

intensiva espelha a evolução da medicina moderna, que teve uma evolução 

excepcional no tratamento das doenças agudas. A enfermeira britânica Florence 

Nightingale é considerada a primeira a ter usado uma unidade de terapia intensiva 

(UTI). Servindo do lado britânico na Guerra da Criméia (1850-1854), ela acolheu os 

soldados mais doentes e feridos em uma área perto de sua estação de enfermagem, 

onde ela poderia manter uma assistência constante e oferecer ajuda rápida quando 



30 
 

necessário (Rosengart & Pinsky, 2014). É creditado ao neurocirurgião Dr. Walter 

Dandy (1886-1946), do Hospital Johns Hopkins, de ter constituído uma unidade de 

três leitos para pacientes pós-operatórios neurocirúrgicos, iniciando assim, a 

centralização geográfica de pacientes críticos, a UTI, nos EUA (Hanson et al., 2001). 

Sendo uma especialidade relativamente nova, com seus primórdios enraizados nas 

epidemias de pólio da década de 1950 na Dinamarca, onde as taxas de mortalidade 

foram reduzidas drasticamente (de 80% para 25%) pela intubação traqueal, ventilação 

manual (por equipes de estudantes de medicina) e centralizando os pacientes em um 

único local. O anestesiologista dinamarquês Bjørn Ibsen estabeleceu o que é 

considerado a primeira unidade multidisciplinar de terapia intensiva em Copenhague 

em 1953 (Batchelor & Nightingale, 2011).  

 No Brasil, os cuidados intensivos tiveram início no Instituto de Ortopedia da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1955, com o uso dos 

primeiros respiradores artificiais para tratar os casos mais complexos de poliomielite 

que assolava o País naquela época (Novaretti et al., 2015).  

 Somente ao final do século passado, o Ministério da Saúde publicou portaria 

definindo a Unidade de Tratamento Intensivo. PORTARIA Nº 3.432/MS/GM, DE 12 

DE AGOSTO DE 1998, dá a seguinte definição a unidade de tratamento intensivo: 

“Unidades hospitalares destinadas ao atendimento de pacientes graves ou de risco 

que dispõem de assistência médica e de enfermagem ininterruptas, com 

equipamentos específicos próprios, recursos humanos especializados e que tenham 

acesso a outras tecnologias destinadas a diagnósticos e terapêutica”. 

 Em 24 de fevereiro de 2010 foi publicada a Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) de Nº 7 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que em seu texto descreve 

os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva, 

inserindo de forma definitiva a obrigatoriedade da assistência farmacêutica aos 

pacientes internados em unidades de terapia intensiva. 
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 Os hospitais devem assegurar os parâmetros de qualidade e segurança em 

suas unidades de terapia intensiva, garantindo ao paciente o direito a sobrevida, a 

manutenção da estabilidade de seus parâmetros vitais, monitoramento da evolução 

do tratamento, permitindo obter os melhores desfechos e uma equipe pronta para um 

atendimento humanizado cuidando do paciente como um todo, englobando o contexto 

familiar e social. 

 

2.5. O PACIENTE CRÍTICO 

 

 Os pacientes admitidos na UTI são os que apresentam algum tipo de 

instabilidade clínica, que necessitam de vigilância permanente (monitorização 

constante dos seus sinais vitais, do estado hemodinâmico e da função respiratória) ou 

foram submetidos a grandes cirurgias com elevado risco de intercorrências. 

Apresentam pelo menos um e, muitas vezes, disfunção em vários sistemas de órgãos 

(síndrome da disfunção de múltiplos órgãos – SDMO).  

 Na avaliação de um paciente para admissão é importante considerar se a sua 

situação é reversível e se o paciente tem potencial para recuperação. Uma admissão 

na UTI é desagradável e dispendiosa e deve ser geralmente reservada para pacientes 

que podem se recuperar. Uma exceção óbvia é para pacientes que são potenciais 

doadores de órgãos (Batchelor & Nightingale, 2011).  

 Com o crescimento da expectativa de vida no Brasil, observado nas últimas 

décadas, levou a um aumento exacerbado de admissões em UTI de pacientes idosos. 

Esta faixa etária é mais vulnerável a apresentar doenças crônicas, cuja agudização 

pode promover uma disfunção orgânica. 

 Dependendo do tipo de unidade (UTI adulto, infantil, neonatal, queimados e 

coronariana), cerca de 20% dos pacientes não sobreviverão. Daqueles que vão a 

óbito, farão isso por causa da falta de resposta ao tratamento ou porque, em longo 
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prazo, eles são incapazes de superar o estresse de sua doença, muitas vezes por 

causa das comorbidades graves subjacentes (Batchelor & Nightingale, 2011). 

A doença crítica é caracterizada por disfunção aguda, potencialmente 

ameaçadora, que requer terapia. O denominador comum é um insulto profundo à 

homeostase a nível celular que excede as respostas endógenas corretivas. Contudo, 

a maneira pela qual estes estados resultam em função anormal do órgão ainda é 

desconhecida (Neligan & Deutschman, 2016).  

A farmacoterapia em pacientes críticos possui várias particularidades. Devido 

as profundas alterações em sua homeostase (deterioração do status renal e hepático, 

insuficiência circulatória e respiratória, incremento de metabólitos endógenos, 

acidemia e alcalemia) ocasiona mudanças nos parâmetros farmacocinéticos e 

farmacodinâmicos dos medicamentos. Soma-se aos fatores associados a doença 

crítica, os procedimentos invasivos utilizados como: ventilação mecânica invasiva, 

drenos, assistência circulatória com oxigenação por membrana extracorpórea 

(ECMO) e terapia renal substitutiva. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

O rápido aparecimento de bactérias resistentes está ocorrendo em todas as 

partes do mundo, colocando em risco a eficácia dos antimicrobianos, que 

transformaram a medicina e salvaram milhões de vidas (Golkar et al.,2014). 

A crise de resistência aos antimicrobianos tem sido atribuída ao uso excessivo 

e inadequado desses medicamentos, bem como à falta de desenvolvimento de novos 

antimicrobianos pela indústria farmacêutica, devido a incentivos econômicos 

reduzidos e exigências regulatórias desafiadoras (Gould & Bal, 2013). É imperativo o 

uso racional deste grupo de medicamentos, propiciando melhores desfechos e 

economia na gestão hospitalar (público e privado). O presente estudo mostra o padrão 

de uso de antimicrobianos em um grande hospital público (SUS) do Rio de Janeiro, 

no período de dezembro de 2009 a dezembro de 2011.  

Com a publicação da resolução da diretoria colegiada (RDC) número 07 de 24 

de fevereiro de 2010 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre os 

requisitos mínimos para funcionamento de unidades de terapia intensiva e dá outras 

providências, inseriu o farmacêutico neste ambiente hospitalar desafiador. Em maio 

de 2010, no Hospital Estadual Getúlio Vargas, foi iniciado a implantação do serviço de 

farmácia clínica na unidade de tratamento intensivo para atender as determinações 

da citada RDC. 

Pelo exposto consideramos de importância retratar o padrão de uso dos 

antimicrobianos em um hospital público terciário do Estado do Rio de Janeiro. 
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4. OBJETIVOS 

 

Geral: 

Descrever o padrão de uso de antimicrobianos na Unidade de Tratamento 

Intensivo do Hospital Estadual Getúlio Vargas-RJ. 

 

Específicos: 

1. Caracterizar a população dos pacientes admitidos na Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Getúlio Vargas-RJ. 

2. Descrever tipo e frequência das amostras coletadas para cultura. 

3. Descrever os agentes etiológicos identificados nas primeiras amostras 

coletadas para cultura. 

4. Descrever os principais esquemas antimicrobianos inicialmente 

empregados. 

5. Descrever o perfil de resistência dos germes isolados na primeira amostra 

de pacientes.  

6. Verificar a adequação do esquema antimicrobiano inicial para cobertura dos 

microrganismos isolados nas primeiras amostras coletadas para cultura, nos casos 

disponíveis. 

7. Analisar o impacto de fatores selecionados sobre o óbito na unidade terapia 

intensiva. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de estudo observacional, descritivo, de caráter retrospectivo dos 

padrões de uso de antimicrobianos, que utilizou como ferramenta de avaliação a 

coleta de dados dos prontuários dos pacientes internados na Unidade de Terapia 

Intensiva do Hospital Estadual Getúlio Vargas (RJ), durante o período de dezembro 

de 2009 a dezembro de 2011. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da UFF, sob número CAAE: 23737713.7.0000.5243, 

parecer nº 495.817 (Anexo II). 

A Unidade de Terapia Intensiva deste Hospital conta com 37 leitos (trinta e sete) 

e tem um perfil de atendimento a pacientes vítimas de trauma, neurocirúrgicos e 

pacientes com agravos de suas condições decorrentes de enfermidades clínicas ou 

cirúrgicas. 

Estes dados, na sua maioria, já são coletados pela CCIH (Comissão de 

Controle de Infecções Hospitalares) do próprio Hospital Estadual Getúlio Vargas, 

sendo o acesso dos prontuários apenas para confirmação do desfecho e evolução da 

clínica. Foram coletados os seguintes dados: sexo, idade, tempo de internação, 

doença principal e comorbidades, tipo de antimicrobiano e duração do tratamento, se 

houve troca do regime antimicrobiano, resultado das culturas, desfecho (alta ou óbito), 

e outras informações adicionais, conforme descrito em formulário anexo (Anexo I). 

A dinâmica do estudo baseou-se na seguinte sequência de eventos: Fez-se 

uma relação dos pacientes admitidos, no período proposto para o estudo, a partir da 

consulta de um livro que contêm o registro de todas as internações na UTI do HEGV, 

chamado de “relatório geral da UTI”. Com auxílio de um funcionário administrativo, 

estes prontuários foram localizados nas estantes de duas salas, uma conhecida como 

“arquivo vivo”, onde se encontram prontuários de pacientes que receberam alta do 

setor e outra sala chamada de “arquivo óbito”, onde estão os registros dos que foram 
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ao óbito. Primeiramente os prontuários foram analisados para adequar os pacientes 

aos critérios de inclusão e exclusão.  

Foram incluídos neste estudo dados de pacientes entre as idades de 18 e 65 

anos, de ambos os sexos, evitando assim indivíduos legalmente menores e idosos 

pelos preceitos da Organização Mundial de Saúde para países desenvolvidos (OMS, 

2002). O sexo do paciente foi definido conforme o registro nos prontuários em 

indivíduos do sexo feminino (F) ou masculino (M). 

Foram excluídos os pacientes soropositivos para o vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) e quaisquer outras enfermidades associadas com imunossupressão, 

evitando assim viés pela ineficiência da resposta imune. 

No caso de inconsistência entre o nome do paciente e o número do prontuário, 

foi consultada a base de dados através do software “klinikos”, e, após os dados 

confirmados, o prontuário foi localizado, e assim segue-se o mesmo fluxo descrito 

anteriormente.  

Após a inclusão no estudo, os dados foram coletados, anotados em formulário 

(anexo I) e inseridos em planilhas do software Microsoft Excel. O tempo de internação 

foi mensurado em dias. A causa da internação foi determinada e dividida em 

politrauma, ferimento por projétil de arma de fogo (PAF), sepse, insuficiência 

respiratória aguda, traumatismo cranioencefálico, pós-operatório, pneumonia 

adquirida na comunidade, acidente vascular cerebral, traumatismo cranioencefálico 

mais politrauma e outros (intoxicação exógena, tétano, afogamento, etc). As 

comorbidades/fatores de risco (hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, 

doença renal crônica, cardiopatia, tabagismo, etilismo, obesidade e uso de drogas 

ilícitas) também foram determinadas, caso existissem. 

Em relação ao padrão de uso dos antimicrobianos, foi levado em consideração 

se o regime foi empírico ou não, e os antimicrobianos utilizados na prática clínica 

classificados pela sua classe farmacológica em: Penicilinas com inibidor de β-



37 
 

lactamase; cefalosporinas; aminoglicosídeos; carbapenêmicos; glicopeptideos; 

polimixinas; fluoroquinolonas; macrolídeos; lincosamidas, oxazolidinonas, 

nitroimidazólicos e antifúngicos, onde a duração do tratamento foi também descrita 

em dias. Foi também descrito se houve alteração no regime terapêutico inicial, assim 

como foi novamente descrito a classe farmacológica e duração no novo esquema. O 

uso prévio de antimicrobianos, em ambiente hospitalar, (nos 3 meses anteriores à 

internação na UTI) também foi averiguado. Os dados dos resultados das culturas (se 

existentes) foram colhidos diferenciando o gênero e a espécie do microrganismo, bem 

como os resultados das bacterioscopias (Gram positivo ou Gram negativo). 

Resistência a múltiplos medicamentos (MDR) foi definida como não suscetibilidade 

adquirida a pelo menos um antimicrobiano em três ou mais grupos (Exner et al., 2017). 

O desfecho clínico foi definido como alta (A) para pacientes que receberam alta 

da UTI, ou óbito (O) para aqueles que infelizmente vieram a falecer.  

Também foi coletado, caso constasse no prontuário, o Índice APACHE II (Acute 

Physiology And Chronic Health Evaluation II) que se trata de um sistema de 

classificação de prognóstico (Knaus et al., 1985). A base para o desenvolvimento do 

APACHE foi a hipótese de que a gravidade da doença aguda pode ser medida 

quantificando o grau de anormalidade das múltiplas variáveis fisiológicas (Knaus et 

al., 1985). Utiliza uma pontuação crescente (intervalo de zero até setenta e um), que 

é correlacionado com o risco subsequente de morte hospitalar (Knaus et al., 1985). 

Utilizado e preconizado pelo Ministério da Saúde devido ao seu uso consagrado em 

pacientes adultos que precisam de cuidados intensivos. Este índice é feito pelo médico 

que faz a admissão do paciente na UTI e quanto maior seu resultado, pior o 

prognóstico.  

Do prontuário médico foram anotadas as informações sobre os resultados 

laboratoriais da proteína C reativa (PCR), uréia e creatinina no dia de admissão. PCR 

normalmente é utilizada para monitorar processos inflamatórios e diferenciar 
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infecções virais das bacterianas, em que valores muito mais elevados de PCR são 

observados na presença de bactérias. São considerados, na fase aguda, valores 

superiores a 5 mg/L. Ureia e creatinina de admissão foram utilizadas para verificar a 

função renal do paciente também no momento de admissão (a faixa de normalidade 

para a uréia é de 20-40 mg/dL e de creatinina sanguínea é de 0,6-1,3 mg/dL). A 

temperatura corporal (axilar), no momento de admissão do paciente, foi registrada.  

