
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE MEDICINA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE MATERNO-INFANTIL  

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ATENÇÃO INTEGRADA À 

SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA 

 

 

 

 

 

 

DÉBORAH CARDOSO ALBERNAZ  

                                                                              DE ALMEIDA DIAS 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                    

Niterói, 2019 

TÍTULO: ANÁLISE DE UM PROGRAMA DE                                                                                             

GESTÃO DE ANTIMICROBIANOS EM UNIDADE DE                              

TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA 

 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE MEDICINA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE MATERNO-INFANTIL 

 

 

 

 

DÉBORAH CARDOSO ALBERNAZ DE ALMEIDA DIAS 

 

 

ANÁLISE DE UM PROGRAMA DE GESTÃO DE ANTIMICROBIANOS EM 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 

Profissional em Saúde Materno-Infantil da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para obtenção do Grau de Mestre em Saúde 

Materno-Infantil. Área de Concentração: Atenção 

Integrada à Saúde da Mulher e da Criança 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. André Ricardo Araújo da Silva 

 

 

 

Niterói, 2019 



 
 

DÉBORAH CARDOSO ALBERNAZ DE ALMEIDA DIAS 

 

 

ANÁLISE DE UM PROGRAMA DE GESTÃO DE ANTIMICROBIANOS EM 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para obtenção do Grau de Mestre em 

Saúde Materno-Infantil. Área de Concentração: Atenção Integrada à Saúde da Mulher e da 

Criança 

 

 

Aprovada em: 24/07/2019 

 

 

 

 

Prof. Dr. Arnaldo Costa Bueno 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

 

Profª. Drª. Claudete Aparecida Araújo Cardoso 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

 

Profª. Drª. Thalita Fernandes de Abreu 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 



 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho às pessoas mais importantes na minha vida: 

Minha mãe, minha maior incentivadora; 

Meu pai, exemplo de perseverança; 

Meu irmão, pelo incentivo direto ou indireto; 

Meu esposo, sempre companheiro e generoso. 

Amo vocês e sou muito abençoada por tê-los na minha vida! 

 

 

  

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Meu coração se enche de gratidão com a execução e a conclusão de mais 

essa importante etapa na minha vida, que foi o Mestrado Profissional em Saúde 

Materno Infantil. 

 

Obrigada Deus, por toda a Sua graça e amor que me trouxeram até aqui. Eu 

reconheço que só cheguei até aqui por Sua permissão e infinita misericórdia. Obrigada 

por fazer de mim uma filha amada, me dando o Seu melhor, que sempre é muito mais 

do que eu consigo pedir ou imaginar. A cada conquista vejo Sua mão e Seu cuidado 

em minha vida.  

 “Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,  

nem jamais penetrou em coração humano  

o que Deus tem preparado para aqueles  

que O amam.” (1Co 2:9)  

 

Agradeço aos meus pais, Maria Lúcia e Carlos Augusto, pelo alicerce seguro 

que me proporcionaram durante toda a minha vida. Sempre enxergaram meu 

potencial, acreditaram na minha capacidade (quando nem eu mesma acreditei), e 

fizeram tudo o que podiam para me incentivar e me ajudar a desenvolver minhas 

habilidades. Mas acima de tudo, foram amor incondicional, abraço, ombro amigo, 

porto seguro. Não existem palavras suficientes para expressar o quanto sou tão grata 

por tudo que fizeram e fazem por mim. 

 

Ao meu marido, Suemar: obrigada por ter feito do meu sonho o nosso sonho! 

Obrigada por estar sempre ao meu lado, por cada “piada” nos meus momentos de 

desânimo só pra me fazer sorrir, por cada abraço nas horas tristes, por todas as vezes 

que sentou ao meu lado pra me ajudar, pelo tempo que me proporcionou para que eu 

pudesse me dedicar ao trabalho, por sempre acreditar e me mostrar que posso muito 

mais do que imagino. Devido ao seu companheirismo, amizade, paciência, 



 
 

compreensão e generosidade esse trabalho pôde ser concretizado. Ao seu lado sou 

uma mulher mais forte e realizada. 

 

Aos meus familiares, especialmente meu irmão Matheus, meus padrinhos 

Carmen e Charles e meu afilhado Guilherme, que caminham ao meu lado, 

independente da distância física. Foram sempre compreensivos, apoiadores e 

vibraram com todas as minhas conquistas.  

 

Às minhas amigas de sempre, de vida, por só quererem o meu bem e me 

valorizarem tanto como pessoa. São mais que amigas, são aliadas! E a todos os 

demais amigos e família em Cristo que sempre oraram e torceram por mim. 

 

À Cristina Brandão, que me ajudou nesse processo de autoconhecimento e 

mudança, onde pude enxergar minha capacidade, me orgulhar das minhas conquistas 

e confrontar medos que muitas vezes me impediram de viver meus sonhos. Obrigada 

pela força e disponibilidade. 

 

Ao meu orientador, Prof. André Ricardo, que me ofereceu a oportunidade de 

realizar esse projeto, por toda a paciência, empenho e sentido prático com que sempre 

me orientou neste trabalho. 

 

Às amigas do Centro Pediátrico da Lagoa, especialmente Bárbara Ferreira e 

Maria Regina, que além de apoio e confiança, fizeram o possível me ajudando a 

adaptar meus horários para que pudesse comparecer às aulas do mestrado. E aos 

profissionais do Prontobaby Hospital da Criança, pela permissão e disponibilidade que 

me possibilitaram a realização desse trabalho. 

 



 
 

Aos Membros da Banca Examinadora, Prof. Arnaldo Bueno, Profª. Claudete 

Cardoso e Profª. Thalita Abreu, que tão gentilmente aceitaram o convite para participar 

e colaborar com este trabalho. 

 

Por fim, a todos aqueles que contribuíram, direta ou indiretamente, para a 

realização desta dissertação, o meu sincero agradecimento. 

 

Com todos vocês, queridos, divido a alegria desta conquista! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quem caminha sozinho pode até  
chegar mais rápido, mas aquele que vai 

acompanhado, com certeza vai mais longe.” 
 

Clarisse Lispector 

 

 

 

 



 
 

Cardoso Albernaz de Almeida Dias, Déborah. Análise de um programa de gestão 
de antimicrobianos em unidade de terapia intensiva pediátrica. Rio de Janeiro, 
2019. Dissertação (Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil) – Faculdade de 
Medicina, Universidade Federal Fluminense, 2019. 

 

RESUMO  

 

Introdução: Os antimicrobianos são prescritos muitas vezes de forma excessiva e 

inadequada, promovendo o surgimento e a expansão de organismos resistentes a 

antibióticos. A resistência bacteriana é um grande problema de saúde pública, 

reduzindo a habilidade de prevenir e tratar doenças infecciosas. Nesse cenário, os 

programas de gestão de antimicrobianos (PGA) surgem como intervenção-chave para 

otimizar o uso destes fármacos e contribuir para redução das taxas de resistência 

bacteriana. Objetivo: Avaliar um PGA em unidades de terapia intensiva neonatal 

(UTINEO) e pediátrica (UTIPED) através da comparação das taxas de infecções 

relacionadas a assistência à saúde (IRAS), das taxas de resistência bacteriana e 

agentes causadores de IRAS, no ano da implantação completa e após sua 

implantação. Foram analisadas também as solicitações de antimicrobianos de uso 

restrito. Metodologia: Foram empregadas duas metodologias: 1) estudo quase-

experimental do tipo antes e depois de intervenção para avaliação de taxas de IRAS 

e taxas de resistência bacteriana e 2) estudo descritivo retrospectivo e prospectivo 

para análise das solicitações de antimicrobianos. Resultados: Foram admitidos 551 

pacientes na UTINEO e 1154 na UTIPED. A taxa de IRAS na UTINEO foi de (21/284) 

7,4% em 2016 e (16/267) 6% em 2017 (redução de 22% em quantitativo absoluto de 

casos, p=0,5); e na UTIPED de (50/578) 8,7% em 2016 e (39/576) 6,8% em 2017 

(redução de 23,8% em quantitativo absoluto de casos, p=0,2). O percentual de 

culturas positivas nos casos de IRAS, foi de 61,9% em 2016 e 61,8% em 2017, p=0,8). 

A média de tempo de internação na UTINEO após cada episódio de IRAS foi de 128 

dias (95% IC 87 - 170) em 2016 e 59 dias (95% IC 30 - 88) em 2017 (p=0,01). Após 30 

dias do diagnóstico de IRAS, 13 (61,9%) pacientes permaneciam internados na 

UTINEO em 2016 e 2 (12,5%) em 2017 (p=0,007).  A média de tempo de internação 

na UTIPED após cada episódio de IRAS foi de 128 dias (IC 95% 94 - 163) em 2016 e 

97 dias (IC 95% 68 - 126) em 2017 (p=0,18).  As taxas de resistência encontradas nas 

bactérias causadoras de infecções hospitalares na UTINEO foram de 36,4% (4/11) em 

2016 e 66,7% (4/6) em 2017 e na UTIPED de 44,4% (12/27) em 2016 e 47,4% (9/19) em 

2017. Durante o período de outubro de 2016 e dezembro de 2017, foram solicitadas 120 

requisições de antimicrobianos de uso restrito na UTINEO e UTIPED, sendo coletadas 

culturas antes do início do antimicrobiano em 98 episódios, com positividade de 53% 

(n=52).  A taxa de aprovação das solicitações de antimicrobianos restritos foi de 92,5%. 

Conclusão: O estudo evidenciou redução nas taxas de IRAS na UTINEO e UTIPED, em 

quantitativo absoluto, após a implantação do PGA, redução do tempo de internação, 

redução em número absoluto de bactérias multirresistentes causando IRAS, elevada 

positividade de culturas nos pacientes em que houve solicitação de antimicrobianos e 



 
 

excelente taxa de liberação das requisições. Sugere-se sustentar as práticas 

implementadas por longos períodos a fim de se obter resultados ainda mais expressivos. 