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As variáveis contínuas foram expressas como mediana e faixa de variação. As 

variáveis categóricas foram expressas como frequências. Diferenças entre 

frequências foram analisadas pelo teste do qui-quadrado. As associações de variáveis 

foram testadas em um modelo multivariado de regressão logística. Valores de P<0,05 

foram considerados significantes. Para essas análises, foi empregado o software 

SPSS 18 (IBM, Chicago, Illinois, USA). 
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6. RESULTADOS 

 De um total de 369 pacientes admitidos na UTI no período, 165 preencheram 

os critérios de inclusão. A exclusão deu-se por: idade superior a 65 anos (134), idade 

inferior a 18 anos (25), prontuários com informações insuficientes (28), HIV positivo 

(11) e enfermidades relacionadas com imunossupressão (6).  

Tabela 1. Características gerais da população (N=165) 

Gênero masculino, f (%) 115 (69,7) 
Idade (anos) 47 (18 – 65)a 

Diagnóstico de admissão, f (%)  

      Acidente vascular cerebral 41 (24,8) 

      Insuficiência respiratória aguda 9 (5,5) 

      PAF 13 (7,9) 

      Pneumonia adquirida na comunidade 6 (3,6) 

      Politrauma 11 (6,7) 

      Pós-operatório 14 (8,5) 

      Sepse 13 (7,9) 

      Traumatismo cranioencefálico 12 (7,3) 

      Traumatismo cranioencefálico + Politrauma 33 (20,0) 

      Outros 13 (7,9) 

Comorbidades / fatores de risco, f (%)  

      Cardiopatia 6 (5,3) 

      Diabetes mellitus 33 (29,2) 

      Doença renal crônica 29 (25,7) 

      Etilismo 17 (15,0) 

      Hipertensão arterial 67 (59,3) 

      Obesidade 5 (4,4) 

      Tabagismo 9 (8,0) 

      Uso de drogas ilícitas 3 (2,7) 

      Uso de antimicrobianos antes da admissão 133 (80,6) 

Ureia b (mg/dL)                                                                           49,0 (12,0 – 245,0) 

Creatinina b (mg/dL)                                                                        1,10 (0,30 - 9,50) 

PCR b (mg/L)                                                          165,7 (3,0 – 486,3) 

Temperatura axilar b (°C)                                                                   37,3 (34,8 – 39,5) 

Apache II b 20 (5 – 41) 

Óbito na unidade de terapia intensiva, f (%) 72 (43,6) 

a Mediana (faixa de variação); b Na admissão. 
PCR = Proteína C reativa; PAF = Lesões produzidas por projéteis de arma de 
fogo. 
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A Tabela 1 contém as características gerais da população selecionada para o estudo. 

Cerca de 70% dos casos eram do gênero masculino. A mediana de idade era 47 anos. 

Os diagnósticos de admissão em UTI foram: acidente vascular cerebral (24,8%), 

traumatismo cranioencefálico em associação a politrauma (20,0%), pós-operatório 

(8,5%), lesões produzidas por projéteis de arma de fogo (7,9%), sepse (7,9%), 

traumatismo cranioencefálico (7,3%), politrauma (6,7%), insuficiência respiratória 

aguda (5,5%), pneumonia adquirida na comunidade (3,6%), e outros (7,9%). As 

comorbidades ou fatores de risco no grupo estudado foram: hipertensão arterial 

(59,3%), diabetes mellitus (29,2%), doença renal crônica (25,7%), etilismo (15,0%), 

tabagismo (8,0%), cardiopatia (5,3%), obesidade (4,4%), uso de drogas ilícitas (2,7%) 

e uso de antimicrobianos antes da admissão (80,6%). As medianas da creatinina e 

ureia séricas no momento da admissão foram 1,10 mg/dL e 49,0 mg/dL, 

respectivamente. Os níveis séricos da Proteína C reativa eram elevados no momento 

da admissão com mediana de 165,7 mg/L. As medianas da temperatura axilar e do 

índice prognóstico APACHE II no momento da admissão foram 37,3ºC e 20, 

respectivamente. A taxa de óbitos na unidade de terapia intensiva foi 43,6%. 

 As taxas de frequência dos óbitos, desta vez apresentada segundo o 

diagnóstico de admissão, encontram-se na Tabela 2.   
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Tabela 2. Frequência de óbitos na unidade de terapia 

intensiva segundo o diagnóstico de admissão 

Diagnóstico de Admissão 
Óbitos 

f % 

AVC 23 56,1% 

IRPA 2 22,2% 

OUTROS 5 38,5% 

PAF 9 69,2% 

PNEUMONIA COMUNITÁRIA 2 33,3% 

POLITRAUMA 2 18,2% 

PÓS-OPERATÓRIO 9 64,3% 

SEPSE 7 53,8% 

TCE 2 16,7% 

TCE+POLITRAUMA 11 33,3% 

 

As maiores taxas de óbito forma observadas nas lesões produzidas por armas 

de fogo (69,2%) e nos casos de pós-operatório (64,3%). Em contraste, as menores 

taxas foram registradas nos casos de traumatismo cranioencefálico (16,7%) e 

politrauma (18,2%). 

 Os materiais biológicos coletados para pesquisa bacteriológica, com suas 

respectivas frequências, estão expostos na Tabela 3. 
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Tabela 3. Tipo e frequência das amostras coletadas para cultura nos 165 pacientes 
estudados 

Coletas, 
(n) 

1ª 
(71) 

2ª 
(47) 

3ª 
(32) 

4ª 
(10) 

5ª 
(1) 

6ª 
(1) 

 n (%) 

Hemocultura 17 (24) 19 (40) 13 (39) 2 (20) 1 (100) - 

Líquido peritoneal - 1 (2,1) - - - - 

Líquor 2 (2,8) 1 (2,1) 1 (3,0) 1 (10) - - 

Ponta de cateter venoso central 12 (17) 8 (17) 4 (12) 1 (10) - - 

Secreção abdominal 1 (1,4) - - - - - 

Secreção de lesão cutânea 1 (1,4) - - - - - 

Secreção pleural - - 1 (3,0) - - - 

Secreção traqueal 33 (46) 9 (19) 2 (6,1) 2 (20) - - 

Urocultura 5 (7,0) 9 (19) 12 (36) 4 (40) - 1 (100) 

 

 Setenta e uma primeiras amostras foram coletadas, distribuídas da seguinte 

forma: secreção traqueal (46%), hemocultura (24%), ponta de cateter venoso central 

(17%), urocultura (7,0%), líquor (2,8%), secreção abdominal (1,4%) e secreção de 

lesão cutânea (1,4%). Quarenta e sete segundas amostras foram coletadas, 

distribuídas da seguinte forma: hemocultura (40%), secreção traqueal (19%), 

urocultura (19%), ponta de cateter I.V. (17%), líquido peritoneal (2,1%) e líquor (2,1%). 

Trinta e duas terceiras amostras foram coletadas, distribuídas da seguinte forma: 

hemocultura (39%), urocultura (36%), ponta de cateter I.V. (12%), secreção traqueal 

(6,1%), líquor (3,0%) e secreção pleural (3,0%). Em relação as quartas amostras, dez 

foram coletadas e distribuídas da seguinte forma: urocultura (40%), hemocultura 

(20%), secreção traqueal (20%) e líquor (10%). Uma quinta amostra foi coletada, 

distribuída da seguinte forma: hemocultura (100%) e uma sexta amostra foi coletada, 

distribuída da seguinte forma: urocultura (100%). 
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 No presente trabalho, a análise e discussão dos dados foram restringidas à 

primeira amostra. Das culturas realizadas com as coletas das setenta e uma primeiras 

amostras, houve crescimento bacteriano em cinquenta e três. Este crescimento deu-

se com o isolamento de um único microrganismo (56,6%), dois microrganismos 

(41,5%) ou três microrganismos (1,9%) como exposto na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Frequência de casos com crescimento bacteriano único, duplo 
ou triplo nas primeiras amostras (N=53) 

No de germes/amostra f % 

1 30 56,6 

2 22 41,5 

3 1 1,9 

 

Os microrganismos isolados, bem como a origem do material e a positividade 

nas setenta e uma primeiras amostras, estão detalhados na Tabela 5. 
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Tabela 5. Microrganismos isolados e frequência nas 71 primeiras amostras coletadas para cultura 

 

Espécime clínico 
N (%) 
 

Traqueia
33 (94) 

Sangue 
17 (59) 

CVC 
12 (67) 

Urina 
5 (40) 

Líquor 
2 (0) 

Abdome
1 (100) 

Pele 
1 (100) 

Todos 
71 (75) 

Acinetobacter 
sp 

6 (13) - - - - - - 6 (8) 

A. Acinetobacter 
baumannii 

7 (15) 2 (13) 4 (36) - - - - 13 (17) 

Enterobacter 
sp 

- - 1 (9) - - - - 1 (1) 

Escherichia 
coli 

3 (7) 1 (7) - 1 (50) - 1 (50) - 6 (8) 

Klebsiella 
pneumoniae  

6 (13) - 2 (18) - - 1 (50) - 9 (12) 

Proteus 
penneri 

1 (2) - 1 (9) - - - - 2 (3) 

Proteus 
sp 

- - 1 (9) - - - - 1 (1) 

Pseudomonas 
aeruginosa 

15 (33) - 2 (18) - - - - 17 (22) 

Serratia 
marcescens 

2 (4) - - - - - - 2 (3) 

Staphylococcus 
sp (CNS) 

- 8 (53) - - - - - 8 (10) 

Staphylococcus 
aureus 

4 (9) 4 (27) - 1 (50) - - - 9 (12) 

Stenotrophomonas 
maltophilia 

2 (4) - - - - - - 2 (3) 

Streptococcus 
pneumoniae 

 

- - - - - - 1 (100) 1 (1) 

CVC= cateter venoso central 
O número de germes isolados supera o de amostras em função de crescimento polimicrobiano em 
algumas amostras de traqueia, sangue e abdome. 

 

 

 Como mencionado previamente, amostras de espécimes clínicos foram 

coletadas de 71 dos 165 pacientes (43%). Houve crescimento de microrganismos em 

53 amostras (75%), com isolamento de 77 cepas devido ao crescimento 

polimicrobiano em algumas amostras. Em ordem decrescente de prevalência: 

Pseudomonas aeruginosa (22%), Acinetobacter baumannii (17%), Klebsiella 

pneumoniae (12%), Staphylococcus aureus (12%), Staphylococcus sp. coagulase 
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negativo (10%), Acinetobacter sp. (8%), Escherichia coli (8%), Stenotrophomonas 

maltophilia (3%), Proteus penneri (3%), Serratia marcescens (3%), Enterobacter sp. 

(1%), Proteus sp. (1%) e Streptococcus pneumoniae (1%). Os germes Gram-

negativos representaram 76% dos isolados nas primeiras amostras coletadas. Foram 

coletadas trinta e três amostras de secreção traqueal, com crescimento em 94%, 

quando foram isolados: Pseudomonas aeruginosa (33%), Acinetobacter baumannii 

(15%), Acinetobacter sp. (13%), Klebsiella pneumoniae (13%), Staphylococcus aureus 

(9%), Escherichia coli (7%), Serratia marcescens (4%), e Stenotrophomonas 

maltophilia (4%) e Proteus penneri (2%). Dezessete amostras de hemoculturas foram 

obtidas com positividade em 59% dos casos. Foram isolados os seguintes 

microrganismos: Staphylococcus sp (53%) e Staphylococcus aureus (27%), 

Acinetobacter baumannii (13%) e Escherichia coli (7%). A amostra consistia de 

material coletado de cateter venoso central em doze casos, com positividade em 67%, 

com isolamento dos seguintes microrganismos: Acinetobacter baumannii (36%), 

Pseudomonas aeruginosa (18%). Klebsiella pneumoniae (18%), Proteus penneri 

(9%), Proteus sp. (9%) Enterobacter sp. (9%).  Quando o material era urina (cinco 

amostras), dois casos foram positivos, sendo isolados Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus, respectivamente. A amostra era representada por líquor em 

dois casos, com crescimento negativo em ambos. Em um caso de secreção 

abdominal, foram isolados os seguintes microrganismos: Escherichia coli e Klebsiella 

pneumoniae. O material consistia de secreção cutânea também em apenas um caso, 

quando foi isolado Streptococcus pneumoniae.  

 Os resultados das bacterioscopias (coloração de Gram) nos isolados com 

crescimento de dois microrganismos estão expostos na Tabela 6. 
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Tabela 6. Resultado bacterioscópico (coloração de Gram) para 
amostras com isolamento de dois germes (N=22). 

Coloração de Gram f % 

- / - 16 72,7 

- / + 4 18,2 

+ / + 2 9,1 

 

 Nas vinte e duas amostras com crescimento de dois microrganismos, os 

resultados foram: crescimento de duas cepas Gram negativas (72,7%), crescimento 

de uma cepa Gram negativa e outra cepa Gram positiva (18,2%) e crescimento de 

duas cepas Gram positivas (9,1%). 

 As tabelas de 7A a 7J mostram os germes inicialmente isolados na primeira 

amostra segundo o diagnóstico de admissão na terapia intensiva.  

Os germes isolados na primeira amostra referentes aos casos de acidente 

vascular cerebral estão listados na Tabela 7A. 

Tabela 7A. Germes isolados na primeira amostra nos casos de 
acidente vascular cerebral (N=14). 
 

Germes f % 

Acinetobacter baumannii 2 11,1 

Escherichia coli 1 5,6 

Klebsiella pneumoniae 1 5,6 

Proteus penneri 
1 5,6 

Pseudomonas aeruginosa 5 27,8 

Serratia marcescens 1 5,6 

Staphylococcus aureus 3 16,7 

Staphylococcus sp. (CNS) 4 22,2 

O número de germes isolados supera o de amostras em 
função de crescimento polimicrobiano em algumas amostras. 
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 Nas quatorze amostras processadas de pacientes com diagnóstico de 

admissão acidente vascular cerebral, os microrganismos isolados foram: 

Pseudomonas aeruginosa (27,8%), Staphylococcus sp. coagulase negativo (22,2%), 

Staphylococcus aureus (16,7%), Acinetobacter baumannii (11,1%), seguido de 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus penneri, e Serratia marcescens 

(5,6% cada).  

Apenas um caso de pneumonia comunitária foi constatado, no qual o 

microrganismo isolado foi Acinetobacter baumannii (tabela 7B). 

 
Tabela 7B. Germe isolado na primeira amostra nos casos de 
pneumonia comunitária (N=1). 
 