 

Palavras-Chave: anti-infecciosos; gestão de antimicrobianos; resistência microbiana 

a medicamentos; pediatria; unidades de terapia intensiva pediátrica e neonatal 
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ABSTRACT 

 

Summary: Antimicrobials have been oftentimes excessively prescribed, promoting 

the emergence and expansion of antibiotic resistant organisms. Bacterial resistance 

is a considerable public health problem, since it reduces the ability of infectious 

disease prevention and treatment. In this scenario, the antibiotic stewardship 

programs (ASPs) arise as a key intervention in order to optimize the use of these 

drugs contributing to reduce bacterial resistance rates. Objective: Assess an 

antibiotic stewardship program in newborn and pediatric intensive care units (ICU) by 

comparing hospital-acquired infection (HAI) rates, bacterial resistance rates and HAI 

causative agents in the year of complete deploy and after its deployment. Restricted 

use antimicrobial requests have also been analyzed. Methodology: Two 

methodologies have been applied: 1) a before and after intervention semi 

experimental study for assessing HAI rates and bacterial resistance rates and 2) 

retrospective and prospective descriptive study for antimicrobial requests analysis. 

Results: We admitted 551 patients in NICU and 1,154 in PICU. The HAI rate in 

newborn ICU was (21/284) 7.4% in 2016 and (16/267) 6% in 2017 (22% decrease in 

absolute quantitative cases, p=0.5) and in the pediatrics ICU was (50/578) 8.7% in 

2016 and (39/576) 6.8% in 2017 (23.8% decrease in absolute quantitative cases, 

p=0.2). The percent of positive cultures in HAI cases was 61.9 in 2016 and 61.8 in 

2017 (p=0.8). The average length of stay in newborn ICU after each HAI episode was 

128 days in 2016 and 59 days (95% CI 30 - 88) in 2017 (p=0.01). After 30-days HAI 

had been diagnosed, 13 (61.9%) patients remained hospitalized in newborn ICU in 

2016 and 2 (12,5%) in 2017 (p=0,007). The average length of stay in pediatric ICU 

after each HAI episode was 128 days (CI 95% 94 - 163) in 2016 and 97 days (IC 95% 

68 - 126) in 2017 (p=0,18). The resistance rates found in nosocomial infection causative 

bacteria in the newborn ICU was 36.4% (4/11) in 2016 and 66.7% (4/6) in 2017 and in 

pediatric ICU was 44.4% (12/27) in 2016 and 47.4% (9/19) in 2017. During the period of 

October 2016 and December 2017, 120 restricted use antimicrobials requests have 

been issued in the newborn and pediatric ICU, and cultures had been collected before 

the antimicrobial initiation in 98 cases, with a positivity of 53% (n=52). The restricted use 

antimicrobial request approval rate has been 92.5%. Conclusion: The study showed a 

reduction in HAI rates in newborn and pediatric ICU, in absolute quantitative, after a 

deployment of ASP, length of stay reduction, reduction in absolute number of 

multiresistant bacteria causing HAI, high positive culture in patients for whom there has 

been request of antimicrobial and excellent rates of requests approval. It is suggested to 

maintain the practices implemented for long periods in order to obtain even expressive 

results. 
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1 – INTRODUÇÃO      

  

 Os antimicrobianos são medicamentos comumente prescritos no mundo 

todo, seja em hospitais ou ambulatórios, especialmente na faixa etária pediátrica. Se 

utilizados de forma correta, são eficazes como medidas preventivas e curativas, 

protegendo os pacientes de doenças potencialmente fatais e garantindo que 

procedimentos complexos, como cirurgia e quimioterapia, possam ser oferecidos com 

baixo risco. (1)  

 Infelizmente, grande parte das prescrições de antimicrobianos são 

desnecessárias ou inadequadas, observando-se o uso desses medicamentos em 

pacientes que sofrem de doenças virais ou não infecciosas e a utilização de fármacos 

com o espectro maior do que o indicado para o caso. (2) 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) coletados em 65 

países, o consumo geral de antibióticos varia de 4,4 a 64,4 doses por mil habitantes 

por dia. Essa discrepância entre os países indica que muitos deles estão usando 

antibióticos de forma abusiva, enquanto outros podem não ter acesso suficiente a 

esses medicamentos essenciais na medicina. O Brasil, sozinho, consome 22,75 doses 

diárias por mil habitantes, média superior aos países da Europa, ocupando a liderança 

das Américas. (3) 

O uso excessivo e inadequado de antimicrobianos, particularmente 

antibióticos sistêmicos, é uma importante questão de saúde pública e segurança do 

paciente.  Esta utilização indevida promove o surgimento e a expansão de organismos 

resistentes a antibióticos e aumenta a incidência de efeitos adversos, o que tem 

impacto na morbidade e na mortalidade da população, além de significativo aumento 

global dos gastos com a saúde. (4,5)  

A resistência antimicrobiana reduz a habilidade de prevenir e tratar doenças 

infecciosas. Nos Estados Unidos da América (EUA), por exemplo, mais de dois 

milhões de pessoas adquirem infecções bacterianas graves a cada ano, resistentes a 

pelo menos uma classe de antibióticos, e cerca de 23 mil morrem como resultado 

direto destas infecções. (6)  
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Na população pediátrica estima-se que 2/3 da mortalidade geral está 

relacionada a doenças infecciosas e a resistência aos antibióticos de primeira linha 

para o tratamento dessas doenças vem crescendo e se tornando cada vez mais 

frequente. (7)  

Quando falamos de pacientes internados, os dados são ainda mais 

alarmantes. Mais de 60% das crianças internadas recebem pelo menos um antibiótico 

durante a internação. Em crianças internadas em unidade de terapia intensiva (UTI), 

que receberam ventilação prolongada, foram submetidas à colocação de cateter 

venoso ou com tempo de internação maior do que 14 dias, o uso de antibioticoterapia 

pode chegar a 90%. Além disso, os agentes de amplo espectro foram mais 

frequentemente utilizados neste grupo de pacientes. (8–10)  

No entanto, observa-se uma grande variabilidade entre os hospitais no uso de 

antibiótico (38-72%), variação essa não justificada por tipo de paciente ou fatores 

hospitalares associados à necessidade de antibioticoterapia. Além disso, é notório que 

as instituições que prescrevem mais antibióticos são aquelas que utilizam com mais 

frequência as drogas de amplo espectro e prescrevem mais dias de terapia. (2) Esta 

variabilidade profunda no uso de antibióticos é preocupante, levando ao 

questionamento se pacientes pediátricos, em alguns hospitais, estão sendo 

subtratados ou recebendo antibioticoterapia excessiva. Esses dados apontam para 

uma necessidade de se estabelecer programas eficazes de administração para o uso 

mais criterioso de antimicrobianos em hospitais pediátricos. 

No meu percurso profissional tive a oportunidade de observar a 

despreocupação de diversos prescritores quanto a resistência microbiana, seja por 

desconhecimento da magnitude do problema ou por considerá-lo uma teoria 

exagerada e alarmante. Era frequente encontrar prescrições de antibióticos para 

quadros virais ou com espectros maiores do que o indicado para o caso. Diante dos 

meus questionamentos sobre essa prática, justifica-se o ensejo de obter  maior 

conhecimento e fundamentação teórica sobre a resistência microbiana e o PGA , com 

o intuito de poder compartilhar experiências e incentivar a ação dos profissionais de 

saúde para adequada abordagem do problema.  
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2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 – Definição de resistência microbiana 

 A resistência microbiana é um grande problema de saúde pública que vem 

ameaçando o progresso no tratamento de muitas doenças infecciosas pela crescente 

resistência de patógenos aos agentes antimicrobianos. Nas últimas duas décadas, 

esta tem se tornado a principal causa de morbidade e mortalidade em pacientes 

hospitalizados, especialmente crianças. (8,11,12)  

A resistência microbiana se desenvolve quando as bactérias se adaptam e 

crescem na presença de antibióticos. O desenvolvimento da resistência está ligado 

principalmente à frequência com que os antibióticos são usados. Como muitos 

antibióticos pertencem à mesma classe de medicamentos, a resistência a um 

antimicrobiano específico pode levar à resistência a toda uma classe relacionada. (13) 

Resistência que se desenvolve em um organismo ou local pode se espalhar 

rapidamente e de forma imprevisível através, por exemplo, da troca de material 

genético entre diferentes bactérias, podendo assim afetar o tratamento antibiótico de 

uma ampla gama de infecções e doenças.  Algumas dessas características também 

se aplicam a medicamentos usados para tratar doenças virais, parasitárias e fúngicas; 

daí o termo mais amplo de resistência microbiana. (13)  

 

2.2 – Resistência bacteriana  

As bactérias podem apresentar uma resistência intrínseca a determinado 

antimicrobiano ou desenvolver estratégias para evitar a ação desses medicamentos. 

A resistência adquirida ocorre através de alteração do material genético, seja pela 

mutação de seu próprio ácido desoxirribonucleico (DNA) ou pela introdução de um 

DNA estranho (genes de resistência). Este material genético alterado pode ser 

transferido entre diferentes gêneros ou espécies de bactérias, com consequente 

surgimento de uma nova população de microrganismos resistentes a determinada 

classe de antibióticos. (14) 
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2.2.1 – Principais mecanismos de resistência 

 Os principais mecanismos de resistência bacteriana são descritos abaixo 

e ilustrados na figura 1: (14–16) 

- Bomba de efluxo: resulta da atividade de proteínas que transportam 

ativamente os antimicrobianos do meio intracelular para o extracelular, reduzindo sua 

concentração no interior da célula.  