Germe f % 

Acinetobacter baumannii 1 100 

 

 

Os germes isolados nos casos de admissão por traumatismo cranioencefálico 

em associação a politrauma encontram-se na Tabela 7C. 

Tabela 7C. Germes isolados na primeira amostra nos casos de TCE 
+ politrauma (N=14). 
 

Germes f % 

Acinetobacter baumannii 3 16,7 

Escherichia coli 1 5,6 

Klebsiella pneumoniae 2 11,1 

Pseudomonas aeruginosa 7 38,9 

Staphylococcus aureus 3 16,7 

Staphylococcus sp. (CNS) 1 5,6 

Stenotrophomonas maltophilia 
1 5,6 

O número de germes isolados supera o de amostras em função de 
crescimento polimicrobiano em algumas amostras. 
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Nas quatorze amostras processadas de pacientes com diagnóstico de 

admissão traumatismo cranioencefálico em associação a politrauma, os resultados 

das culturas foram: Pseudomonas aeruginosa (38,9%), Acinetobacter baumannii 

(16,7%), Staphylococcus aureus (16,7%), Klebsiella pneumoniae (11,1%), Escherichia 

coli, Staphylococcus sp. coagulase negativo e Stenotrophomonas maltophilia (5,6% 

cada). 

A Tabela 7D contém os resultados das culturas na primeira amostra para os 

casos de admissão por lesões produzidas por projéteis de arma de fogo. 

Tabela 7D. Germes isolados na primeira amostra nos casos de lesões 
produzidas por projéteis de arma de fogo (PAF) (N=5) 
 

Germes f % 

Acinetobacter sp 1 12,5 

Escherichia coli 2 25 

Klebsiella pneumoniae 3 37,5 

Pseudomonas aeruginosa 2 25 

O número de germes isolados supera o de amostras em função de 
crescimento polimicrobiano em algumas amostras. 

 

Nas cinco amostras processadas de pacientes com diagnóstico de admissão 

lesões produzidas por projéteis de arma de fogo, o microrganismo mais frequente 

isolado foi Klebsiella pneumoniae (37,5%) e seguido de Escherichia coli e 

Pseudomonas aeruginosa (25% cada). Acinetobacter sp. Foi o menos frequente neste 

grupo de pacientes (12,5%). 

As informações sobre os germes isolados na primeira amostra para pacientes 

admitidos com traumatismo cranioencefálico estão listadas na Tabela 7E. Nas três 

amostras processadas os resultados foram: Acinetobacter baumannii, Acinetobacter 

sp., Enterobacter sp., Escherichia coli e Stenotrophomonas maltophilia, com 

frequência de 20% cada, respectivamente. 
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Tabela 7E. Germes isolados na primeira amostra nos casos de 

traumatismo cranioencefálico (N=3). 
 

Germes f % 

Acinetobacter baumannii 1 20 

Acinetobacter sp 1 20 

Enterobacter sp 1 20 

Escherichia coli 1 20 

Stenotrophomonas maltophilia 1 20 

O número de germes isolados supera o de amostras em função de 
crescimento polimicrobiano em algumas amostras. 

 

Já para os casos de admissão por pós-operatório, os germes isolados foram 

Proteus sp (33,3%) para pós-operatório de craniotomia, e Staphylococcus aureus e 

Staphylococcus sp. coagulase negativo, com frequência de 33,3% cada, 

respectivamente para pós-operatório de laparotomia exploradora (Tabela 7F).  

Tabela 7F. Germes isolados na primeira amostra nos casos de pós-
operatório: laparotomia exploradora (L, N=1) e craniotomia (C, N=1) 
 

Germes f % 

Proteus sp (C) 1 33,3 

Staphylococcus aureus (L) 1 33,3 

Staphylococcus sp., coagulase – (L) 1 33,3 

O número de germes isolados supera o de amostras em função de 
crescimento polimicrobiano em algumas amostras. 

 

Nas amostras processadas provenientes de pacientes com admissões por 

sepse, os resultados foram: Streptococcus pneumoniae (25%) para sepse com foco 

articular; Proteus penneri (25%) e Acinetobacter baumannii (25%) para sepse com 

foco pulmonar; e Acinetobacter baumannii (25%) para sepse com foco 

pulmonar/urinário. A identificação de Acinetobacter baumannii totalizou 50% dos 

microrganismos isolados (Tabela 7G). 

 



50 
 

Tabela 7G. Germes isolados na primeira amostra nos casos de 
sepse: articular (A, N=1), pulmonar (P, N=1), pulmonar/urinária (PU, 
N=1) 
 

Germes f % 

Acinetobacter baumannii (P, PU) 2 50 

Proteus penneri (P) 1 25 

Streptococcus pneumoniae (A) 1 25 

O número de germes isolados supera o de amostras em função de 
crescimento polimicrobiano em algumas amostras. 

 

Nas três amostras processadas de pacientes com diagnóstico de admissão 

politrauma, Tabela 7H, os resultados foram: Acinetobacter baumannii (50%), 

Acinetobacter sp. (25%) e Klebsiella pneumoniae (25%). Novamente a bactéria 

Acinetobacter baumannii foi a mais frequentemente identificada.  

 

Tabela 7H. Germes isolados nas primeiras amostras nos casos de 
politrauma (N=3). 
 

Germes f % 

Acinetobacter baumannii 2 50 

Acinetobacter sp 1 25 

Klebsiella pneumoniae 1 25 

O número de germes isolados supera o de amostras em função de 
crescimento polimicrobiano em algumas amostras. 

 

 

Quando a admissão foi devida aos casos de insuficiência respiratória aguda, 

nas amostras dos dois pacientes que foram processadas, foram isolados os seguintes 

microrganismos (Tabela 7I): Acinetobacter sp., Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa e Serratia marcescens (25% cada). 

 



51 
 

 

Tabela 7I. Germes isolados na primeira amostra nos casos de 
insuficiência respiratória aguda (N=2). 
 

Germes f % 

Acinetobacter sp 1 25 

Escherichia coli 1 25 

Pseudomonas aeruginosa 1 25 

Serratia marcescens 1 25 

O número de germes isolados supera o de amostras em função de 
crescimento polimicrobiano em algumas amostras. 

 

Os resultados das culturas referentes aos OUTROS casos (intoxicação 

exógena, tétano, afogamento e infarto agudo do miocárdio), estão descritos na Tabela 

7J. 

Tabela 7J. Germes isolados na primeira amostra nos casos 
OUTROS: intoxicação exógena (IE, N=3), tétano (T, N=1), 
afogamento (A, N=1) e infarto agudo miocárdio (IAM, N=1) 
 

Germes f % 

Acinetobacter baumannii (IE, A, IAM) 3 30 

Acinetobacter sp (IE) 1 10 

Klebsiella pneumoniae (IE, IAM) 2 20 

Pseudomonas aeruginosa (IE) 1 10 

Staphylococcus aureus (T) 1 10 

Staphylococcus sp., coagulase - (IE, A)  2 20 

O número de germes isolados supera o de amostras em função de 
crescimento polimicrobiano em algumas amostras. 

 

Nas seis amostras processadas, os resultados foram: Acinetobacter baumannii 

(30%), Klebsiella pneumoniae (20%), Staphylococcus sp. coagulase negativo (20%), 

seguido de Acinetobacter sp, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus 

(10% cada). 

As tabelas de 8A a 8J mostram os esquemas antimicrobianos inicialmente 

escolhidos segundo o diagnóstico de admissão na terapia intensiva.  
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Na Tabela 8A, encontram-se os esquemas antimicrobianos iniciais nos casos 

de acidente vascular cerebral, duração do regime (dias), ocorrência de óbitos durante 

a vigência do primeiro esquema proposto e se houve suspensão de seu uso dentro 

das primeiras noventa e seis horas. 
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Tabela 8A. Esquema antimicrobiano inicial, suspensões e óbitos nos casos de acidente vascular cerebral (N=41). 

 

Grupos e antimicrobianos f (%) 
Início* 

(d) 
Dose 
(g/d) 

Duração, 
todos (d) 

Óbitos [dia 
da atb] 

Suspensão em 
<96h, n 

Cefalosporinas 12 (29)      

Cefepima 
7 (58) 0 (0-3)a 6 (3-6) 5 (1-10) 1 [4 (0)] 2 

Ceftriaxona 2 (17) 0 (0) 3 (2–4) 3 (2-4) 0 2 

Cefazolina 3 (25) 0 (0) 3 (0) 3 (1-3) 0 3 

Penicilinas+ I β-lactamase 14 (34)      

Piperacilina+tazobactam 11 (79) 2 (0-5) 18 (9-18) 5 (1–10) 4 [3 (1-5)] 4 

Amoxicilina+clavulanato 3 (21) 0 (0-2) 3 (0) 3 (1-7) 0 2 

Fluoroquinolonas 3 (7)      

Levofloxacino 1 (33) 0 (0) 1 (0) 7 (0) 1 [8 (0)] 0 

Ciprofloxacino 2 (67) 0 (0) 0,8 (0) 1,5 (1–2) 0 2 

Macrolídeo 1 (2)      

Azitromicina 1 (100) 0 (0) 5 (0) 1 (0) 0 1 

Carbapenêmicos 2 (5)      

Meropenem 1 (50) 0 (0) 0,5 (0) 3 (0) 0 1 

Imipenem+cilastatina 1 (50) 0 (0) 2 (0) 4 (0) 0 0 

Carbapenêmico / Glicopeptídeo 2 (5)      

Meropenem / 
2 (100) 0 (0–1) 

2,25 (1,5–3) 
13 (11-14) 1 [10 (0)] 0 

Vancomicina 2 (0) 
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Tabela 8A (Cont.). Esquema antimicrobiano inicial nos casos de acidente vascular cerebral (N=41). 

 

Cefalosporinas / Lincosamida 2 (4)      

Ceftriaxona / 
1 (50) 0 (0) 

2 (0) 
6 (0) 1 [5 (0)] 0 

Clindamicina 2,4 (0) 

Cefepima / 
1 (50) 0 (0) 

2 (0) 
1 (0) 0 1 

Clindamicina 2,4 (0) 

Penicilina+I β-lactamase / Glicopeptídeo 3 (7)      

Piperacilina+tazobactam / 
3 (100) 0 (0) 

18 (9-18) 
3 (1-3) 1 [10 (0)] 2 

Vancomicina 2 (2-4) 

Penicilina+I β-lactamase / Aminoglicosídeo 2 (5)      

Piperacilina+tazobactam / 2 (100) 0 (0) 12,38 (6,75-18) 6 (4-7) 
0 1 

Amicacina   1 (0)  

* Dia 0 = usado para designar o dia da admissão na terapia intensiva;  Ocorridos durante o esquema inicial de antibioticoterapia. 

I = inibidor; / = usada para denotar associação com outra droga; a Mediana (faixa de variação). 
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Nos quarenta e um casos de admissão por acidente vascular cerebral os 

esquemas antimicrobianos iniciais de escolha dividiram-se em monoterapia em trinta 

e dois casos e terapia combinada (dois antimicrobianos) em nove casos. Nos casos 

de monoterapia as drogas usadas foram: penicilina associado aos inibidores de β-

lactamase (34%), cefalosporinas (29%), fluoroquinolonas (7%), carbapenêmicos (5%), 

e macrolídeo (2%). Já nos de terapia combinada, os seguintes esquemas foram 

empregados: penicilina associado aos inibidores de β-lactamase mais glicopeptídeo 

(7%), penicilina associado aos inibidores de β-lactamase mais aminoglicosídeo (5%), 

carbapenêmico mais glicopeptídeo (5%), e cefalosporinas mais lincosamida (4%). No 

grupo das cefalosporinas, a preferência foi pelo uso de cefepima (cefalosporina de 4ª 

geração) com 58%. Piperacilina com tazobactam foi a mais usada no grupo das 

penicilinas/inibidores de β-lactamase, com 79%. Em relação ao grupo das 

fluoroquinolonas, o ciprofloxacino foi o mais escolhido com 67%; quanto ao importante 

grupo dos carbapenêmicos, houve uma divisão equitativa entre os dois 

representantes. Por fim, no grupo dos macrolídeos somente a azitromicina foi 

empregada. Nos regimes antimicrobianos com dois medicamentos, a opção 

prevalente foi piperacilina com tazobactam associada à vancomicina. O início da 

terapia antimicrobiana foi realizado, na grande maioria dos casos, no dia da admissão. 

Em relação às doses utilizadas, o antimicrobiano que mais teve variação em sua 

posologia foi piperacilina+tazobactam. O tempo de uso foi diversificado, tendo como 

exceção o grupo dos carbapenêmicos. O número observado de óbitos foi maior nos 

pacientes que iniciaram seu tratamento antimicrobiano com piperacilina com 

tazobactam e este esquema foi o que teve maior número de suspensão de uso dentro 

de um período menor que noventa e seis horas. 

Na Tabela 8B, encontram-se os antimicrobianos iniciais, ocorrência de óbitos 

durante a vigência do primeiro esquema proposto, duração do regime (dias) e se 
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houve suspensão de seu uso dentro das primeiras noventa e seis horas, nos casos 

de pneumonia comunitária. 

Quando analisamos os casos de admissão por pneumonia comunitária, os 

esquemas antimicrobianos iniciais de escolha dividiram-se em monoterapia em cinco 

casos e terapia combinada (dois antimicrobianos) em um caso. No esquema 

monoterápico a penicilina associada aos inibidores de β-lactamase tiveram uma 

frequência de uso de 50%, enquanto o uso dos carbapenêmicos foi 33%. Na terapia 

combinada, observa-se apenas o uso de cefalosporina com macrolídeo. Nos 

carbapenêmicos, ocorreu opção dividida entre os dois representantes do grupo 

(meropenem e imipenem). Amoxicilina com clavulanato foi a escolha única no grupo 

das penicilinas com inibidores de β-lactamase. Na dupla terapia, a opção única foi 

cefepime com azitromicina. Não ocorreram óbitos durante o período do esquema 

inicial de antibioticoterapia.  
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Tabela 8B. Esquema antimicrobiano inicial nos casos de pneumonia comunitária (N=6). 

Grupos e antimicrobianos f (%) 
Início * 

(d) 
Dose 
(g/d) 

Duração, 
todos (d) 

Óbitos [dia 
da atb] 

Suspensão 
em <96h, n 

Carbapenêmicos 2 (33)      
Meropenem 

1 (50) 0 (0)a 2 (0) 4 (0) 0 1 

Imipenem+cilastatina 1 (50) 0 (0) 2 (0) 15 (0) 0 0 
Penicilina+ I β-lactamase 3 (50)      

Amoxicilina+clavulanat
o 

3 (100) 0 (0) 
3 (0,5-

3) 
7 (6-7) 0 1 

Cefalosporina / 
Macrolídeo 

1 (17)      

Cefepima / 
1 (100) 0 (0) 

6 (0) 
2 (0) 

0 1 Azitromicina 0,5 (0) 

* Dia 0 = usado para designar o dia da admissão na terapia intensiva;  Ocorridos durante o esquema 

inicial de antibioticoterapia. 

I = inibidor; / = usada para denotar associação com outra droga; a Mediana (faixa de variação). 
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Na Tabela 8C podem ser observados os resultados obtidos nos casos de 

admissão por traumatismo cranioencefálico associado a politrauma. Nos trinta e três 

casos, os esquemas antimicrobianos iniciais de escolha consistiram de monoterapia 

em vinte e sete casos e terapia combinada (dois antimicrobianos) em seis casos. Nos 

casos de monoterapia, as drogas utilizadas foram: cefalosporinas (45%), 

penicilina/inibidores de β-lactamase (18%), fluoroquinolonas (9%), carbapenêmicos 

(6%), e glicopeptídeo (3%). Nas terapias combinadas, as escolhas foram: 

carbapenêmico mais glicopeptídeo, penicilina mais nitroimidazólico, cefalosporina 

mais lincosamida, penicilina/inibidores de β-lactamase mais glicopeptídeo, 

penicilina/inibidores de β-lactamase mais aminoglicosídeo e penicilina/inibidores de β-

lactamase mais cefalosporina, todos com a mesma frequência de uso, de 3% cada. 

No grupo das cefalosporinas, a preferência foi pelo uso de cefazolina (cefalosporina 

de 1ª geração) com 67%; piperacilina com tazobactam foi o antimicrobiano mais usado 

no grupo das penicilinas com inibidores de β-lactamase com 83%; para o grupo das 

fluoroquinolonas, a levofloxacina foi a opção principal com 67%. Vancomicina foi o 

único glicopeptídeo empregado e meropenem, o único carbapenêmico. Nos regimes 

antimicrobianos duplos, a opção foi bastante heterogênea. O início da terapia 

antimicrobiana foi realizado, predominantemente, no dia da admissão. Em relação às 

doses utilizadas, o antimicrobiano que mais teve alteração em sua posologia foi 

piperacilina com tazobactam (de 9 a 18 g por dia). O tempo de uso foi bastante 

diversificado para os regimes antimicrobianos contendo meropenem, 

piperacilina+tazobactam, cefazolina e cefepima. O número observado de óbitos foi 

maior nos pacientes que usaram cefazolina como regime antimicrobiano de primeira 

escolha, droga que teve o maior número de casos de suspensão dentro de um período 

menor que noventa e seis horas. 
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Tabela 8C. Esquema antimicrobiano inicial nos casos de TCE + politrauma (N=33). 
 

Grupos e antimicrobianos f (%) 
Início 

(d) 
Dose 
(g/d) 

Duração, 
todos (d) 

Óbitos [dia 
da atb] 

Suspensão em 
<96h, n 

Cefalosporinas 15 (45)      

Cefepima 
4 (27) 0,5 (0-1)a 6 (0) 8 (1-15) 1 [5 (0)] 0 

Ceftriaxona 1 (6) 0 (0) 4 (0) 1 (0) 0 1 

Cefazolina 10 (67) 0 (0) 3 (0) 2,5 (1-4) 2 [2 (1-3)] 8 

Penicilina+ I β-lactamase 6 (18)      

Piperacilina+tazobactam 5 (83) 0 (0-4) 18 (9-18) 7 (1–10) 1 [3 (0)] 0 

Amoxicilina+clavulanato 1 (17) 0 (0) 3 (0) 1 (0) 0 1 

Fluoroquinolonas 3 (9)      

Levofloxacino 2 (67) 1 (0) 0,625 (0,50-0,75) 1,5 (1-2) 0 2 

Ciprofloxacino 1 (33) 0 (0) 0,4 (0) 3 (0) 0 0 

Glicopeptídeo 1 (3)      

Vancomicina 1 (100) 0 (0) 3 (0) 2 (0) 0 0 

Carbapenêmico 2 (6)      

Meropenem 2 (100) 1 (0-1) 3 (0) 9,5 (5-14) 0 0 

Carbapenêmico / Glicopeptídeo 1 (3)      

Meropenem 
1 (100) 0 (0) 

3 (0) 
12 (0) 0 0 

Vancomicina 2 (0) 

* Dia 0 = usado para designar o dia da admissão na terapia intensiva;  Ocorridos durante o esquema inicial de antibioticoterapia (atb). 

I = inibidor; / = usada para denotar associação com outra droga; a Mediana (faixa de variação). 
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Tabela 8C (Cont.). Esquema antimicrobiano inicial nos casos de TCE + politrauma (N=33). 

 

Penicilina / Nitroimidazólico 1 (3)      

Oxacilina / 
1 (100) 0 (0) 

4 (0) 
7 (0) 1 [7 (0)] 0 

Metronidazol 1,5 (0) 

Cefalosporina / Lincosamida 1 (3)      

Cefepima / 
1 (100) 0 (0) 

6 (0) 
7 (0) 0 0 

Clindamicina 2,4 (0) 

Penicilina+I β-lactamase / Glicopeptídeo 1 (3)      

Piperacilina+tazobactam / 
1 (100) 0 (0) 

18 (0) 
2 (0) 0 0 

Vancomicina 2 (0) 

Penicilina+I β-lactamase / 
Aminoglicosídeo 

1 (3)    
  

Piperacilina+tazobactam / 
1 (100) 0 (0) 

18 (0) 
4 (0) 0 0 

Amicacina 1 (0) 

Penicilina+I β-lactamase / Cefalosporina 1 (3)      

Piperacilina+tazobactam / 
1 (100) 1 (0) 

13,5 (0) 
1 (0) 0 0 

Cefepima 6 (0) 
 

* Dia 0 = usado para designar o dia da admissão na terapia intensiva;  Ocorridos durante o esquema inicial de antibioticoterapia. 

I = inibidor; / = usada para denotar associação com outra droga; a Mediana (faixa de variação). 
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A Tabela 8D apresenta as informações nos casos de admissão por lesões 

produzidas por projéteis de arma de fogo.  
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Tabela 8D. Esquema antimicrobiano inicial nos casos lesões produzidas por projéteis de arma de fogo (PAF) 

(N=13). 
 

Grupos e antimicrobianos f (%) 
Início 

(d) 
Dose 
(g/d) 

Duração, 
todos (d) 

Óbitos [dia 
da atb] 

Suspensão 
em <96h, n 

Cefalosporinas 3 (23)      

Cefepima 
2 (67) 2,5 (0-5)a 4,5 (3-6) 5,5 (5-6) 2 [5 (4-6)] 0 

Cefazolina 1 (33) 0 (0) 3 (0) 1 (0) 1 [2 (0)] 0 

Penicilina+ I β-lactamase 3 (23)      

Piperacilina+tazobactam 2 (67) 1 (0-2) 18 (0) 7 (6-8) 0 0 

Amoxicilina+clavulanato 1 (33) 0 (0) 3 (0) 1 (0) 0 1 

Fluoroquinolonas 1 (8)      

Levofloxacino 1 (100) 1 (0) 0,75 (0) 8 (0) 1 [7 (0)] 0 

Carbapenêmico 1 (8)      

Meropenem 1 (100) 6 (0) 3 (0) 1 (0) 0 1 
Carbapenêmicos / 
Glicopeptídeo 

2 (15)    
  

Meropenem / 
1 (50) 0 (0) 

3 (0) 
6 (0) 

1 [6 (0)] 0 Vancomicina 2 (0) 

Imipenem+cilastatina / 
1 (50) 0 (0) 

2 (0) 
8 (0) 

0 0 Vancomicina 2 (0) 

Cefalosporina / Glicopeptídeo 1 (8)      

Cefepima / 
1 (100) 0 (0) 

3 (0) 
3 (0) 

0 1 Vancomicina 2 (0) 

* Dia 0 = usado para designar o dia da admissão na terapia intensiva;  Ocorridos durante o esquema inicial de 

antibioticoterapia. 

I = inibidor; / = usada para denotar associação com outra droga; a Mediana (faixa de variação). 
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Tabela 8D (Cont.). Esquema antimicrobiano inicial nos casos lesões produzidas por projéteis de arma de fogo 

(PAF) (N=13). 
 

Fluoroquinolona / 
Nitroimidazólico 

2 (15)    
  

Ciprofloxacino / 2 
(100) 

0 (0) 
0,8 (0) 

3 (2-4) 
0 2 Metronidazol 1,5 (0) 

* Dia 0 = usado para designar o dia da admissão na terapia intensiva;  Ocorridos durante o esquema inicial de 

antibioticoterapia. 

I = inibidor; / = usada para denotar associação com outra droga; a Mediana (faixa de variação). 

 



64 
 

Nos treze casos de admissão por lesões produzidas por projéteis de arma de 

fogo, os esquemas antimicrobianos iniciais de escolha consistiram de monoterapia em 

oito casos e terapia combinada (dois antimicrobianos) em cinco casos. Como 

monoterapia foram utilizados: cefalosporinas (23%), penicilina/inibidores de β-

lactamase (23%), fluoroquinolonas (8%) e carbapenêmicos (8%). Na terapia 

combinada, empregou-se: carbapenêmico mais glicopeptídeo (15%), fluoroquinolona 

mais nitroimidazólico (15%) e cefalosporina mais glicopeptídeo (8%). No grupo das 

cefalosporinas, a preferência foi pelo uso de cefepima (cefalosporina de 4ª geração) 

com 67%, piperacilina com tazobactam foi o antimicrobiano mais usado no grupo das 

penicilinas/inibidores de β-lactamase com (67%), no grupo dos carbapenêmicos e das 

fluoroquinolonas o uso mais frequente foi de meropenem e levofloxacina, 

respectivamente. Quando se empregou regime duplo, vancomicina foi associada com 

meropenem (uma vez) e com imipenem+cilastatina (uma vez); ciprofloxacino 

associado com metronidazol foi a escolha em 15% dos casos; cefepima associada 

com vancomicina foi utilizada em 8%. O dia de início da terapia antimicrobiana foi 

heterogêneo, merecendo destaque o início da antibioticoterapia com meropenem no 

sexto dia de internação. Em relação às doses utilizadas, o antimicrobiano que mais 

teve variação em sua posologia foi cefepima. O tempo de duração da antibioticoterapia 

de primeira escolha foi bastante heterogênea e o maior número de óbitos ocorreu 

quando o regime antimicrobiano de escolha era cefepima. O número observado de 

óbitos foi maior com cefepime, mas o esquema terapêutico mais frequentemente 

suspenso nas primeiras noventa e seis horas foi ciprofloxacino mais metronidazol. 

Na Tabela 8E, encontram-se os dados coletados nos casos de traumatismo 

cranioencefálico, 12 casos. O esquema antimicrobiano inicial de escolha foi 

exclusivamente monoterápico, com uso de cefalosporinas (50%), penicilina/inibidores 

de β-lactamase (42%) e polimixina (8%). Dentre o grupo das cefalosporinas, a 
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cefazolina foi o antimicrobiano de escolha para terapia inicial em 50%. Piperacilina 

com tazobactam foi o único representante do grupo penicilina com inibidores de β-

lactamase e polimixina B figurou como escolha no grupo das polimixinas. Quanto ao 

início da antibioticoterapia, todos os esquemas adotados tiveram início na admissão, 

exceto para o regime antimicrobiano feito com cefepima. Variação em relação à dose 

foi verificada no caso da cefazolina (de 3 a 4 g por dia), enquanto que nos outros 

grupos ocorreu uma homogeneidade. A duração do tratamento de primeira escolha, 

neste grupo, também foi bastante heterogêneo, com a maior variação para a 

piperacilina com tazobactam. O evento óbito somente ocorreu no grupo de polimixina 

B; cefazolina foi o antimicrobiano descontinuado mais vezes dentro das primeiras 

noventa e seis horas de tratamento inicial. 
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Tabela 8E. Esquema antimicrobiano inicial nos casos de traumatismo cranioencefálico (N=12). 
 

Grupos e antimicrobianos f (%) 
Início 

(d) 
Dose 
(g/d) 

Duração, 
todos (d) 

Óbitos [dia 
da atb] 

Suspensão 
em <96h, n 

Cefalosporinas 6 (50)      

Cefepima 
2 (33) 4,5 (4-5)a 6 (0) 2,5 (2-3) 0 0 

Ceftriaxona 1 (17) 0 (0) 3 (0) 4 (0) 0 1 

Cefazolina 3 (50) 0 (0) 3 (3-4) 2 (1-2) 0 3 

Penicilina+ I β-lactamase 5 (42)      

Piperacilina+tazobactam 5 (100) 0 (0-4) 18 (0) 4 (2–19) 0 2 

Polimixina 1 (8)      

Polimixina B 1 (100) 0 (0) 1.500.000b (0) 14 (0) 1 [14 (0)] 0 

* Dia 0 = usado para designar o dia da admissão na terapia intensiva;  Ocorridos durante o esquema inicial de antibioticoterapia. 

I = inibidor; / = usada para denotar associação com outra droga; a Mediana (faixa de variação); b Dose é expressa em unidade 

internacional / 24h. 
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A Tabela 8F contém as informações relativas aos casos de admissões em pós-

operatório (n=14). Nos casos em que se empregou monoterapia (n=6), as drogas 

foram: cefalosporinas, penicilina com inibidores de β-lactamase e carbapenêmicos, 

todos com frequência de 14%. Já nos casos de terapia combinada (n=8), utilizou-se 

fluoroquinolona mais nitroimidazólico (22%) e carbapenêmico mais antifúngico (7%). 

Quando foi feito a terapia combinada com associação de três antimicrobianos: 

carbapenêmico mais glicopeptídeo mais antifúngico foi o mais frequente (22%). No 

grupo das cefalosporinas, a cefazolina (cefalosporina de 1ª geração) foi a escolha para 

os casos de craniotomia e clipagem aneurisma cerebral. Piperacilina com tazobactam 

foi o antimicrobiano usado no grupo das penicilinas/inibidores de β-lactamase para a 

drenagem das vias biliares e drenagem de hematoma subdural agudo. 