- Alteração da permeabilidade: ocorre devido a alterações das porinas, 

proteínas presentes na membrana celular externa das bactérias Gram-Negativas 

(BGN), que formam um canal pelo qual as substâncias podem passar para o interior 

da célula. Modificações genéticas nestas proteínas diminuem a entrada do antibiótico 

no interior da bactéria.  

- Mecanismo enzimático:  consiste na inativação do antimicrobiano por 

enzimas, como as beta-lactamases e N-acetiltransferase. 

- Alteração do sítio de ação: alteração do local de ligação do antibiótico à 

bactéria, impossibilitando assim a ligação do fármaco ao local de ação. Ocorre através 

de uma alteração genética do sítio de ligação, podendo ser resultado da aquisição de 

genes ou de uma mutação. Por exemplo, a aquisição do gene cromossômico Mec A 

possibilitou a produção de proteínas de ligação à penicilina (PBPs) pelas bactérias 

Gram-positivas (BGP), que dessa forma adquiriram resistência à antibiótico beta-

lactâmicos mesmo sem produzir beta-lactamases. 

Figura 1 - Mecanismos de resistência bacteriana 

 

Fonte: ANVISA (14) 
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O uso indiscriminado de antimicrobianos exerce uma importante pressão 

seletiva para a manutenção e ampliação da resistência bacteriana, com consequente 

aumento da frequência e disseminação de bactérias resistentes. Portanto, é 

fundamental a administração racional desses medicamentos através de uma seleção 

criteriosa, indicação apropriada e tempo de terapia adequado. (14) 

 

2.2.2 – Resistência microbiana das bactérias Gram-positivas (BGP) 

As BGP, como Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase-negativa 

e Enterococcus spp., são extremamente importantes no ambiente hospitalar. Cepas 

resistentes desses microrganismos, como o S. aureus resistente à meticilina (MRSA) 

e o Enterococcus resistente à vancomicina (VRE) são identificadas com maior 

frequência, representando um enorme desafio terapêutico nos dias atuais. (17) 

A meticilina foi lançada no mercado como alternativa terapêutica para 

bactérias que apresentavam sua resistência através da produção de penicilinase, uma 

vez que não sofre ação dessa enzima. Inicialmente o S. aureus respondeu bem a esse 

antibiótico, porém um ano após o início de sua utilização, cepas resistentes à 

meticilina já foram detectadas. A alteração na PBP e a produção de enzimas 

autolíticas são os dois principais mecanismos de resistência observados nas infecções 

associadas ao MRSA. (14,17)  

Sabe-se que cerca de 70% dos isolados de S. aureus nos principais hospitais 

brasileiros são resistentes à meticilina. O grande problema consiste no fato de que as 

cepas clássicas de MRSA apresentam resistência a outros grupos de drogas como 

clindamicina, eritromicina, tetraciclina, gentamicina e sulfametoxazol/trimetoprim, 

além de todos os beta-lactâmicos (penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos), 

restringindo muito as opções terapêuticas. (18) 

Outras cepas de S. aureus já identificadas, e que despertam grande 

preocupação, são os Staphylococcus aureus resistentes aos glicopeptídeos (GRSA), 

cujo mecanismo de resistência envolve um espessamento da parede celular 

bacteriana, dificultando a penetração dos glicopeptídeos, e os Staphylococcus aureus 

resistentes à Vancomicina (VRSA), cujo mecanismo de resistência baseia-se na 

transferência de plasmídeos do Enterococcus. (14,16) A figura 2 mostra o 
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desenvolvimento da resistência microbiana de isolados de S. aureus desde a 

descoberta do primeiro antibiótico eficaz para o tratamento de infecções causadas por 

esta bactéria.  

Figura 2 - Evolução temporal da resistência microbiana dos S. aureus 

 

Fonte: Adaptado de ANVISA (14) 

Os Enterococcus são bactérias normalmente encontradas no intestino e no 

trato genital feminino e que já possuem uma resistência intrínseca aos antimicrobianos 

comumente utilizados, como aminoglicosídeos ou cefalosporinas. A resistência 

adquirida ocorre principalmente pela alteração da PBP, ou através da aquisição de 

novos genes codificadores de enzimas que promovem modificações nos 

aminoglicosídeos. Nos últimos 30 anos observou-se um grande aumento na 

prevalência de VRE, fato este que pode estar relacionada ao aumento do uso de 

vancomicina para tratamento das infecções por MRSA. (14,16) 

O Streptococcus pneumoniae é o principal agente etiológico de infecções 

respiratórias, principalmente as adquiridas na comunidade, mas também pode estar 

relacionado a outras infecções graves como meningite, endocardite e osteomielite. A 

resistência desse microrganismo à penicilina geralmente ocorre através de alterações 

da PBP (Streptococcus pneumoniae resistente à penicilina). No entanto, algumas 

cepas podem apresentar resistência total ou intermediária à penicilina associada a 

•S. aureus resistente à Penicilina1944

•MRSA - S. aureus resistente à 
Meticilina1961
•VISA/VRSA - S. aureus
multirresistente1975
•GISA - S. aureus intermediário 
aos Glicopeptídeos1997
•GRSA - S. aureus resistente aos 
Glicopeptídeos2002
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pelo menos um agente antimicrobiano de outra classe (Streptococcus pneumoniae 

resistente a múltiplas classes). (19) 

 

2.2.3 – Resistência microbiana das bactérias Gram-negativas (BGN)  

A resistência das BGN aos aminoglicosídeos - estreptomicina, gentamicina, 

tobramicina, amicacina, entre outros - ocorre principalmente através de modificação 

enzimática, que acarreta alterações estruturais e perda da capacidade de ligação ao 

ribossomo, inibindo consequentemente a síntese proteica bacteriana. Mais de 50 

enzimas modificadoras já foram descritas e são classificadas em três grupos: N-

acetiltransferase, O-nucleotidil-transferases e O-fosfotransferases. Outros 

mecanismos de resistência aos aminoglicosídeos, como alteração no sítio de ação e 

alterações na permeabilidade da membrana celular, também são descritos. (14) 

Na classe das quinolonas, os antimicrobianos – ácido nalidíxico, 

ciprofloxacina, levofloxacina, gatifloxacina, entre outros – atuam inibindo a atividade 

da topoisomerase II, enzima essencial à sobrevivência bacteriana ao tornar a molécula 

de DNA compacta e biologicamente ativa. A resistência a quinolonas ocorre de forma 

gradual e acumulativa, e os principais mecanismos que promovem essa resistência 

são: alteração de permeabilidade e hiperexpressão de bombas de efluxo, alterações 

do sítio de ação (topoisomerases), resistência mediada por plasmídeos e alteração 

enzimática da molécula do antimicrobiano. Patógenos resistentes às quinolonas, 

como Klebsiella pneumoniae e Neisseria gonorrhoeae, são frequentes causadores de 

IRAS. Mutantes de Salmonella spp. resistentes às quinolonas também já foram 

descritas. (20) 

Os antimicrobianos classificados como beta-lactâmicos – penicilina, 

cefalosporina, aztreonan, entre outros – têm sua atividade bactericida pelo anel beta-

lactâmico presente em seu núcleo estrutural. O principal mecanismo de resistência 

bacteriana aos beta-lactâmicos ocorre através da produção de beta-lactamases, 

enzimas que hidrolisam o anel beta-lactâmico, impossibilitando a atividade 

antimicrobiana. Nas BGN, as beta-lactamases situam-se no espaço periplasmático, 

podendo alcançar maiores concentrações e agem sobre os antimicrobianos que 
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atravessam esse espaço para alcançar as PBPs. (14) A figura 3 apresenta o 

mecanismo de ação das enzimas beta-lactamases sobre as BGN. 

Figura 3 - Ação das beta-lactamases sobre as bactérias Gram-negativas. 

 

Fonte: ANVISA (14) 

As beta-lactamases de espectro estendido (ESBLs) são beta-lactamases da 

classe A ou D que possuem características específicas, como a presença de sítio 

ativo-serina, capacidade de hidrolisar todos os beta-lactâmicos (exceto os 

carbapenêmicos e cefamicinas) e inibição in vitro por inibidores de beta-lactamases 

como ácido clavulânico, sulbactam e tazobactam. Dessa forma, o relato de ESBL 

representa a impossibilidade de utilização de quaisquer beta-lactâmicos, à exceção 

dos carbapenêmicos, para o tratamento de infecções causadas por este 

microrganismo. Outras classes de antimicrobianos não beta-lactâmicos, como 

aminoglicosídeos e fluoroquinolonas podem ser alternativas, porém, como os 

organismos produtores de ESBL exibem co-resistência a muitas outras classes de 

antibióticos, as opções terapêuticas tornam-se ainda mais limitadas. As ESBLs são 

mais frequentes entre amostras clínicas de enterobactérias, especialmente Klebsiella 

pneumoniae e Escherichia coli. (21,22) 

As beta-lactamases AmpC são enzimas codificadas pelo gene AmpC e 

produzidas por algumas cepas bacterianas de 

Citrobacter, Enterobacter, Morganella, Proteus e Serratia. A hiperprodução desta 

enzima pode acarretar na hidrólise de cefalosporinas, como ceftriaxona, levando à 

falha terapêutica. Os carbapenêmicos e as cefalosporinas de quarta geração são mais 

estáveis à hidrólise pela AmpC. (14,21) 
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As BGN podem apresentar resistências aos carbapenêmicos - imipenem, 

meropenem, ertapenem, entre outros – drogas com amplo espectro de ação e estáveis 

à maioria das beta–lactamases. Os principais mecanismos de resistência a esses 

antimicrobianos são: diminuição da permeabilidade da membrana externa pela perda 

ou expressão reduzida das porinas; hiperexpressão de bombas de efluxo, que 

reduzem a concentração de antimicrobiano no interior das células; e produção de 

enzimas que degradam os carbapenêmicos, as carbapenemases. (23) 

As metalo-beta-lactamases (MβLs) são as carbapenemases mais frequentes, 

capazes de hidrolisar todos beta-lactâmicos comercialmente disponíveis, exceto 

aztreonam. Estas enzimas são produzidas intrinsecamente por alguns 

microrganismos, tais como Stenotrophomonas maltophilia, Bacillus cereus, 

Chryseobacterium meningosepticum, Legionella gormanii, Caulobacter 

crescentus e Aeromonas spp., e têm sido identificadas em patógenos clinicamente 

importantes, como Pseudomonas, Klebsiella e Acinetobacter. (14,23,24) 

O quadro 1 apresenta uma compilação dos principais mecanismos de 

resistência das BGP e BGN.  

Quadro 1 - Compilação dos principais mecanismos de resistência bacteriana 

Grupos 
Principais mecanismos descritos de 

resistência 
Exemplo 

Bactérias 

Gram- 

Positivas 

 

Alteração no sítio de ação - Proteínas 
ligadoras de penicilina (PBP) 

Staphylococcus aureus 

Enterococcus 

Mecanismo enzimático - Beta-lactamases Staphylococcus aureus 
(menos comum) 

Bactérias 

Gram- 

Negativas 

Mecanismo enzimático - Beta-lactamases, 
carpapemenases, N-acetiltransferase, entre 
outras  

Klebsiella pneumoniae 

Escherichia coli 

Alteração da permeabilidade - Porinas Pseudomonas aeruginosa 

Alterações do sítio de ação - 
Topoisomerases 

Salmonella 

Pseudomonas aeruginosa 

Bomba de efluxo Escherichia coli (menos 
comum) 

Fonte: Adaptado de ANVISA (14) 
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2.2.4 – Resistência a múltiplos antibióticos 

Para fins epidemiológicos, organismos resistentes a múltiplos fármacos 

(MDROs) são definidos como microrganismos, predominantemente bactérias, que são 

resistentes a mais de um agente antimicrobiano. Embora os nomes de certos MDROs 

descrevam resistência a apenas um agente, esses patógenos são freqüentemente 

resistente à maioria dos antimicrobianos disponíveis. (25) 

A resistência a múltiplos antibióticos ocorre através da ativação simultânea de 

vários mecanismos de resistência, tais como produção de ESBL, diminuição da 

permeabilidade da membrana através da redução das porinas e ativação de bombas 

de efluxo em resposta à exposição de antibióticos. Além disso, a aquisição de 

plasmídeos e elementos móveis carreando genes de múltipla resistência também 

contribuem para o desenvolvimento de fenótipos de multirresistência, sendo a 

Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii os dois patógenos clínicos que 

mais apresentam esse perfil. (14)  

Para caracterizar um microrganismo como multirresistente, diversos autores 

se baseiam em resultados de testes in vitro de susceptibilidade microbiana, o qual 

testa a resistência a vários agentes, classes ou subclasses de antimicrobianos. A 

definição mais utilizada é a resistência a três ou mais classes de antimicrobianos. (26)  

Outro método usado para caracterizar a multirresistência é quando o 

microrganismo é resistente a um agente antimicrobiano chave, pois geralmente 

demonstram co-resistência ou resistência cruzada a múltiplas classes de 

antimicrobianos, o que as tornam multirresistentes. (26)  

Entre os MDROs, o MRSA, as BGN produtoras de ESBL e os VREs destacam-

se pela sua importância clínica e epidemiológica mundial. (25) Nos últimos anos, 

bactérias como Acinetobacter baumannii resistentes a todos os agentes 

antimicrobianos (ou todos exceto imipenem), Pseudomonas aeruginosa resistente a 

carbapenêmicos e Enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos e cefalosporinas 

de 3ª geração, foram consideradas prioritárias pela OMS para pesquisa, descoberta e 

desenvolvimento de novos antibióticos. (27) Outros organismos como 

Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia, Ralstonia pickettii, que são 

intrinsecamente resistentes à antibióticos de amplo espectro, merecem atenção. (25)  
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Esses organismos altamente resistentes geram preocupação especial nas 

unidades de saúde, pois apesar das infecções por MDRO apresentarem 

manifestações clínicas semelhantes às infecções causadas por patógenos 

suscetíveis, as opções para tratá-los são extremamente limitadas. Dessa forma, além 

de promover um aumento no tempo de permanência no hospital, elevação dos custos 

e das taxas de mortalidade, a opção terapêutica limitada pode influenciar os padrões 

de uso de antibióticos, suprimindo a flora normal e criando um ambiente favorável para 

o desenvolvimento da colonização por patógenos multirresistentes. (25)  

 

2.3 – Resistência fúngica 

Os medicamentos antifúgicos são fundamentais para o tratamento de 

pacientes com infecções fúngicas invasivas, que estão associadas a alta 

morbimortalidade. (28) No ambiente hospitalar, são frequentes as infecções por 

leveduras do gênero Candida spp., sendo essa uma das principais causas de 

infecções da corrente sanguínea relacionadas aos cuidados de saúde. Estima-se que 

cada caso de infecção da corrente sanguínea por Candida resulte em 3 a 13 dias 

adicionais de hospitalização e US$ 6.000 a 29.000 em custos de saúde. (29)  

As sulfonamidas abriram, por volta de 1940, a terapia dos doentes com 

micoses sistêmicas. Desde então surgiram diversas drogas para tratamento 

antifúngico sistêmico, principalmente anfotericina B, derivados azóis, equinocandinas 

e flucitosina. (29) A figura 4 apresenta a evolução histórica do desenvolvimento de 

antifúngicos para o tratamento de infecções humanas.  

Figura 4 - Evolução histórica dos antifúngicos sistêmicos 

 

 

Fonte:Adaptado de CDC (29) 

 

1940

1939 –
Griseofulvina

1949 - Nistatina

1950

1956 –
Anfo B

1960

1962 – 5-FC 
atividade 
fúngica

1970

Imidazóis

1980

1981 – Cetoconazol

1987 – Anfo B 
lipossomal

1988 - Equinocandina

1990

Fluconazol e 
Itraconazol

2000

2002 – Voriconazol / 
Caspofungina

2005 – Micafungina

2006 – Posaconazol / 
Anidulafungina

2015- Isavuzonazol
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A incidência de IRAS causadas por fungos tem aumentado significativamente 

nas últimas décadas, principalmente devido à fatores como: antibioticoterapia prévia, 

nutrição parenteral, ventilação mecânica, prematuridade, imunossupressão, uso de 

corticoides, neutropenia, quimioterapia, hospitalização prévia, uso de cateter venoso 

central e outros dispositivos invasivos. (29) 

Algumas espécies de fungos são naturalmente resistentes ao tratamento com 

certos tipos de medicamentos antifúngicos, principalmente devido à sua parede 

celular espessa, constituída por quitina e polissacarídeo, e sua membrana plasmática 

constituída por ergosterol. Outras espécies podem desenvolver resistência ao longo 

do tempo devido ao uso inadequado de antifúngicos. Essa resistência adquirida se 

desenvolve através de mutações após a exposição ao antifúngico com posterior 

seleção, sobrevivência e proliferação dos mutantes resistentes. Como os fungos têm 

genomas altamente plásticos e se reproduzem rapidamente, ocorre rápida seleção 

dessas variantes selecionadas para resistência. (30)  

Resistência antifúngica é um problema particular em infecções por Candida. 

(31) Cerca de 7% de todos os isolados de sangue da Candida testados no Centro de 

controle e prevenção de doenças dos EUA (Centers for Disease Control and 

Prevention - CDC) são resistentes ao fluconazol. As infecções por Candida resistentes 

a múltiplos fármacos (aquelas que são resistentes tanto ao fluconazol quanto à 

equinocandina) apresentam pouquíssimas opções de tratamento remanescentes. A 

principal opção de tratamento é a Anfotericina B, um medicamento que pode ser tóxico 

para pacientes que já estão muito doentes. (29) 

A resistência antifúngica emergente foi identificada em espécies como 

Candida auris. Os isolados de Candida auris enviados para CDC são quase todos 

resistentes ao fluconazol e até um terço são resistentes à anfotericina B, geralmente 

reservada como tratamento de último recurso. A maioria dos isolados de Candida auris 

são suscetíveis a equinocandinas. No entanto, a resistência à equinocandina pode se 

desenvolver enquanto o paciente está sendo tratado. A Candida auris também é um 

problema de saúde pública preocupante porque é difícil identificá-lo com método 

laboratorial padrão, além do fato de que esse microorganismo pode se disseminar 

facilmente em ambientes de saúde, como hospitais e instituições de cuidados de longo 

prazo. (29) 
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Embora a resistência mais comum ocorra em espécies de Candida, ela vem 

se tornando cada vez mais alarmante em espécies não-Candida. Atenção recente 

começou a se concentrar na resistência aos azóis em espécies de Aspergillus, com 

particular interesse em isolados resistentes de Aspergillus fumigatus. O Aspergillus é 

a principal causa de infecções por fungos invasivos, com uma estimativa de 300.000 

casos em todo o mundo. Dependendo da localização, estima-se que até 12% das 

infecções por Aspergillus sejam resistentes a medicamentos antifúngicos. (29) A figura 

5 apresenta a evolução global da resistência aos principais fungos causadores de 

infecção em humanos nos últimos 30 anos. O mapa descreve registros de resistência 

dos patógenos Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Candida auris, Candida 

glabrata, Cryptococcus gattii e Cryptococcus neoformans a azoles 

Figura 5 - Espécies de fungos com resistência antifúngica relatada, por país. A 

intensidade de cor reflete um número crescente de registros de casos 

 