Carbapenêmicos foi o grupo de antimicrobiano de eleição, sendo utilizado o 

ertapenem para as laparotomias exploradoras. Nos regimes antimicrobianos 

combinados com dois medicamentos, a associação metronidazol mais ciprofloxacino 

foi escolhida três vezes, seguido de meropenem mais fluconazol, e imipenem com 

cilastatina mais vancomicina (para as laparotomias exploradoras). Na associação 

usando três antimicrobianos o esquema meropenem mais vancomicina mais 

fluconazol e imipenem com cilastatina mais vancomicina mais fluconazol foram os 

mais utilizados para laparotomia exploradora e amputação suprapatelar membro 

inferior esquerdo. O início da antibioticoterapia em todos os esquemas empregados 

ocorreu na admissão. A maior faixa de variação de dose foi encontrada no uso de 

piperacilina com tazobactam. A duração do tratamento de primeira escolha também 

foi bastante diverso, com a maior variação para o carbapenêmico ertapenem. Em 

relação aos óbitos durante o esquema inicial, estes ocorreram nas duas formas de 

tratamento: monoterapia e terapia combinada. A interrupção dentro das primeiras 
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noventa e seis horas foi mais frequente no uso do esquema metronidazol mais 

ciprofloxacino. 
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Tabela 8F. Esquema antimicrobiano inicial nos casos de pós-operatório, N=14 (craniotomia, 1; clipagem aneurisma cerebral, 1; 

drenagem hematoma subdural agudo, 1; amputação suprapatelar membro inferior esquerdo, 1; drenagem vias biliares, 1; 

laparotomia exploradora, 9). 

Grupos e antimicrobianos f (%) 
Início 

     (d) 
Dose  
(g/d) 

Duração, 
todos (d) 

Óbitos [dia 
da atb] 

Suspensão 
em <96h, n 

Cefalosporinas 2 (14)      

Cefazolina 2 (100) 0 (0) 3 (0)a 3 (1-5) 0 1 

Penicilina+ I β-lactamase 2 (14)      

Piperacilina+tazobactam 2 (100) 0 (0) 15,75 (13,5-18) 8,5 (7–10) 0 0 

Carbapenêmico 2 (14)      

Ertapenem 2 (100) 0 (0) 1 (0) 4 (1-7) 1 [4 (0)] 0 

Carbapenêmico / Glicopeptídeo 1 (7)      

Imipenem+cilastatina / 
1 (100) 0 (0) 

2 (0) 
7 (0) 1 [5 (0)] 0 

Vancomicina 2 (0) 

Fluoroquinolona / Nitroimidazólico 3 (22)      

Ciprofloxacino / 
3 (100) 0 (0) 

0,8 (0) 
5 (3-5) 0 2 

Metronidazol 1,5 (0) 

Carbapenêmico / Antifung. 1 (7)      

Meropenem / 
1 (100) 0 (0) 

3 (0) 
1 (0) 0 0 

Fluconazol 0,4 (0) 

* Dia 0 = usado para designar o dia da admissão na terapia intensiva;  Ocorridos durante o esquema inicial de antibioticoterapia. 

I = inibidor; / = usada para denotar associação com outra droga; Antifung.= Antifúngico; a Mediana (faixa de variação). 
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Tabela 8F (Cont.). Esquema antimicrobiano inicial nos casos de pós-operatório, N=14 (craniotomia, 1; clipagem aneurisma 

cerebral, 1; drenagem hematoma subdural agudo, 1; amputação suprapatelar membro inferior esquerdo, 1; drenagem vias biliares, 

1; laparotomia exploradora, 9). 
 

Carbapenêmicos / Glicopeptídeo / Antifung. 3 (22)      

Meropenem / 

1 (33) 0 (0) 

3 (0) 

4 (0) 0 0 Vancomicina / 2 (0) 

Fluconazol 0,4 (0) 

Imipenem+cilastatina / 

2 (67) 0 (0) 

2 (0) 

3,5 (3-4) 2 [2 (0)] 0 Vancomicina / 2 (0) 

Fluconazol 0,4 (0) 
 

* Dia 0 = usado para designar o dia da admissão na terapia intensiva;  Ocorridos durante o esquema inicial de antibioticoterapia. 

I = inibidor; / = usada para denotar associação com outra droga; Antifung.= Antifúngico; a Mediana (faixa de variação). 
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Os dados relativos às admissões por sepse estão expostos na Tabela 8G 

(n=13). Os esquemas antimicrobianos iniciais compreenderam monoterapia em dois 

casos e terapia combinada (duas, três ou quatro associações) em dez casos. As 

cefalosporinas (15%) e carbapenêmicos (8%) foram os representantes do esquema 

em monoterapia. Para a terapia em associação com dois antimicrobianos as 

frequências observadas foram: carbapenêmico mais glicopeptídeo (23%), 

cefalosporina mais macrolídeo (15%), seguido da cefalosporina mais lincosamida, 

cefalosporina mais glicopeptídeo e glicopeptídeo mais aminoglicosídeo, com 8% cada. 

Quando a escolha foi a terapia combinada com associação de três antimicrobianos 

observa-se o uso de carbapenêmico mais glicopeptídeo mais antifúngico na 

frequência de 8%. Para o regime antimicrobiano com quatro associações: o uso foi de 

carbapenêmico mais glicopeptídeo mais aminoglicosídeo mais antifúngico (8%). No 

grupo das cefalosporinas, a cefepima e a cefazolina foram as opções de tratamento. 

Para os carbapenêmicos, o antimicrobiano utilizado foi o meropenem. Nos regimes 

antimicrobianos associados com dois medicamentos, o de maior prevalência foi 

meropenem mais vancomicina. Na associação escolhida para o uso de três 

antimicrobianos, foi prescrito meropenem mais vancomicina mais fluconazol. No 

esquema mais complexo, com quatro antimicrobianos, a opção terapêutica foi pelo 

uso de imipenem com cilastatina mais vancomicina mais amicacina mais fluconazol. 

O início da antibioticoterapia, na maioria dos esquemas empregados, ocorreu na 

admissão e uma pequena faixa de variação foi encontrada para a associação 

meropenem mais vancomicina. A maior faixa de variação de dose foi encontrada no 

uso de meropenem. Na associação meropenem mais vancomicina foi encontrada a 

maior variação de tempo de uso para o esquema de primeira escolha. Durante o 

esquema inicial ocorreram três óbitos, sempre nos esquemas terapêuticos 
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associados. A interrupção dentro das primeiras noventa e seis horas ocorreu por três 

vezes e sempre no primeiro dia de tratamento. 
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Tabela 8G. Esquema antimicrobiano inicial nos casos de sepse, N=13 (abdominal, 1; urinária, 1; pulmonar, 8; cutânea, 1; outras, 2). 
 

Grupos e antimicrobianos f (%) 
Início  

(d) 
Dose 
(g/d) 

Duração, 
todos (d) 

Óbitos [dia 
da atb] 

Suspensão 
em <96h, n 

Cefalosporinas 2 (15)      

Cefepima 
1 (50) 0 (0)a 3 (0) 10 (0) 0 0 

Cefazolina 1 (50) 0 (0) 3 (0) 1 (0) 0 1 

Carbapenêmico 1 (8)      

Meropenem 1 (100) 0 (0) 0,5 (0) 14 (0) 0 0 

Carbapenêmico / Glicopeptídeo 3 (23)      

Meropenem / 
3 (100) 0 (0–1) 

3 (1,5–3) 
4 (4-17) 0 0 

Vancomicina 2 (0) 

Cefalosporina / Lincosamida 1 (8)      

Cefepima / 
1 (100) 0 (0) 

2 (0) 
6 (0) 0 0 

Clindamicina 2,4 (0) 

Cefalosporina / Glicopeptídeo 1 (8)      

Cefepima / 
1 (100) 0 (0) 

6 (0) 
2 (0) 0 1 

Vancomicina 2 (0) 

Carbapenêmico / Glicopeptídeo / Antifung. 1 (8)      

Meropenem 

1 (100) 0 (0) 

3 (0) 

4 (0) 1 [3 (0)] 0 Vancomicina 2 (0) 

Fluconazol 0,4 (0) 

* Dia 0 = usado para designar o dia da admissão na terapia intensiva;  Ocorridos durante o esquema inicial de antibioticoterapia. 

I = inibidor; / = usada para denotar associação com outra droga; Antifung. = Antifúngico; a Mediana (faixa de variação). 
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Tabela 8G (Cont.). Esquema antimicrobiano inicial nos casos de sepse, N=13 (abdominal, 1; urinário, 1; pulmonar, 8; cutâneo, 1; 

outros, 2). 
 

Carbapenêmico / Glicopeptídeo / 
Aminoglicosídeo / Antifúngico 

1 (8)    
  

Imipenem+cilastatina 

1 (100) 0 (0) 

2 (0) 

3 (0) 1 [2 (0)] 0 
Vancomicina 2 (0) 

Amicacina 1 (0) 

Fluconazol 0,4 (0) 

Glicopeptídeo/ Aminoglicosídeo 1 (8)      

Vancomicina / 
1 (100) 0 (0) 

1 (0) 
5 (0) 0 1 

Amicacina 0,5 (0) 

Cefalosporinas / Macrolídeo 2 (15)      

Ceftriaxona / 
1 (50) 0 (0) 

2 (0) 
2 (0) 0 0 

Claritromicina 1 (0) 

Cefepima / 
1 (50) 0 (0) 

6 (0) 
6 (0) 1 [6 (0)] 0 

Claritromicina 1 (0) 

* Dia 0 = usado para designar o dia da admissão na terapia intensiva;  Ocorridos durante o esquema inicial de antibioticoterapia. 

I = inibidor; / = usada para denotar associação com outra droga; Antifung. = Antifúngico; a Mediana (faixa de variação). 
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Os achados nas admissões por politrauma são mostrados na Tabela 8H (n=11). 

Os esquemas antimicrobianos iniciais prescritos para estes pacientes consistiram de 

monoterapia em cinco casos, cefalosporinas (36%) e penicilina/inibidores de β-

lactamase (9%), e terapia combinada (duas ou três associações) em seis casos. Nos 

casos de terapia dupla, as seguintes associações foram empregadas:  cefalosporina 

mais aminoglicosídeo (18%), fluoroquinolona mais nitroimidazólico, cefalosporina 

mais lincosamida e penicilina/inibidores de β-lactamase mais glicopeptídeo, todos com 

9% de frequência. Nas associações de três antimicrobianos, empregou-se 

carbapenêmico mais glicopeptídeo mais aminoglicosídeo. No grupo das 

cefalosporinas, a cefazolina foi a mais utilizada (75%). Piperacilina com tazobactam 

foi o antimicrobiano utilizado no grupo das penicilinas com inibidores de β-lactamase. 

Nos esquemas terapêuticos com dois antimicrobianos, o de maior prevalência foi o 

uso de cefalosporina mais aminoglicosídeo (cefazolina mais gentamicina e 

ceftazidima mais amicacina). Na associação escolhida para o uso de três 

antimicrobianos foi feito imipenem com cilastatina mais vancomicina mais amicacina. 

O início da antibioticoterapia em todos os esquemas empregados ocorreu na 

admissão. As doses utilizadas, dentro de cada grupo, foram homogêneas. No uso 

monoterápico de cefazolina foi encontrada a maior variação de tempo de uso para o 

esquema de primeira escolha. Em relação ao óbito, durante o esquema inicial, este 

ocorreu apenas uma vez, em pacientes com esquema de uso de ceftriaxona mais 

clindamicina. Sobre a interrupção do tratamento dentro das primeiras noventa e seis 

horas, observa-se que a interrupção foi mais frequente quando com o uso de 

cefazolina (duas vezes). 
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Tabela 8H. Esquema antimicrobiano inicial nos casos de politrauma (N=11). 
 

Grupos e antimicrobianos f (%) 
Início 

(d) 
Dose  
(g/d) 

Duração, 
todos (d) 

Óbitos [dia 
da atb] 

Suspensão 
em <96h, n 

Cefalosporinas 4 (36)      

Cefepima 1 (25) 3 (0)a 6 (0) 5 (0) 0 0 

Cefazolina 3 (75) 0 (0) 3 (0) 3 (1-5) 0 2 

Penicilina+ I β-lactamase 1 (9)      

Piperacilina+tazobactam 1 (100) 0 (0) 18 (0) 6 (0) 0 0 

Fluoroquinolona / Nitroimidazólico 1 (9)      

Ciprofloxacino 
1 (100) 0 (0) 

0,8 (0) 
6 (0) 0 0 

Metronidazol 1,5 (0) 

Carbapenêmico / Glicopeptídeo / Aminogl. 1 (9)      

Imipenem+cilastatina / 

1 (100) 0 (0) 

2 (0) 

3 (0) 0 1 Vancomicina / 2 (0) 

Amicacina 1 (0) 

Cefalosporina / Amimoglicosídeos 2 (18)      

Cefazolina / 
1 (50) 0 (0) 

3 (0) 
2 (0) 0 1 

Gentamicina 0,24 (0) 

Ceftazidima / 
1 (50) 0 (0) 

4 (0) 
9 (0) 0 0 

Amicacina 1 (0) 

* Dia 0 = usado para designar o dia da admissão na terapia intensiva;  Ocorridos durante o esquema inicial de antibioticoterapia. 

I = inibidor; / = usada para denotar associação com outra droga; Aminogl. = Aminoglicosídeo;  a Mediana (faixa de variação). 
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Tabela 8H (Cont.).  Esquema antimicrobiano inicial nos casos de politrauma (N=11). 

 

Penicilina+ I β-lactamase / Glicopeptídeo 1 (9)      

Piperacilina+tazobactam / 
1 (100) 5 (0) 

18 (0) 
9 (0) 0 0 

Vancomicina 2 (0) 

Cefalosporina / Lincosamida 1 (9)      

Ceftriaxona / 
1 (100) 0 (0) 

3 (0) 
4 (0) 1 [4 (0)] 0 

Clindamicina 1,8 (0) 

* Dia 0 = usado para designar o dia da admissão na terapia intensiva;  Ocorridos durante o esquema inicial de antibioticoterapia. 

I = inibidor; / = usada para denotar associação com outra droga; Aminogl. = Aminoglicosídeo;  a Mediana (faixa de variação). 
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Na Tabela 8I, encontram-se os resultados relativos aos casos de admissão por 

insuficiência respiratória aguda (n=9).  