  

Fonte: Fisher et al (30) 
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2.4 – Situação epidemiológica e preocupação mundial 

A resistência microbiana é um grande problema de saúde pública que ameaça 

o progresso no tratamento de muitas doenças infecciosas pela crescente resistência 

de patógenos aos agentes antimicrobianos. Nas últimas duas décadas, esta vem se 

tornando a principal causa de morbidade e mortalidade em pacientes hospitalizados, 

especialmente crianças. (8,11,12)  

Além das consequências diretas das infecções causadas por MDRO, 

incluindo o aumento da morbidade e mortalidade, o aumento do período de internação, 

a redução ou perda da proteção para os pacientes submetidos a procedimentos (como 

os cirúrgicos, quimioterápicos e transplantes), redução do arsenal tecnológico ou a 

falta de opção terapêutica para o tratamento diante de alguns microrganismos, o custo 

financeiro de uma terapia fracassada devido a microrganismos resistentes é muito 

grande, onerando ainda mais os sistemas públicos de saúde. (32) 

A OMS considera a resistência microbiana uma das ameaças mais graves à 

saúde pública. Estima-se que até 2050, uma pessoa morrerá a cada três segundos no 

mundo em razão desse problema, o que significa 10 milhões de mortes por ano. (32)  

O Sistema de Vigilância Antimicrobiana Global da OMS revela uma ocorrência 

de resistência a antibióticos entre 500.000 pessoas com suspeita de infecção 

bacteriana em 22 países. As bactérias resistentes mais relatadas foram Escherichia 

coli, Klebsiella pneumoniae, S. aureus e Streptococcus pneumoniae. (3)  

Entre os pacientes com suspeita de infecção da corrente sanguínea, a 

proporção que apresenta bactérias resistentes a pelo menos um dos antibióticos mais 

utilizados variou enormemente entre diferentes países – de zero a 82%. A resistência 

à penicilina – medicamento usado por décadas em todo o mundo para tratar a 

pneumonia – variou de zero a 51% entre países relatores. Entre 8% a 65% de 

Escherichia coli associadas a infecções do trato urinário apresentaram resistência à 

ciprofloxacina, um antibiótico comumente utilizado para tratar esta condição. (3)  

Alguns microrganismos resistentes a múltiplos antibióticos são 

particularmente perigosos em hospitais, casas de repouso e entre os pacientes com 

dispositivos invasivos, e vêm levantando preocupação crescente por tornarem-se 

resistentes aos melhores medicamentos disponíveis. Dessa forma, a OMS listou 
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recentemente as bactérias multirresistentes que devem ser prioridade nas pesquisas 

por novos remédios (quadro 2), devido a sua rápida emergência e limitações de 

tratamento eficazes. (27) .  

Quadro 2 - Lista de patógenos prioritários para pesquisas de antimicrobianos. 

Prioridade 1 – CRÍTICA 

Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenêmicos 

Pseudomonas aeruginosa, resistente a carbapenêmicos 

Enterobacteriaceae, resistente a carbapenêmicos, produtoras de ESBL 

 

Prioridade 2 – ALTA 

Enterococcus faecium, resistente à vancomicina 

Staphylococcus aureus, resistente à meticilina, com sensibilidade 

intermediária e resistência à vancomicina 

Helicobacter pylori, resistente à claritromicina 

Campylobacter spp., resistente às fluoroquinolonas 

Salmonellae, resistentes às fluoroquinolonas 

Neisseria gonorrhoeae, resistente a cefalosporina e fluoroquinolonas 

  

Prioridade 3 - MÉDIA 

Streptococcus pneumoniae, sem sensibilidade à penicilina 

Haemophilus influenzae, resistente à ampicilina 

Shigella spp., resistente às fluoroquinolonas 

Fonte: Adaptado de WHO (27) 
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Apesar das propostas e iniciativas ao longo de muitos anos para combater a 

resistência microbiana, o progresso tem sido lento, por um lado devido ao 

monitoramento inadequado nos níveis nacional, regional e global, e, por outro, devido 

ao reconhecimento inadequado por todas as partes interessadas da necessidade de 

ação em suas respectivas áreas. (8) 

Uma estratégia global de contenção da resistência microbiana foi publicada 

pela OMS em 2001, cujo objetivo era fornecer estrutura para realização de 

intervenções necessárias para diminuir a emergência e reduzir a disseminação de 

microrganismos multirresistentes. (12)  

Destacaram-se como tarefas a serem executadas: terapêutica antimicrobiana 

empírica apropriada, com dose, início e duração da terapia adequados; identificação 

precoce e precisa do patógeno e sua suscetibilidade; combinação ou monoterapia 

escolhidas com base no patógeno identificado; e descalonamento da terapia inicial de 

amplo espectro após o diagnóstico definitivo (geralmente baseado em relatórios de 

microbiologia). Pontuou-se também atitudes que devem ser evitadas, como por 

exemplo: tratar síndrome não infecciosa ou não bacteriana com antimicrobianos; tratar 

colonização ou contaminação; duração da terapia maior que o necessário; não fazer 

ajustes em tempo hábil; prescrever antibiótico de amplo espectro sem indicação 

adequada. (12) 

Em 2005, a Assembléia Mundial de Saúde também chamou a atenção para o 

uso racional de antibióticos. Apesar disso, houve pouco progresso nas intervenções. 

Causas para o progresso lento foram citadas como:  escassez de dados de vigilância 

sobre a resistência antimicrobiana; dificuldade de atualizar regularmente diretrizes 

para o diagnóstico e o tratamento de doenças infecciosas; falta de acesso a modernos 

equipamentos diagnósticos; falta de acesso a medicamentos de qualidade com preços 

acessíveis; conhecimento pobre do provedor; insuficiente treinamento e supervisão 

dos profissionais de saúde; e escasso incentivo econômico. (13)  

Em 2011, a resistência microbiana foi tema do Dia Mundial da Saúde, e um 

pacote de políticas com o intuito de reduzi-la foi então lançado pela OMS. Tal pacote 

incluía: um plano nacional abrangente e financiado com responsabilidade e 

engajamento da sociedade civil; fortalecimento da vigilância e capacidade diagnóstica; 
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garantia de acesso a medicamentos essenciais e com qualidade assegurada; 

regulamentação e promoção do uso racional de medicamentos, incluindo na pecuária; 

melhora  na prevenção e controle de infecções; e promoção de inovações e pesquisa 

para o desenvolvimento de novas ferramentas. (13)  

O Fórum Econômico Mundial, em 2013, identificou a resistência aos 

antibióticos como um risco global além da capacidade de qualquer organização ou 

nação para gerenciar ou mitigar sozinho, mas salientou que ainda há pouca 

consciência do potencial impacto social, econômico e financeiro da resistência aos 

medicamentos. Nas economias desenvolvidas, custos mais elevados de cuidados de 

saúde e reduções da oferta de trabalho, produtividade e rendimentos podem ser 

observados. Somente na União Europeia, um subconjunto de bactérias resistentes a 

medicamentos é responsável anualmente por cerca de 25.000 mortes, com custos de 

assistência médica e perda de produtividade estimados em 150 milhões de euros. O 

custo anual para o sistema de saúde dos EUA devido às infecções resistentes a 

antibióticos é estimado entre US$ 21 bilhões a US$ 34 bilhões. Em outros países, as 

perdas no produto interno bruto chegam a 0,4% a 1,6%. (24) 

Análises semelhantes em países de baixa e média renda mostram-se 

necessárias, pois a resistência microbiana vem minando a economia globalmente. 

Dessa forma, todo o argumento econômico precisa ser feito para que investimentos 

sustentáveis a longo prazo, incluindo a garantia de acesso ao apoio financeiro e 

técnico para os países em desenvolvimento, tornem-se realidade.  (33)  

Em 2015, a OMS reconheceu a resistência microbiana como uma crise que 

deve ser gerenciada com a máxima urgência. Juntamente com as Nações Unidas, 

ressaltou-se a necessidade de um esforço total para o combate da resistência 

microbiana, de forma a evitar que, na nova era do desenvolvimento sustentável, os 

ganhos duramente conquistados pela saúde ao longo de todos esses anos sejam 

corroídos pelo fracasso de medicamentos básicos como os antimicrobianos. (32)  

À vista disso, OMS divulgou um plano de ação global sobre resistência 

microbiana delineando cinco objetivos: 1) melhorar a conscientização e a 

compreensão da resistência antimicrobiana através de uma comunicação eficaz, 

educação e formação; 2) fortalecer o conhecimento e a base de evidências através de 
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vigilância e pesquisa; 3) reduzir a incidência de infecções através de medidas eficazes 

de saneamento, higiene e prevenção de infecções; 4) otimizar o uso de medicamentos 

antimicrobianos na saúde humana e animal; e 5) desenvolver o argumento econômico 

para o investimento sustentável que leve em conta as necessidades de todos os 

países e aumentar o investimento em novos medicamentos, ferramentas de 

diagnóstico, vacinas e outras intervenções. (32)  

Este plano de ação ressalta a necessidade de uma abordagem eficaz de “uma 

única saúde”, envolvendo a coordenação entre numerosos setores e atores 

internacionais, incluindo a medicina humana e veterinária, agricultura, finanças, meio 

ambiente e consumidores. Para que os países desenvolvam seus próprios planos 

nacionais, uma estrutura para monitorar e avaliar as atividades foi desenvolvida com 

o objetivo de ter planos de ação nacionais multissetoriais implementados pela 

Assembleia Mundial da Saúde de 2017. (34)  