Monoterapia foi empregada em seis casos e terapia combinada (duas 

associações) em três casos. Nos esquemas de monoterapia, observa-se que o uso 

da penicilina/inibidores de β-lactamase foi mais frequente (44%) que o uso da 

cefalosporina (11%). Nos esquemas de terapia combinada (associação com dois 

antimicrobianos), carbapenêmico mais glicopeptídeo, cefalosporina mais lincosamida 

e penicilina com inibidores de β-lactamase mais aminoglicosídeo, foram igualmente 

utilizados (11%). No grupo das cefalosporinas, a cefepima foi o antimicrobiano de 

escolha. Levofloxacino teve a preferência no grupo das fluoroquinolonas. Penicilina 

com inibidores de β-lactamase, piperacilina+tazobactam e amoxicilina+clavulanato 

foram usados em igual frequência (50%). Nos esquemas terapêuticos com dois 

antimicrobianos, encontrou-se uma predileção similar entre os três esquemas 

descritos (11%). A farmacoterapia antimicrobiana inicial foi realizada com grande 

predomínio no dia da admissão, exceto para piperacilina com tazobactam. De novo, 

as doses utilizadas, dentro de cada grupo, foram homogêneas, à exceção para 

piperacilina com tazobactam, cuja dose variou de 6,75 a 18 g/dia. As monoterapias 

empregando amoxicilina com clavulanato e piperacilina com tazobactam foram as de 

maior ocorrência. Já nos esquemas terapêuticos associados (dois antimicrobianos), a 

opção de escolha entre os diferentes antimicrobianos foi equivalente entre si. 

Piperacilina com tazobactam também foi o medicamento com maior variação de tempo 

de uso para o esquema de primeira escolha. Interrupção dentro das primeiras noventa 

e seis horas foi mais frequente no regime monoterápico (duas vezes). 
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Tabela 8I. Esquema antimicrobiano inicial nos casos de insuficiência respiratória aguda (N=9). 
 

Grupos e antimicrobianos f (%) 
Início  

(d) 
Dose  
(g/d) 

Duração, 
todos (d) 

Óbitos 
[dia da 

atb] 

Suspensão 
em <96h, 

n 

Cefalosporina 1 (11)      

Cefepima 1 
(100) 

0 (0)a 6 (0) 1 (0) 0 1 

Fluoroquinolona 1 (11)      

Levofloxacino 
1 

(100) 
0 (0) 0,75 (0) 5 (0) 0 0 

Penicilina+ I β-lactamase 4 (44)      

Piperacilina+tazobactam 2 (50) 
3,5 

(0-7) 
12,38 

(6,75-18) 
10,5 (7–

14) 
0 0 

Amoxicilina+clavulanato 2 (50) 0 (0) 3 (0) 2,5 (2-3) 0 1 

Carbapenêmico / Glicopeptídeo 1 (11)      

Meropenem / 1 
(100) 

0 (0) 
3 (0) 

5 (0) 0 1 
Vancomicina 2 (0) 

Cefalosporina / Lincosamida 1 (11)      

Ceftriaxona / 1 
(100) 

0 (0) 
2 (0) 

5 (0) 0 0 
Clindamicina 2,4 (0) 

Penicilina+I β-lactamase / 
Aminoglicosídeo 

1 (11)    
  

Piperacilina+tazobactam / 1 
(100) 

0 (0) 
18 (0) 

4 (0) 0 0 
Amicacina 1 (0) 

* Dia 0 = usado para designar o dia da admissão na terapia intensiva;  Ocorridos durante o esquema 

inicial de antibioticoterapia. 

I = inibidor; / = usada para denotar associação com outra droga; a Mediana (faixa de variação). 
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Os achados para as outras causas de admissão (intoxicação exógena, tétano, 

afogamento, parada cardiorrespiratória, infarto agudo do miocárdio - IAM, queda do 

nível de consciência, fibrilação atrial, pancreatite aguda) estão listados na Tabela 8J 

(n=13). 
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Tabela 8J. Esquema antimicrobiano inicial em casos OUTROS, N=13 (Intoxicação exógena, 5; tétano, 1; afogamento, 1; parada 

cardiorrespiratória, 1; IAM, 2; queda do nível de consciência, 1; fibrilação atrial, 1; pancreatite aguda, 1). 
 

Grupos e antimicrobianos 
f 

 (%) 
Início  

(d) 
Dose  
(g/d) 

Duração, 
todos (d) 

Óbitos [dia 
da atb] 

Suspensão 
em <96h, n 

Cefalosporinas 4 (31)      

Cefepima 
4 (100) 0 (0-3)a 2,5 (2-4) 3 (1-6) 1 [10 (0)] 3 

Penicilina+ I β-lactamase 4 (31)      

Piperacilina+tazobactam 2 (50) 1 (0-2) 18 (0) 5 (3-7) 0 1 

Amoxicilina+clavulanato 2 (50) 0 (0) 3 (0) 2 (1-3) 1 [3 (0)] 1 

Nitroimidazólico 1 (8)      

Metronidazol 1 (100) 0 (0) 1,5 (0) 12 (0) 0 0 

Carbapenêmicos 1 (8)      

Imipenem+cilastatina 1 (100) 0 (0) 4 (0) 10 (0) 0 0 

Carbapenêmico / Glicopeptídeo 1 (8)      

Imipenem+cilastatina / 
1 (100) 0 (0) 

2 (0) 
7 (0) 0 0 

Vancomicina 2 (0) 

Cefalosporina / Lincosamida 1 (8)      

Cefepima / 
1 (100) 0 (0) 

3 (0) 
7 (0) 0 0 

Clindamicina 2,4 (0) 

Glicopeptídeo / Aminoglicosídeo 1 (8)      

Vancomicina / 
1 (100) 0 (0) 

2 (0) 
4 (0) 0 0 

Amicacina 1 (0) 

* Dia 0 = usado para designar o dia da admissão na terapia intensiva;  Ocorridos durante o esquema inicial de antibioticoterapia. 

I = inibidor; / = usada para denotar associação com outra droga; a Mediana (faixa de variação). 
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Nos casos de monoterapia (n=10), foram usados: penicilina com inibidores de 

β-lactamase (31%), cefalosporinas (31%), carbapenêmicos (8%) e nitroimidazólicos 

(8%). Quando a terapia consistia de dois antimicrobianos (n=3), o uso de 

carbapenêmico mais glicopeptídeo, cefalosporina mais lincosamida e glicopeptídeo 

mais aminoglicosídeo, foram todos igualmente utilizados (8% cada). No grupo das 

cefalosporinas, a cefepima foi o antimicrobiano de escolha para as situações de 

afogamento, intoxicação exógena, fibrilação atrial e IAM. Em relação ao grupo das 

penicilinas com inibidores de β-lactamase, piperacilina com tazobactam e amoxicilina 

com clavulanato foram prescritos equitativamente (50%) quando utilizados para os 

casos de intoxicação exógena e, para o grupo dos nitroimidazólicos, a escolha foi o 

metronidazol para o caso de tétano. A farmacoterapia antimicrobiana inicial foi 

realizada com grande predomínio no dia da admissão, exceto para o esquema 

piperacilina+tazobactam. As doses utilizadas, dentro de cada grupo, foram 

homogêneas, à exceção da cefepima. O antimicrobiano mais comumente usado como 

monoterapia foi a cefepima, que também foi o medicamento com maior variação de 

tempo de uso para o esquema de primeira escolha. O regime monoterápico foi 

interrompido mais vezes (cinco vezes) dentro das primeiras noventa e seis horas. 

O perfil de resistência dos germes mais prevalentes e, possivelmente, de maior 

importância no concernente à infecção hospitalar estão apresentados nos Quadros de 

1 a 5.
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Quadro 1. Perfil de resistência do microrganismo isolado nas primeiras amostras (Acinetobacter baumannii). 

 

Antimicrobianos 
Isolado 1 

(14/01/10 ) 
Isolado 2 
(29/01/10) 

Isolado 3 
(15/06/10) 

Isolado 4 
(23/06/10) 

Isolado 5 
(27/07/10) 

Isolado 6 
(04/09/10) 

Isolado 7 
(10/09/10) 

Isolado 8 
(07/10/10) 

Piperacilina+Tazobactam         

Ceftazidima         

Cefepima         

Imipenem         

Meropenem         

Amicacina         

Ciprofloxacino         

Ampicilina+Sulbactam         

(Continuação) 

Antimicrobianos 
Isolado 9 

(24/11/10 ) 
Isolado 10 
(27/12/10) 

Isolado 11 
(25/01/11) 

Isolado 12 
(10/02/11) 

Isolado 13 
(23/11/11)    

Piperacilina+Tazobactam         

Ceftazidima         

Cefepima         

Imipenem         

Meropenem         

Amicacina         

Ciprofloxacino         

Ampicilina+Sulbactam         

 
Método: KIRBY-BAUER; Referência: CLSI M 100-S19 

□ Resistência; □ Intermediário 

 

  



84 
 

Quadro 2. Perfil de resistência do microrganismo isolado nas primeiras amostras (Acinetobacter sp.). 
 

Antimicrobianos 
Isolado 1 

(25/10/10 ) 
Isolado 2 
(26/10/10) 

Isolado 3 
(05/05/11) 

Isolado 4 
(29/06/11) 

Isolado 5 
(02/07/11) 

Isolado 6 
14/11/10) 

Piperacilina  c/ tazobactam       

Ceftazidima       

Cefepima       

Imipenem       

Meropenem       

Amicacina       

Ciprofloxacino       

Ampicilina c/ Sulbactam       

 

Método: KIRBY-BAUER; Referência: CLSI M 100-S19 

□ Resistência 

 

  



85 
 

Quadro 3. Perfil de resistência do microrganismo isolado nas primeiras amostras (Pseudomonas aeruginosa). 

 

Antimicrobianos 
Isolado 1 

(31/12/09 ) 
Isolado 2 

(14/01/10 ) 
Isolado 3 

(28/01/10 ) 
Isolado 4 

(26/03/10 ) 
Isolado 5 
(16/04/10) 

Isolado 6 
(12/05/10 ) 

Isolado 7 
(15/06/10 ) 

Isolado 8 
(14/07/10 ) 

Piperacilina+Tazobactam         

Ceftazidima         

Cefepima         

Imipenem         

Meropenem         

Amicacina         

Ciprofloxacino         

Polimixina B         

(Continuação) 

Antimicrobianos 
Isolado 9 

(31/07/10 ) 
Isolado 10 
(24/08/10 ) 

Isolado 11 
(17/09/10 ) 

Isolado 12 
(07/02/11 ) 

Isolado 13 
(31/05/11) 

Isolado 14 
(17/11/11 ) 

Isolado 15 
(29/11/11 ) 

Isolado 16 
(09/12/11 ) 

Piperacilina+Tazobactam - - - - - - - - 

Ceftazidima - - - - - - - - 

Cefepima  -  - - - - - 

Imipenem+Cilastatina  - - - - - - - 

Meropenem  - - - - - - - 

Amicacina  - - - - - - - 

Ciprofloxacino  -  - - - - - 

Polimixina B - - - - - - - - 

Método: KIRBY-BAUER; Referência: CLSI M 100-S19; □ Resistência 
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Quadro 4. Perfil de resistência dos microrganismos produtores de beta-
lactamase de espectro estendido isolado nas primeiras amostras (Klebsiella 
pneumoniae). 
 

Antimicrobianos 
Isolado 1 
(17/05/10) 

Isolado 2 
(25/08/11) 

Isolado 3 
(23/11/11) 

Amoxicilina+Clavulanato    

Amicacina    

Ceftriaxona    

Ceftazidima    

Cefepima    

Ciprofloxacino    

Ertapenem    

Gentamicina    

Imipenem    

Levofloxacino    

Meropenem    

Piperacilina+Tazobactam    

Sulfametoxazol+Trimetoprima    
 

Método: KIRBY-BAUER; Referência: CLSI M 100-S19 

□ Resistência 
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Quadro 5. Perfil de resistência do microrganismo isolado nas primeiras amostras (Staphylococcus aureus). 
 

Antimicrobianos 
Isolado 1 
(17/03/10) 

Isolado 2 
(24/06/10) 

Isolado 3 
(09/07/10) 

Isolado 4 
(29/07/10) 

Isolado 5 
(21/08/10) 

Isolado 6 
(01/09/10) 

Isolado 7 
(01/10/10) 

Isolado 8 
(20/02/11) 

Isolado 9 
(11/08/11) 

Oxacilina          

Eritromicina          

Clindamicina          

Gentamicina          

Ciprofloxacino          

Levofloxacino          

Tetraciclina          

Sulfametoxazol+Trimetoprima          

Teicoplanina          

Método: KIRBY-BAUER; Referência: CLSI M 100-S19 

□ Resistência 
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Na tabela 9, podem ser observados os resultados do perfil de resistência dos 

microrganismos isolados na primeira amostra dos pacientes estudados e a influência 

de exposição prévia a um regime antimicrobiano prévio sobre o mesmo. 

 
Tabela 9. Faixas de resistência dos 77 germes isolados na primeira amostra dos pacientes 
contemplando o uso de antimicrobianos em ambiente hospitalar, nos últimos 90 dias 
anteriores à admissão.  

 
Faixas de resistência 

Uso de antimicrobianos anterior a admissão 

Não 
 

Sim 

f %  f % 

Sem resistência 7 47  34 55 

Resistência a até 2 grupos 3 20  6 10 

Resistência a > 2 até 7 grupos 5 33  22 35 

Resistência a 8 ou mais grupos 0 0  0 0 

Total 15 100  62 100 

 

Entre os pacientes estudados que tiveram microrganismos isolados em suas 

primeiras amostras, a maior parte tinha feito uso de algum regime antimicrobiano, em 

ambiente hospitalar, nos noventa dias anteriores a data de admissão. Em relação ao 

perfil de resistência microbiana, nenhuma diferença estatística foi observada entre os 

grupos de pacientes que fizeram ou não uso de antibioticoterapia prévia. 

O acerto na seleção do primeiro esquema antimicrobiano, de acordo com o 

diagnóstico de admissão estão na Tabela 10. No geral, houve cobertura completa da 

microbiota isolada em 42% dos casos. Nos casos de insuficiência respiratória, 

pneumonia comunitária e pós-operatório o acerto do primeiro esquema na cobertura 

antimicrobiana foi de 100%, entretanto, nas admissões por sepse, traumatismo 

cranioencefálico e outros (intoxicação exógena, tétano, afogamento, parada 

cardiorrespiratória, IAM, queda do nível de consciência, fibrilação atrial, pancreatite 

aguda) foi de 0%. Nas demais causas de admissão (acidente vascular cerebral, 
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ferimentos por projéteis de arma de fogo e traumatismo cranioencefálico mais 

politrauma) houve uma frequência de acerto que variou de 43 a 60%. 

 

Tabela 10. Adequação do primeiro esquema prescrito para cobertura completa dos 

microrganismos isolados, segundo o diagnóstico de admissão. 