Nos EUA, diretrizes sobre o manejo de organismos multirresistentes nas 

instituições de saúde foram lançadas pelo CDC em 2006. (25) Em 2009, uma 

campanha intitulada “Get smart for health care campaign” foi lançada para melhorar o 

uso de antimicrobianos. (35) No entanto, apenas em 2013, a necessidade de melhorar 

o uso de antimicrobianos foi destacada como uma das principais estratégias para 

resolver o problema. (36) Em 2014, o CDC recomendou que todos os hospitais de 

emergência implementassem um PGA para reduzir a ameaça da resistência 

microbiana (11), o que vem se desenvolvendo nos hospitais norte-americanos desde 

então. (37)  

Embora grande parte do problema da resistência microbiana decorra do uso 

desses agentes na medicina humana, o uso de antimicrobianos em grande escala na 

agricultura também contribui para a crise. Uso agrícola de antibióticos produzem 

exposições ambientais em reservatórios que selecionam microrganismos resistentes 

e genes microbianos. (38) Em 2017, a OMS recomendou que as indústrias alimentares 

e agrícolas interrompessem o uso rotineiro de antibióticos para promoção do 

crescimento e prevenção de doenças em animais saudáveis, reduzindo o uso 

desnecessário em animais, objetivando preservar a eficácia dos antibióticos na 

medicina humana. (39)  
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No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em parceria 

com a Organização Pan-Americana da Saúde e com a Coordenação Geral dos 

Laboratórios de Saúde Pública, criou em 2005 a “Rede Nacional de Monitoramento da 

Resistência Microbiana em Serviços de Saúde – Rede RM” com o principal objetivo 

de tornar a assistência à saúde mais efetiva por meio da detecção, prevenção e 

controle da emergência de resistência microbiana em serviços de saúde no país. (40) 

A partir de julho de 2006, a ANVISA iniciou o monitoramento do perfil de 

sensibilidade de agentes prioritários de infecções primárias de corrente sanguínea 

(IPCS), com a realização de notificação mensal de IPCS com confirmação laboratorial 

(IPCSL) associada ao uso de cateter venoso central (CVC) em pacientes internados 

em UTIs adulto, UTIPED ou UTINEO. Até junho de 2008, 97 hospitais participaram de 

alguma forma no envio mensal de dados de sensibilidade. A partir de 2012, com os 

critérios diagnósticos nacionais de IRAS já definidos, a Rede RM foi ampliada para 

1.144 serviços de saúde, que possuíam 10 ou mais leitos de UTI adulto, UTIPED ou 

UTINEO, em todo o país. (40)  

Em 2013, foi publicado o primeiro relatório da Rede Nacional de 

Monitoramento de Resistência, que englobou dados de 908 hospitais de 26 das 27 

unidades federativas brasileiras, com dados dos fenótipos de resistência de 19.009 

microrganismos responsáveis por causarem IPCSL em UTIs brasileiras. A partir 

dessas informações, confirmou-se que a resistência microbiana é um problema de 

saúde pública em todas as regiões do país. (40)  

Para fortalecer as ações nacionais da vigilância e do monitoramento das IRAS 

causadas por agentes multirresistentes por meio do apoio na identificação laboratorial 

das cepas multirresistentes, a ANVISA e o Ministério da Saúde (MS) instituíram no 

ano de 2013 a Sub-rede Analítica de Resistência Microbiana em Serviços de Saúde, 

uma estratégia fundamental para a detecção e caracterização oportuna de 

microrganismos e mecanismos de resistência envolvidos em surtos infecciosos nos 

serviços de saúde brasileiros, orientando a adoção de medidas de prevenção e 

controle da disseminação da resistência. Sua proposta elementar é formar, ao longo 

do tempo, o histórico evolutivo das cepas multirresistentes de infecções relacionadas 

à assistência à saúde humana e intervir de modo orientado na prevenção da 

resistência microbiana nos serviços de saúde. (40)  
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A partir de 2014, com a publicação do Programa Nacional de Prevenção e 

Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (PNPCIRAS), foi realizada 

nova ampliação da Rede RM. Desta forma, com as notificações recebidas e com a 

vigilância realizada pela Sub-rede RM, tem sido possível estabelecer um cenário da 

resistência microbiana do país. Entretanto a subnotificação ainda é um desafio para o 

monitoramento das IRAS e da resistência microbiana que precisa ser vencido. A 

vigilância e o monitoramento exigem uma notificação regular com dados consistentes 

visando definir o perfil epidemiológico do país e o conhecimento real dos problemas 

para seu enfrentamento. (40)  

O Boletim de Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde 

divulgado pela ANVISA com dados de 2016 relatou que apenas 53% de todos os 

hospitais brasileiros com leito de UTI notificaram seus dados de resistência microbiana 

em IPCSL associada a CVC com regularidade de notificação de 10 a 12 meses, 

percentual esse ainda bem abaixo do esperado. Foram notificados 25.480 casos de 

IPCSL em leitos de UTI, com 16.949 casos em UTI adulto, 2.075 casos em UTIPED e 

6.456 casos em UTINEO. (41)  

Na prática observa-se uma demora na liberação desses resultados e 

observações pela ANVISA, o que leva ao questionamento se o problema das 

subnotificações poderia ser contornado caso esses dados fossem liberados mais 

rapidamente.  

Juntamente com a divulgação dos dados de 2016, foi proposto um novo  

PNPCIRAS para o quinquênio 2016-2020, que entre seus objetivos específicos 

estabelece a consolidação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica das 

IRAS com ações estratégicas para melhorar a regularidade da notificação, reduzir 

nacionalmente a incidência das IRAS e prevenir e controlar a disseminação da 

resistência microbiana em serviços de saúde. (41)  

Em abril de 2019, foi publicado o mais recente Boletim de Segurança do 

Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde - nº 17, divulgando dados das infecções 

relativas a dispositivos invasivos em 2017. Nacionalmente, houve uma taxa de adesão 

de 72% à notificação de IPCSL, 69% para pneumonia associada à ventilação 
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mecânica (PAV), 72% para infecção do trato urinário (ITU), com regularidade de 

notificação de 10 a 12 meses, atingindo as metas propostas pela ANVISA. (42)  

Em dezembro de 2018, o Ministério da Saúde divulgou o Plano de Ação 

Nacional para Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos do Brasil 

(PAN-BR), elaborado em convergência com os objetivos definidos pela aliança 

tripartite entre a Organização Mundial de Saúde, a Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação e a Agricultura e a Organização Mundial de Saúde Animal. O PAN-

BR tem vigência de cinco anos, de 2018 a 2022, e objetiva manter a capacidade de 

tratar e prevenir doenças infecciosas com medicamentos seguros e eficazes 

possibilitando assim o acesso a todos que necessitem, de forma responsável. (43)  

O Plano Estratégico do PAN-BR contém 14 objetivos principais, listados no 

quadro abaixo: 

Quadro 3 - Objetivos principais do plano de ação nacional para prevenção e controle 

da resistência aos antimicrobianos do Brasil (PAN-BR). (AMR=resistência aos 

antimicrobianos) 

Objetivos Descrição 

Objetivo 1 
Aprimorar a formação e a capacitação de profissionais e gestores com 

atuação nas áreas da saúde humana, animal e ambiental em AMR. 

Objetivo 2 

Promover estratégias de comunicação e educação em saúde a fim de 

aumentar o alerta sobre a AMR para profissionais e gestores com 

atuação na área de saúde, sociedade e setor regulado, na perspectiva 

de “Saúde Única”. 

Objetivo 3 
Aprimorar e ampliar o conhecimento sobre a AMR por meio da 

realização de estudos científicos. 

Objetivo 4 
Construir e estabelecer o sistema nacional de vigilância e 

monitoramento integrado da AMR. 

Objetivo 5 
Estabelecer política de prevenção e controle de infecção comunitária e 

infecção relacionada à assistência em serviços de saúde. 
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Objetivo 6 
Reduzir a incidência de infecções com medidas eficazes de prevenção e 

controle nos serviços de saúde. 

Objetivo 7 
Fortalecer a implantação de medidas de prevenção e controle de 

infecções no âmbito da agropecuária. 

Objetivo 8 
Ampliar a cobertura do saneamento básico para prevenção e controle 

de infecção. 

Objetivo 9 
Promover o uso racional de antimicrobianos no âmbito da saúde 

humana. 

Objetivo 10 Promover o uso racional de antimicrobianos no âmbito da agropecuária. 

Objetivo 11 
Promover o acesso aos antimicrobianos, vacinas e testes diagnósticos 

no âmbito da saúde humana. 

Objetivo 12 
Promover o gerenciamento adequado de resíduos de medicamentos 

antimicrobianos. 

Objetivo 13 Instituir a prevenção e controle da AMR como política de estado. 

Objetivo 14 

Estimular e promover o desenvolvimento, produção e manutenção da 

capacidade produtiva da indústria farmacoquímica e biotecnológica de 

interesse, produção de medicamentos, métodos de diagnóstico e 

vacinas, além de outras intervenções. 

Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde (43) 

 

2.5– Infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS) 

A informação sobre as IRAS, com sua adequada identificação, prevenção e 

controle, é fundamental para o aprimoramento da gestão em serviços de saúde, 

intervindo sobre o risco e reduzindo o dano ao paciente. A vigilância epidemiológica 

desses eventos evitáveis é o embasamento para a obtenção dessas informações. (44)  

A OMS estimou a prevalência combinada de IRAS entre 5,7% a 19,1% em 

países de baixa e média renda. Os principais patógenos causadores de IRAS 

globalmente compreendem Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella 
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pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa e espécies de 

Enterobactérias para as quais a resistência a antibióticos é comum. (13)  

No Brasil, a vigilância e monitoramento das IRAS e da resistência microbiana 

vem se intensificando nas últimas décadas. Em 1997, a Lei 9.431 instituiu a 

obrigatoriedade da manutenção de programas de controle de infecções hospitalares 

pelos hospitais do país. Em 1998, com o intuito de implementar a lei acima, foram 

definidas diretrizes e normas nacionais de ações de prevenção e controle de infecções 

hospitalares nos serviços de saúde do país. Para isso, determinou-se a 

obrigatoriedade da criação de Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) 

em todos os hospitais do Brasil e de Coordenações de Controle de Infecção Hospitalar 

nas três esferas governamentais. (45)  

Em 26 de janeiro de 1999, foi criada pela Lei nº 9782 a ANVISA, uma agência 

reguladora sob forma de autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da 

Saúde. Sua finalidade institucional consiste em proteger e promover a saúde da 

população, mediante a intervenção nos riscos decorrentes da produção e uso de 

produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, em ação coordenada e integrada ao 

Sistema Único de Saúde (SUS). (46) 

No âmbito das IRAS, a ANVISA coordena seu controle em nível nacional, 

sendo responsável por definir diretrizes, ações e normas nacionais, estabelecer 

critérios, parâmetros e métodos para prevenção e controle de infecções, assim como 

estabelecer um sistema nacional de informação sobre a vigilância epidemiológica. (46)  

Em 2008, a ANVISA publicou os critérios diagnósticos de IRAS, documento 

elaborado por grupos de trabalho formados por especialistas com o objetivo de 

padronizar os conceitos de IRAS em todo o território nacional, tornando assim a 

vigilância epidemiológica mais fidedigna. Os grupos de trabalho também são 

responsáveis pela atualização dos critérios diagnósticos quando necessário. (45)   

Em 2017, um novo documento foi lançado com atualização dos critérios 

diagnósticos de IRAS, sendo então utilizado em nível nacional para padronização e 

definição de IRAS com fins de vigilância epidemiológica nos anos subsequentes. Os 

critérios objetivam a harmonização na identificação dos casos de IRAS nos hospitais 

públicos e privados do país, além da adequada coleta e interpretação das 
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informações, possibilitando a identificação do perfil endêmico do hospital e situações 

infecciosas de interesse nacional para o monitoramento dos riscos. (44) Para 

pacientes menores de 28 dias, a ANVISA padronizou as IRAS através dos Critérios 

Diagnósticos de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde em Neonatologia, 

abrangendo infecções do período pré-natal, perinatal e neonatal. (47)  

Em fevereiro de 2019, uma Nota Técnica publicada pela ANVISA apresentou 

algumas alterações nos critérios diagnósticos das Infecções do Trato Urinário 

Associadas a Cateter Vesical de demora (ITU-AC) (inclusão/ajustes de sinais e 

sintomas e alteração relacionada a presença de cândida na urocultura), das PAVs (em 

que o critério radiológico não se limitará apenas à radiografia) e dos critérios 

diagnósticos de neonatologia. (48)  

 

2.5.1 – Infecção do sítio cirúrgico 

A infecção de sítio cirúrgico (ISC) corresponde a 14-16% das IRAS sendo, 

portanto, a terceira mais prevalente. No entanto, estima-se que 60% das ISC podem 

ser evitadas com medidas preventivas adequadas. (44) 

As ISC são infecções relacionadas a procedimentos cirúrgicos, com ou sem 

colocação de implantes, em pacientes internados (tempo de internação superior a 24 

horas) ou ambulatoriais (tempo de internação inferior a 24 horas), sendo classificadas 

de acordo com os planos acometidos, conforme demonstra a figura 6: (44)  

Figura 6 - Classificação da infecção do sítio cirúrgico 

 

Fonte: ANVISA (44) 
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A ISC incisional superficial ocorre nos primeiros 30 dias após o procedimento 

cirúrgico (sendo o 1º dia a data do procedimento), envolvendo apenas pele e tecido 

subcutâneo. Pode ser dividida em dois tipos: a incisional superficial primária, 

identificada na incisão primária em paciente com mais de uma incisão; e a incisional 

superficial secundária, identificada na incisão secundária em paciente com mais de 

uma incisão. (44) 

A ISC incisional profunda ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia (sendo 

o 1º dia a data do procedimento) ou até 90 dias, se houver colocação de implantes. 

Envolve tecidos moles profundos à incisão (ex.: fáscia e/ou músculos), e pode ser 

dividida em dois tipos: a incisional profunda primária, identificada na incisão primária 

em paciente com mais de uma incisão; e a incisional profunda secundária: identificada 

na incisão secundária em paciente com mais de uma incisão. (44) 

A ISC órgão/cavidade ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia ou até 90 

dias, se houver colocação de implantes. Envolve qualquer órgão ou cavidade que 

tenha sido aberta ou manipulada durante a cirurgia. (44) 

 

2.5.2 – Infecção primária da corrente sanguínea 

A infecção da corrente sanguínea (ICS) associadas a cateteres centrais 

corresponde a importante causa de desfecho desfavorável em saúde. Nos EUA, a 

mortalidade relacionada a esta causa varia de 10-25%, dependendo do risco do 

paciente. (49) 

No Brasil, o estudo SCOPE (Surveillance and Control of Pathogens of 

Epidemiological Importance) apontou para 40% de mortalidade entre pacientes com 

ICS. (50) Este valor acentuado pode ser explicado pela alta prevalência das BGN em 

nosso país, especialmente Klebsiella pneumoniae e de Acinetobacter spp, que 

ocupam, respectivamente, o terceiro e quarto lugares entre as principais etiologias de 

ICS. Além disso, a alta taxa de resistência à carbapenêmicos dessas bactérias (cerca 

de 40% dos casos de Klebsiella spp. e 80% Acinetobacter spp), impactam diretamente 

na mortalidade por ICS. (44) 
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Apesar da alta prevalência de ICS em nosso meio, esta é a infecção associada 

a cuidados em saúde que apresenta maior potencial preventivo, onde cerca de 65 a 

70% dos casos poderiam ser evitados com adoção de medidas preventivas e 

adequada vigilância epidemiológica. (51) 

Em 2010, a Anvisa, reconhecendo a importância da prevenção deste agravo, 

determinou que a notificação das ICSs fosse obrigatória para todos os casos ocorridos 

em hospitais que apresentassem leitos de UTI, através do indicador “Infecção Primária 

de Corrente Sanguínea” (IPCS). Duas modalidades distintas devem ser notificadas: a 

IPCS laboratorialmente confirmada (IPCSL), quando a presença de microrganismos 

em hemocultura é obrigatória, e a Infecção Primaria de Corrente Sanguínea com 

confirmação clínica (IPCSC), que considera marcadores clínicos substitutos. (44) 

A IPCS associada à cateter central ocorre em pacientes em uso de cateter 

central por um período maior que dois dias de calendário (sendo o D1 o dia de 

instalação do dispositivo) e que na data da infecção o paciente estava em uso do 

dispositivo ou este foi removido no dia anterior. (44) 

O período de janela da infecção corresponde a 7 dias durante os quais são 

identificados todos os elementos necessários para a definição da infecção (sinais, 

sintomas, resultados de exames de imagens e/ou laboratoriais). Para a identificação 

do período de janela da IPCSL deve-se considerar três dias antes e três dias depois 

da data da primeira hemocultura positiva (tabela 4). A data da infecção é a data em 

que o primeiro elemento utilizado para a definição da IPCSL ocorreu dentro do período 

de janela de infecção. (44) 

A IPCSC ou sepse clínica substitui o isolamento de microrganismos no sangue 

por marcadores clínicos, que são instabilidade térmica, apneia, bradicardia, 

intolerância alimentar, piora do desconforto respiratório, intolerância à glicose, 

instabilidade hemodinâmica, hipoatividade/letargia e dados do hemograma. (47) 

Apesar de ser um critério muito utilizada em neonatologia, a ANVISA desde 2017 

exige somente a notificação das IPCSL para pacientes acima de 28 dias (fora do 

período neonatal). (44) 

Em 2017 a ANVISA introduziu o conceito de IPCSL associada a dano de 

barreira mucosa, onde a mucosite, associada a algumas modalidades de 
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quimioterapia ou a ocorrência de doença do enxerto contra o hospedeiro, pode facilitar 

a translocação bacteriana causando a ICS. Embora esta infecção deva ser incluída 

nas taxas de IPCSL, recomenda-se que os serviços de saúde realizem sua vigilância 

separadamente. (44) 

 

2.5.3 – Infecção do trato respiratório 

A PAV corresponde ao quadro de pneumonia diagnosticada em paciente em 

ventilação mecânica (VM) por um período maior que dois dias de calendário (sendo 

D1 o dia de início da VM), estando o paciente em VM na data da infecção ou o 

ventilador mecânico ter sido removido no dia anterior. (44) Trata-se da IRAS mais 

prevalente em terapia intensiva em adultos (9-40% dos casos), além de apresentar 

taxas de mortalidade que variam de 24-76%. (52) 

Os três principais componentes para a detecção da PAV pelos critérios 

publicados em 2009 pelo CDC, são: radiografia de tórax, sinais e sintomas e exames 

laboratoriais. (53)  

É importante ressaltar que múltiplos episódios de pneumonia relacionada à 

assistência à saúde podem ocorrer em pacientes com internação prolongada. O 

crescimento de mais um microrganismo ou mudança no patógeno em cultura, 

isoladamente, não é indicativo de novo episódio de pneumonia, sendo necessário o 

aparecimento de novos sinais e sintomas e alteração radiológica para essa definição. 