 

Diagnóstico de admissão N 

Cobertura completa 

f f% 

Acidente vascular cerebral 14 6 43 

Ferimentos por projétil de arma de fogo 5 3 60 

Insuficiência respiratória aguda 2 2 100 

Outros 6 0 0 

Pneumonia comunitária 1 1 100 

Politrauma 3 0 0 

Pós-operatório 2 2 100 

Sepse 3 0 0 

Traumatismo cranioencefálico 3 0 0 

Traumatismo cranioencefálico + politrauma 14 8 57 

Todos 53 22 42% 

 

 

O impacto da presença de microrganismos multirresistentes aos antimicrobianos na 

sobrevida dos pacientes pode ser apreciado na Tabela 11. As taxas de frequência dos 

óbitos na unidade não foram diferentes entre pacientes com e sem germes 

multirresistentes (P=0,923). 

 

Tabela 11. Frequência de óbitos na unidade de terapia intensiva 

segundo o perfil de resistência dos germes isolados (n=53) 

Resistência a > 2 grupos de 
antimicrobianos 

Óbitos 

f % 

Não (n=31) 10 32,3% 

Sim (n=22) 7 31,8% 
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  Finalmente, foi feita uma análise de regressão logística multivariada 

procurando determinar os fatores associados à mortalidade enquanto na unidade de 

terapia intensiva, Tabela 12. 

Tabela 12. Modelo multivariado de regressão logística para testar associação de variáveis selecionadas 

com mortalidade na unidade de terapia intensiva 

 OR IC 95%  P 

Gênero masculino 0,78 0,33 - 1,85 0,568 

Apache II (na admissão) 1,11 1,03 - 1,19 0,008 

Diagnóstico de admissão 0,98 0,85 - 1,13 0,753 

Troca ou suspensão do regime antimicrobiano em <96 h 2,92 1,30 - 6,55 0,009 

Uso prévio de antimicrobianos 0,95 0,34 - 2,63 0,923 

Variação da PCR, (Final – Inicial), 10 x mg/l 1,09 1,04 - 1,14 0,001 

 

Dos fatores analisados, apenas os escores do APACHE (na admissão), a troca ou 

suspensão precoce do esquema antimicrobiano e a variação da PCR revelaram-se 

como fatores independentemente associados ao desfecho “óbito na UTI”. 
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7. DISCUSSÃO  

Os microrganismos patogênicos multirresistentes representam um problema 

grave de saúde pública em todo o mundo, fazendo com que o tratamento adequado 

dos pacientes com infecções associadas aos cuidados de saúde seja um desafio 

(Fuzi, 2017). No contexto atual, a necessidade da implantação do uso otimizado dos 

antimicrobianos em terapia intensiva é, praticamente, um consenso. O baixo nível de 

investimento em pesquisa/desenvolvimento de novos antimicrobianos e a escalada 

dos mais diversos mecanismos de resistência desenvolvidos pelos microrganismos 

fundamentam a importância deste estudo, que faz uma radiografia das práticas de uso 

de antimicrobianos em terapia intensiva em um hospital pertencente ao Sistema Único 

de Saúde (SUS). O Brasil possui quase 41 mil leitos de UTI, segundo informações do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Metade deles está 

disponível para o SUS, que potencialmente atende aos 204 milhões de brasileiros, e 

a outra metade é reservada à saúde privada ou suplementar (planos de saúde), que 

hoje atende a aproximadamente 25% da população (Portal CFM, 2016). A falta de 

investimentos na área de saúde pública gera vários problemas. A contratação de 

recursos humanos é insuficiente e a carreira pública, nos dias de hoje, é 

desestimuladora. A mão de obra qualificada necessária para a formação das equipes 

fica comprometida. Somando-se a este cenário, estão as equipes de UTI, que na 

maioria dos casos, não possuem treinamento adequado. Também é de grande 

importância destacar a qualidade duvidosa dos antimicrobianos (Lambert & Conway, 

2003) adquiridos para o abastecimento das unidades hospitalares públicas, com 

predomínio de genéricos e/ou similares, devido ao seu menor custo, muitas vezes sem 

os testes de bioequivalência necessários. Todos estes aspectos são de fundamental 

importância para a melhoria dos padrões de uso desta importante classe de 

medicamentos.  
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Dentro das características gerais da população estudada, foi encontrada 

predominância de pacientes admitidos do gênero masculino (69,7% - 18 a 65 anos). 

Estudos brasileiros mostram similaridade com o apresentado neste estudo, com 

resultados variando de 55% a 58%, mostrando que mais de 50% dos os pacientes 

internados são do gênero masculino (Rodriguez et al., 2016). As admissões por 

acidente vascular cerebral e traumatismo cranioencefálico mais politrauma foram as 

preponderantes, provavelmente devido ao perfil de atendimento (alta complexidade 

em neurologia e urgência SUS) do Hospital Estadual Getúlio Vargas (Portal Saúde 

RJ, 2017). Entre as comorbidades/fatores de risco, a hipertensão arterial figura como 

a mais frequente entre os pacientes incluídos no presente estudo (59,3%). Em 

levantamento publicado no ano de 2013, pelo Ministério da Saúde do Brasil, a 

prevalência de hipertensão arterial referida na população de adultos residentes nas 

capitais brasileiras e no Distrito Federal foi de 24,1% (IC 95%: 23,4-24,8). A baixa 

escolaridade, o tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas, figuram como alguns dos 

fatores associados ao desenvolvimento de hipertensão arterial (Silveira et al., 2013), 

corroborando os achados deste trabalho, nos quais foi observada esta alta frequência 

de hipertensos. 

O uso de antimicrobianos anterior à admissão foi elevado (80,3%), podendo 

estar associado ao perfil de atendimento de urgência do Hospital Estadual Getúlio 

Vargas, que normalmente engloba pacientes acometidos por incidentes relacionados 

a violência urbana, admitidos no serviço de emergência, com necessidade imediata 

de uso de antimicrobianos. As concentrações acentuadamente elevadas de proteína 

C reativa encontradas (maior que dez vezes o limite superior, ou seja, mediana = 165,7 

mg/L) na admissão refletem diretamente a intensidade dos processos inflamatórias 

que, quase sempre, estão associados a um processo infeccioso de base (Pepys & 

Hirschfield, 2003; Landry et al, 2017). O Índice Prognóstico Acute Physiology and 

Chronic Health Evaluation II (APACHE II) foi desenvolvido para estimar a gravidade 
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da doença e prever a mortalidade hospitalar, tanto para os óbitos que ocorrem na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) como para os que ocorrem nas enfermarias, após 

a saída da UTI (Cardoso & Chiavone, 2013). No nosso trabalho, a mediana do 

APACHE II foi 20, ratificando a gravidade dos pacientes incluídos no estudo. 

Valores de ureia e creatinina de admissão foram coletados para avaliação da 

função renal do paciente, sendo observadas medianas de 49 mg/dL e 1,1 mg/dL, 

respectivamente. A creatinina não é um marcador ideal da filtração glomerular, pois 

existe uma pequena secreção tubular desta substância. Como outras substâncias 

endógenas do plasma interferem com a dosagem sérica de creatinina superestimando 

sua concentração plasmática, estes dois efeitos contrários acabam se compensando, 

o que faz com que o clearance de creatinina seja uma medida bastante razoável da 

filtração glomerular na clínica, exceto em pacientes com filtração glomerular muito 

baixa, situação na qual a secreção tubular de creatinina aumenta muito (Seguro & Yu, 

2003). A dosagem da ureia, por sua vez, também é usada tradicionalmente para 

verificação da função renal sendo um exame amplamente disponível. Todavia, é 

preciso ter em mente que sua precisão é baixa quando se destina à avaliação da taxa 

de filtração glomerular, uma vez que não tem ritmo de produção estável, sofre 

reabsorção tubular, e seu nível sérico é altamente dependente da alimentação do 

indivíduo e do catabolismo proteico (Kirsztajn, 2007). Apesar da gravidade dos 

pacientes incluídos neste estudo (APACHE II mediana = 20), os valores de creatinina 

e ureia, não demonstram comprometimento renal relevante, sendo desnecessário os 

ajustes de dose para os antimicrobianos na maioria dos pacientes estudados. Em 

relação a taxa de óbitos, o valor é variável de acordo com o perfil da unidade 

hospitalar, sua natureza jurídica (pública ou privada) e o tempo de permanência 

(Gomes et al, 2010). Em estudo publicado em 2013, conduzido em um hospital 

universitário no Estado da Paraíba, França e colaboradores relataram uma taxa de 

óbitos de 47,1%. Em um grande estudo internacional publicado em 2009, por Vincent 
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e colaboradores, Extended Prevalence of Infection in Intensive Care (EPIC II), a taxa 

de mortalidade em unidade de terapia intensiva foi de 18,2%.  Em nosso estudo a taxa 

de óbitos encontrada foi de 43,6%. Estratificando os óbitos pelos diagnósticos de 

admissão, as maiores taxas foram encontradas nos pacientes admitidos por lesões 

produzidas por projéteis de arma de fogo (69,2%) e no pós-operatório (64,3%) que, 

na sua grande maioria corresponde a cirurgias abdominais emergenciais, abordando 

lesões relacionadas à acidentes de trânsito e com armas de fogo. Esse contexto é, 

em grande parte, decorrente da violência urbana na cidade do Rio de Janeiro, em 

especial, nos bairros adjacentes a localização do Hospital Estadual Getúlio Vargas. 

Secreção traqueal foi a amostra coletada (primeira amostra) de maior 

frequência (46%) e com grande percentual de crescimento microbiológico (94%). Pela 

gravidade dos pacientes, como demonstrado pelo alto valor de APACHE II na 

admissão, o suporte ventilatório invasivo foi um procedimento muito utilizado, 

justificando esta porta de contaminação e a escolha deste espécime clínico para 

realização de pesquisa microbiológica. Avaliando o uso deste espécime clínico para 

identificação de germes associados a pneumonia, McCauley e colaboradores, em 

2016, obtiveram positividade nas culturas de 56%. Hemocultura, coletada com 

frequência de 24% dentro do conjunto das primeiras amostras, revelou positividade 

de 59%, percentual considerado elevado, em comparação com trabalho similar que 

relatou 26,3% (Moraes et al., 2016). No presente estudo, os microrganismos isolados 

do sangue foram Gram-positivos em 80% dos casos (Staphylococcus sp com 53% e 

Staphylococcus aureus com 27%), em linha com os dados descritos na literatura 

científica (Kikuchi et al., 2017). As culturas de ponta de cateter venoso central 

revelaram-se positivas em 67% das amostras. Na literatura, esses percentuais variam 

sendo relatados valores maiores, 72% (Marques et al., 2011) e menores, 25% (Walshe 

et al., 2012). Importante ressaltar que, nos resultados encontrados em nosso estudo, 

a totalidade dos germes isolados para as primeiras amostras de ponta de cateter 
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venoso central foi de germes Gram-negativos, divergindo dos dados encontrados em 

trabalhos similares internacionais, onde a maior prevalência dos germes isolados é de 

Gram-positivos (Shah et al., 2013). Outros espécimes clínicos, como urina 

(urocultura), secreção (lesão cutânea e abdominal) e líquor, foram menos solicitados 

no conjunto das primeiras amostras. Nas amostras cultivadas com crescimento 

positivo, o isolado microbiano único foi o de maior frequência (56,6%), seguido dos 

crescimentos polimicrobianos (dois ou três microrganismos = 43,4%). Nos resultados 

das amostras com identificação de mais de um germe, mais frequentemente, houve 

isolamento de dois microrganismos Gram-negativos (72,7%), em consonância com 

resultados encontrados em publicações científicas (MacVane SH, 2017).  

No processamento das primeiras amostras para identificação microbiológica, 

segmentada pelo diagnóstico de admissão, foi encontrado uma grande prevalência de 

germes Gram-negativos, em linha com a literatura científica correlata (Chelazzi et al., 

2015), exceto para as admissões por pós-operatório, no qual a predominância foi de 

germes Gram-positivos (66,6%). Importante ressaltar que entre as bactérias Gram-

negativas houve uma supremacia do grupo de bactérias não fermentadoras, do 

gênero Pseudomonas e Acinetobacter, sendo isolado também bactérias do gênero 

Stenotrophomonas. Bactérias Gram-negativas não fermentadoras são oportunistas 

com baixo nível de virulência que raramente causam doenças em indivíduos 

saudáveis. No entanto, podem causar infecções graves em pacientes hospitalizados, 

imunocomprometidos e em terapia intensiva (Argenta et al., 2017). Apresentam alto 

grau de transmissibilidade de vários elementos de resistência aos antimicrobianos, 

sendo que a Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii e 

Stenotrophomonas maltophilia mostram cada vez mais resistência aos 

carbapenêmicos. Este grupo de antimicrobianos é considerado a espinha dorsal no 

tratamento de infecções que ameaçam a vida (Agarwal et al, 2017). A propagação 

destes microrganismos em ambientes críticos dificulta sobremaneira o tratamento 
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antimicrobiano contra estes germes, aumentando os custos e a morbimortalidade dos 

pacientes. 

Os dados apresentados pelas tabelas (8A a 8J) retrataram os esquemas 

antimicrobianos inicialmente escolhidos segundo o diagnóstico de admissão em 

terapia intensiva. Em relação à antibioticoterapia de escolha, os esquemas 

monoterápicos foram prevalentes em relação aos politerápicos (dois ou mais 

antimicrobianos). Nos casos de sepse, entretanto, os esquemas farmacoterapêuticos 

com associações de antimicrobianos foram os mais prescritos. O uso de pelo menos 

um agente antimicrobiano ao qual um patógeno é suscetível à terapia empírica leva à 

menor mortalidade e melhores resultados em pacientes com sepse causada por 

bactérias Gram-negativas (Tamma et al., 2012). Em nosso estudo, a prevalência de 

germes Gram-negativos foi evidente. A urgência de se instituir o tratamento das 

infecções “confirmadas” ou “presumidas”, em pacientes criticamente enfermos, faz 

com que seja instituído o esquema antimicrobiano, na maioria das vezes, de forma 

empírica, particularmente nos casos de sepse. A combinação da terapia 

antimicrobiana para infecções invasivas por germes Gram-negativos é empregada em 

muitas instituições de saúde, especialmente para certos subgrupos de pacientes, 

incluindo aqueles com neutropenia, infecções causadas por Pseudomonas 

aeruginosa, pneumonia associada ao ventilador e doença grave (Tamma et al., 2012). 

Um argumento para a terapia de associação empírica fundamenta-se em um aumento 

crescente das infecções causadas por microrganismos Gram-negativos resistentes a 

múltiplos fármacos (Tamma et al., 2012). Em um estudo recente, usando modelagem 

matemática, foi relatada superioridade do esquema antimicrobiano combinado contra 

os monoterápicos (Tepekule et al., 2017). Alguns estudos clínicos sugerem que a 

terapia combinada diminui a taxa de mortalidade em comparação com a monoterapia, 

enquanto outros só concluem a não inferioridade, mas não vantagem (Heyland et al., 

2008). Nos pacientes admitidos na UTI, no pós-operatório, possivelmente a politerapia 
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foi mais prevalente devido à gravidade do paciente e também pelo alto número de 

procedimentos cirúrgicos invasivos (laparotomia exploradora, por exemplo), que 

expõem o paciente a uma microbiota contendo microrganismos potencialmente 

invasores. 

Em relação aos esquemas antimicrobianos inicialmente indicados, segundo o 

diagnóstico de admissão (Tabelas 8A a 8J), a ausência de um protocolo de 

antibioticoterapia, falta de periodicidade nos mapas de prevalência e perfil de 

sensibilidade de microrganismos isolados na unidade de terapia intensiva e a alta 

rotatividade da equipe médica, no período de estudo, dificultaram a uniformidade dos 

regimes propostos para todos os diagnósticos de admissão. Sendo importante lembrar 

que os protocolos para tratamento de infecções hospitalares devem levar em 

consideração o perfil microbiológico institucional, após consulta dos dados do 

laboratório de microbiologia ou da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - 

CCIH, inclusive por setor específico, para elevar o percentual de acertos da 

antibioticoterapia empírica. Vale ressaltar que se recomenda que estes perfis sejam 

revistos periodicamente (em 6 a 12 meses), em função das constantes mudanças na 

microbiota hospitalar (ANVISA, 2008). 

Nosso estudo mostrou que os grupos de antimicrobianos mais prescritos como 

primeira escolha de tratamento foram cefalosporinas e penicilinas em associação aos 

inibidores de β-lactamase. Dos Santos e colaboradores, em 2007, conduziram 

pesquisa sobre o uso de agentes antibacterianos em unidade de terapia intensiva em 

um hospital privado na cidade de Brasília, encontrando resultado semelhante ao 

nosso, com o uso mais frequente de penicilinas associadas aos inibidores de β -

lactamase e cefalosporinas de terceira geração. Em artigo publicado no ano de 2012, 

por Nóbrega e colaboradores, realizado em um hospital público de ensino no Estado 

da Paraíba, também houve predominância do uso de cefalosporinas. Nas admissões 
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por sepse, o esquema antimicrobiano associando dois medicamentos (carbapenêmico 

mais glicopeptídeo) foi o de escolha, possivelmente pela necessidade de cobertura 

antimicrobiana de amplo espectro (Rhodes et al., 2017). Nestes casos (sepse e 

choque séptico), a celeridade em instituir o regime antimicrobiano é um fator que 

melhora o prognóstico do paciente (Rhodes et al., 2017). Nossos dados demonstraram 

que o início da antibioticoterapia, para todas as enfermidades estudadas foi, quase 

que em sua totalidade, no primeiro dia de admissão.  

Em um estudo internacional retrospectivo, realizado em trinta unidades de 

terapia intensiva dinamarquesas, Petersen e colaboradores, em 1999, descreveram a 

utilização predominante de antimicrobianos de primeira linha, listados em ordem 

decrescente de uso: aminopenicilinas, benzilpenicilina, metronidazol, macrolídeos e 

cefalosporinas de 2ª geração. Em artigo publicado posteriormente, Meyer e 

colaboradores, em 2004, descreveram o uso de antimicrobianos em trinta e cinco 

unidades de terapia intensiva alemãs, no período de 2000-2002, mostrando como 

resultado, também em ordem decrescente: penicilina com inibidor de beta-

lactamases, quinolonas, cefalosporinas de 3ª geração, cefalosporinas de 2ª geração 

e carbapenêmicos. A análise comparativa entre os resultados dos artigos científicos 

citados e o nosso trabalho tem limitações, devido ao período de estudo, aos avanços 

terapêuticos e desenvolvimento de novos antimicrobianos, à descoberta de novos 

mecanismos de resistência e, também, em decorrência das peculiaridades do perfil 

dos pacientes da unidade de terapia intensiva.  

Em nosso estudo, verificamos que os microrganismos isolados em maior 

frequência eram também os que apresentavam elevados perfis de resistência. Todos 

os isolados de Acinetobacter baumannii expressavam um fenótipo de multirresistência 

(MDR), informação consonante com o estudo de Raro e colaboradores, em 2017, que 

revelou 97,8% de isolados clínicos com perfil MDR. Vale lembra que o conceito de 
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MDR adotado em nosso estudo foi não suscetibilidade adquirida a pelo menos um 

antimicrobiano em três ou mais grupos (Exner et al., 2017). Mais importante foi a 

constatação de que 4 das cepas isoladas (31%) apresentavam resistência a todos os 

antimicrobianos testados. Estudo publicado em 2016, por Rivera e colaboradores, 

isolou 29% de cepas de Acinetobacter baumannii com perfil de resistência 

semelhante. Já das cepas isoladas de Acinetobacter sp., 33% apresentavam perfil 

MDR. Dos dezesseis isolados de Pseudomonas aeruginosa, somente dois 

apresentavam perfil de multirresistência. Dos nove isolados de Klebsiella pneumoniae, 

três cepas (33,3%) expressavam fenótipo de multirresistência (produtoras de β-

lactamases de espectro estendido – ESBL). Em estudo publicado em 2016, Ng e 

colaboradores relataram que 35,9% dos pacientes admitidos nos departamentos de 

emergências, em dois hospitais universitários na cidade de Cingapura, estavam 

colonizados com cepas de Klebsiella pneumoniae produtoras de β-lactamases de 

espectro estendido. Os carbapenêmicos são a terapia de eleição para o tratamento 

de infecções graves causadas por microrganismos produtores de ESBL (Peterson et 

al., 2004), no entanto, a piperalicina+tazobactam pode ser um antimicrobiano 

alternativo efetivo e pode reduzir a pressão seletiva (Vardakas et al., 2012). No 

presente estudo, todas as cepas de Klebsiella pneumoniae produtoras de β-

lactamases de espectro estendido apresentavam sensibilidade a 

piperacilina+tazobactam. Já para os nove isolados de Staphylococcus aureus, foi 

encontrado somente um apresentando resistência a oxacilina. (MRSA). 

O uso prévio de antimicrobianos tem um efeito importante na ecologia da 

microbiota do paciente, que pode levar à infecção por cepas resistentes de alto risco 

(Ulldemolins et al., 2011). No presente estudo, entretanto, o perfil de resistência dos 

microrganismos isolados não foi estatisticamente diferente entre o grupo que fez e 

que não fez uso de antimicrobianos dentro dos últimos noventa dias prévios à 

admissão na UTI. Nossos achados contrastam com os resultados do estudo de Ishida 
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et colaboradores, em 2017, no qual os microrganismos multirresistentes tiveram maior 

frequência no grupo de pacientes que fizeram uso de regime antimicrobiano anterior. 

Não pudemos encontrar uma explicação definitiva para essa incongruência, mas 

alguns fatores podem ter contribuído para as diferenças observadas: a) em função da 

gravidade dos casos admitidos na emergência do hospital, os pacientes, com 

frequência, demandam tratamento intensivo logo depois de iniciada a 

antibioticoterapia, reduzindo o tempo de exposição e a chance de seleção de cepas 

resistentes; b) ausência de informações fornecidas pelos pacientes ou familiares 

próximos sobre a utilização de antimicrobianos no período anterior mencionado e; c) 

indisponibilidade de um prontuário eletrônico interligado na rede SUS que permita fácil 

obtenção de informações acerca de admissões hospitalares prévias. 

A adequação do primeiro esquema antimicrobiano (tendo como base o 

resultado do teste de sensibilidade aos antimicrobianos – TSA) foi bastante 

heterogêneo, ilustrando mais uma vez, a importância de se ter um protocolo de uso 

de antimicrobianos confeccionado de acordo com a microbiota prevalente na unidade 

de terapia intensiva. Importante salientar que nas admissões por sepse, politrauma, 

traumatismo cranioencefálico, politrauma e “outros” (intoxicação exógena, tétano, 

afogamento, parada cardiorrespiratória, IAM, queda do nível de consciência, fibrilação 

atrial, pancreatite aguda), em nenhum dos casos houve cobertura completa aos 

microrganismos isolados pelo esquema antimicrobiano empírico iniciado. 

Em artigo publicado em 2017, Du e colaboradores concluíram que, no geral, 

para os pacientes que fizeram ajuste terapêutico com base nos resultados do teste de 

sensibilidade aos antimicrobianos, não existiu nenhum benefício significativo em 

relação à mortalidade, melhora clínica e microbiológica, em comparação com 

pacientes que dependiam da experiência clínica do prescritor. Porém, para pacientes 
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infectados por microrganismos multirresistentes (MDR), o ajuste com base no teste de 

sensibilidade aos antimicrobianos propiciou benefícios.  

Em nosso estudo, as taxas de frequência dos óbitos na unidade de terapia 

intensiva não foram diferentes entre os pacientes infectados com microrganismos 

multirresistentes ou não. A gravidade dos pacientes incluídos no estudo, pode ter sido 

um fator de confusão, conduzindo para este resultado.  Em artigo publicado em 2007, 

Blot e colaboradores concluíram que o impacto da infeção por microrganismos 

multirresistentes pode variar de acordo com a população estudada, o tipo de infecção 

e a adequação da terapia e, portanto, qualquer conclusão feita antes de considerar os 

potenciais fatores de confusão é prematura e potencialmente equivocada.  

Conforme modelo multivariado de regressão logística (Tabela 12), os pacientes 

que apresentaram maior probabilidade de óbito na UTI, foram os com maior escore 

APACHE II, os que foram submetidos a troca ou suspensão do regime antimicrobiano 

em tempo inferior a 96h e aqueles com a maior variação entre os valores finais e 

iniciais de proteína c-reativa.  

O escore APACHE II é utilizado amplamente em unidades de terapia intensiva, 

como uma forma de avaliação e classificação do índice de gravidade da doença, 

aplicando uma equação de regressão logística, transformando os pontos em 

probabilidade de óbito (Knaus et al., 1985).  

O regime antimicrobiano empírico inicial adequado influencia a morbidade e a 

mortalidade de pacientes hospitalizados (Ulldemolins et al., 2011), informação em 

consonância com o apresentado em nosso estudo. Não se pode descartar que a piora 

clínica do paciente possa ter motivado a correção do regime antimicrobiano, 

possivelmente por inadequação do esquema empírico inicial, como relatado no estudo 

de Savage e colaboradores (Savage et al., 2016).  
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Proteína c-reativa é talvez o biomarcador de infecção mais utilizado em 

pacientes críticos e tem sido estudado em adultos e crianças (Vincent et al., 2011). 

Estudo publicado em 2003, Lobo e colaboradores concluíram que, em uma população 

heterogênea de UTI, as concentrações elevadas de proteína c-reativa no soro estão 

correlacionadas com um risco aumentado de falência de órgãos e morte. Em nosso 

estudo utilizamos a diferença entre o valor final (último dia na UTI) e o valor inicial 

(admissão na UTI) da proteína c-reativa no soro.  

No presente estudo, a qualidade das informações contidas nos prontuários 

médicos era baixa. A inexistência de um sistema informatizado, que possibilitaria 

maior confiabilidade e uniformidade das informações clínicas e terapêuticas dos 

pacientes, foi uma limitação do estudo. A falta frequente de fornecimento dos 

medicamentos de maior custo padronizados pela Secretaria Estadual de Saúde do 

Rio de Janeiro também pode ter influenciado a escolha dos esquemas 

antimicrobianos. 

Espera-se que nossos resultados possam fornecer subsídios para um melhor 

entendimento da realidade das instituições públicas semelhantes no Estado do Rio de 

Janeiro permitindo melhor planejamento e gerência dos cuidados oferecidos aos 

pacientes críticos. 
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8. CONCLUSÕES 

1. O padrão de uso de antimicrobianos em pacientes críticos admitidos na 

unidade de terapia intensiva dependeu, basicamente, da experiência clínica dos 

médicos assistentes.  

2. O perfil dos estudados é semelhante aos das unidades de terapia intensiva 

de hospitais públicos gerais terciários, que atendem urgências na cidade do Rio de 

Janeiro. A população foi majoritariamente masculina, com mediana de idade igual a 

quarenta e sete anos. As admissões por acidente vascular cerebral e os relacionados 

com a violência urbana (lesões produzidas por projéteis de arma de fogo e acidentes 

de trânsito) representaram aproximadamente a metade das internações. 

3. A amostra coletada com maior frequência para pesquisa microbiológica foi a 

secreção traqueal. Os outros espécimes obtidos, em ordem decrescente de 

frequência, foram: sangue, ponta de cateter venoso central, urina, líquor, secreção 

abdominal e secreção cutânea.  

4. Houve predomínio de germes Gram-negativos isolados nas primeiras 

amostras (Famílias Pseudomonadaceae, Moraxellaceae e Enterobacteriaceae). Entre 

os Gram-positivos, predominaram as Famílias Micrococcaceae e Streptococcaceae. 

5. Houve predominância de monoterapia como esquema terapêutico inicial, 

sendo os medicamentos mais utilizados pertencentes aos grupos das cefalosporinas 

(30%) seguidos das penicilinas associadas a inibidores de β-lactamase (25%).  

 

6. O perfil MDR estava presente nos microrganismos mais associados com 

IRAS, entre os quais destacou-se o Acinetobacter baumannii, porém, não 
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encontramos diferença estatisticamente significante no perfil de resistência entre os 

grupos de pacientes que utilizaram ou não antimicrobianos anteriormente à admissão. 

7. Os regimes antimicrobianos iniciais foram apropriados em todos os casos de 

insuficiência respiratória aguda, pneumonia comunitária e pós-operatório. Valores 

inferiores (43% a 60%) foram observados para os casos de ferimentos por PAF, TCE 

+ Politrauma e AVC. Para os demais diagnósticos, não se observou cobertura 

completa em qualquer dos casos estudados. 

8. Escore APACHE II, troca ou suspensão do regime antimicrobiano em 

intervalo de tempo menor que 96h e a variação da proteína c-reativa, foram fatores 

independentemente associados com a mortalidade na unidade de terapia intensiva. 
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