(44) 

Outras IRAS relacionadas ao trato respiratório que podem ocorrer são: 

traqueobronquite, faringite, laringite, epiglotite e sinusite. (44) 

 

2.5.4 – Infecção do trato urinário 

A ITU é uma causa de IRAS com grande potencial preventivo, visto que a 

maioria está relacionada a cateterização vesical, podendo ser evitada com medidas 

preventivas simples. O diagnóstico clínico precoce e os exames complementares 

fornecem evidências para o tratamento adequado. Além disso, as taxas de prevalência 
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das infecções urinarias locais deve auxiliar na orientação terapêutica em cada 

hospital. (54)  

Aproximadamente 16-25% dos pacientes internados serão submetidos à 

cateterismo vesical, de alívio ou de demora, em algum momento de sua 

hospitalização. Muitos desses procedimentos ocorrem sem a indicação clínica correta, 

ou até mesmo sem o conhecimento do médico, e frequentemente os pacientes 

permanecem com o dispositivo além do tempo necessário. (44)  

O tempo que o paciente permanece com o cateter vesical é o fator crucial para 

colonização e infecção. O crescimento bacteriano após a cateterização aumenta 

numa proporção de 5-10% ao dia, e estará presente em todos os pacientes ao final 

de quatro semanas. O potencial risco para ITU associado ao cateter intermitente é 

consideravelmente menor, sendo de 3,1% e quando na ausência de cateter vesical de 

1,4%. (44) 

A infecção poderá ser intraluminal ou extraluminal (biofilme), sendo esta última 

a mais comum. A virulência bacteriana é determinada pela adesão ao epitélio urinário, 

e os agentes etiológicos costumam pertencer a microbiota do paciente. No entanto, 

pode ocorrer a modificação da microbiota durante a internação devido ao uso de 

antimicrobianos, seleção bacteriana, fungos, colonização local e cuidados com o 

cateter. As BGN (enterobactérias e não fermentadoras) são as mais frequentes, mas 

as BGP apresentam importância epidemiológica, especialmente as do gênero 

Enterococcus. (55) 

Importante salientar que o achado de bactérias no trato urinário não significa 

obrigatoriamente infecção e a notificação deve ser descartada se não houver clínica 

de infecção. Este quadro, chamado bacteriúria assintomática, não requer tratamento 

na maioria dos casos, exceto em gestantes, transplantados de rim, crianças com 

refluxo vesicoureteral e pacientes com cálculos infectados ou cirurgias urológicas, que 

deverão ser avaliados para possível tratamento. (44) 
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2.5.5 – Outras infecções relacionadas à assistência à saúde 

Outras infecções podem ser contempladas na vigilância realizada pelos 

serviços de saúde, de acordo com suas características especificas, e são classificadas 

conforme o quadro abaixo:  

Quadro 4 - Outras infecções relacionadas à assistência à saúde 

INFECÇÃO DE 

OUVIDO, NARIZ, 

GARGANTA E BOCA 

Otite externa / média / interna 

Mastoidite 

Infecção da cavidade oral 

INFECÇÃO DO 

SISTEMA 

CARDIOVASCULAR 

Miocardite ou Pericardite 

Endocardite de válvula natural sem prótese 

Mediastinite 

Infecção arterial e venosa 

INFECÇÃO DE PELE E 

TECIDOS MOLES 

Infecção de úlcera por pressão 

Infecção de pele e tecido subcutâneo 

Infecção em tecidos moles – músculo e fáscia 

Abscesso mamário ou mastite 

Infecção em paciente vítima de queimadura 

INFECÇÃO DO TRATO 

GASTROINTESTINAL 

Infecção por Clostridium difficile 

Gastroenterites 

Infecção do esôfago, estômago e intestinos 

Hepatite aguda 

Infecção intra-abdominal não especificada  

INFECÇÃO DO TRATO 

REPRODUTIVO 

Masculino 

Feminino 

Fonte: Elaborada pela autora com adaptação de ANVISA (44) 
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2.6 – Programa de gestão de antimicrobianos  

O uso de antibióticos vêm aumentando progressivamente, com estudos 

demonstrando um aumento de 35% em 10 anos (2000 a 2010). (56) No entanto, 20% 

a 50% de todos os antibióticos prescritos em atendimento hospitalar são 

desnecessários ou inadequados. O uso excessivo desses medicamentos pode ter 

consequências sérias, incluindo reações alérgicas, efeitos adversos e aumento da 

infecção por Clostridium difficile. O uso indevido de antibióticos também contribui para 

o crescente problema da resistência microbiana, que se tornou uma das mais sérias 

e crescentes ameaças à saúde pública. (11) 

O estabelecimento de programas institucionais de manejo antimicrobiano é 

defendido como uma intervenção-chave para reduzir o consumo de antibióticos em 

hospitais e abordar as altas taxas de bactérias resistentes a múltiplas drogas. O PGA 

se destaca como abordagem multifacetada que inclui políticas, diretrizes, vigilância de 

prevalência e padrões de resistência e consumo de antimicrobianos, além de 

educação e auditoria do seu uso, com o objetivo  de garantir o efeito farmaco-

terapêutico máximo, reduzir efeitos adversos e prevenir a seleção e disseminação de 

microrganismos resistentes. (32) 

Os primeiros relatos do termo “stewardship” remontam a 1997, quando a 

Sociedade Americana de Epidemiologia em Saúde (Society for Healthcare 

Epidemiology of America) e a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas 

(Infectious Diseases Society of America - IDSA) divulgaram diretrizes para prevenção 

da resistência microbiana em hospitais. O documento recomendava que os hospitais 

adotassem medidas para prevenir ou retardar a emergência de microrganismos 

resistentes, como controle do uso de antimicrobianos e adequada seleção 

medicamentosa, dose e duração do tratamento. (57) 

Em 2007, o PGA foi formalmente definido pela IDSA como um conjunto de 

ações coordenadas que visam mensurar e promover o uso adequado de 

antimicrobianos, selecionando o fármaco mais apropriado para o caso, assim como a 

dose, via de administração e duração da terapia. Dessa forma, procura-se otimizar os 

resultados clínicos, minimizar os efeitos adversos, reduzir os custos do cuidado à 

saúde e limitar a seleção de bactérias resistentes. (58) 
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O PGA auxilia os hospitais a melhorar a qualidade do atendimento e 

segurança do paciente, por meio do aumento das taxas de cura de infecções, redução 

de falhas de tratamento e aumento da frequência de prescrição correta para terapia e 

profilaxia. Também contribui para a redução das taxas de infecções por Clostridium 

difficile e da resistência microbiana, além de promover significativa redução dos custos 

hospitalares. (6) Dessa forma, reconhecendo a necessidade urgente de melhorar o 

uso de antibióticos em hospitais e os benefícios dos PGAs, a IDSA recomendou que 

todos os hospitais de assistência implementassem programas de administração de 

antibióticos. (59)  

Uma revisão sistemática realizada entre 2014 e 2017 avaliou os resultados 

clínicos após a implementação dos PGAs hospitalares, incluindo tempo de 

permanência, gastos com antimicrobianos e custos. Foram incluídos e avaliados 146 

estudos de diferentes países dos cincos continentes, sendo a maioria deles da 

América do Norte (49%) e Europa (25%). Observou-se que, após a implantação do 

PGA, a maioria dos hospitais apresentaram uma queda no tempo de permanência 

hospitalar (85%) e nos gastos com antibióticos (92%). A redução média de custos 

variou de acordo com o tamanho do hospital e a região, com uma economia média 

nos EUA de US$ 732 por paciente. O principal impulsionador da redução de custos 

foi a redução do tempo de internação, e as economias foram maiores entre os 

hospitais com PGAs abrangentes, que incluíram revisão terapêutica e restrições aos 

antibióticos. Tais dados indicam que os PGAs hospitalares têm um valor significativo, 

com impactos clínicos e econômicos benéficos. (60) 

 

2.6.1 – Recomendações para implementação do programa de gestão de 
antimicrobianos  

Diretrizes e orientações para a implantanção dos PGAs em hospitais foram 

elaboradas pela IDSA em conjunto com a Sociedade de Epidemiologia da Saúde da 

América (Society for Healthcare Epidemiology of America), Sociedade Americana de 

Saúde do Sistema Farmacêutico (American Society of Health System Pharmacists) e 

a Joint Commission. (61,62) Não há um modelo único de programa para otimizar a 

prescrição de antibióticos em hospitais, pois a complexidade da tomada de decisão 

médica em torno do uso de antibióticos e a variabilidade no tamanho e nos tipos de 
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cuidados entre os hospitais exige flexibilidade na implementação. Contudo, tais 

orientações auxiliam na implementação eficaz dos PGAs. (11) 

 O PGA deve ser desenvolvido para se obter o melhor resultado no tratamento 

e prevenção de infecções, com toxicidade mínima ao paciente. Os principais objetivos 

incluem: promover melhores resultados para o paciente, aumentando a taxa de cura 

das infecções, reduzindo as taxas de infecção cirúrgica e reduzindo a 

morbimortalidade; promover maior segurança para o paciente, reduzindo o consumo 

de antimicrobianos e a colonização ou infecção por Clostridium difficile; reduzir a 

resistência microbiana e os custos com o cuidado à saúde. (11) 

O quadro 5 descreve os elementos essenciais para implantação do PGA:  

Quadro 5 - Elementos essenciais para implantação de um programa de gestão de 

antimicrobianos 

1 - Comprometimento da 

liderança 

Disponibilização de recursos humanos, 

financeiros e tecnológicos suficientes. 

2 - Responsabilização 
Indicação de um único líder responsável pelos 

resultados do programa. 

3 - Especialista farmacêutico 

Indicação de um único farmacêutico para ser 

responsável pelo trabalho de melhoria no uso 

de antibióticos. 

4 - Ação 

Implantação de ao menos uma ação, como a 

avaliação de tratamentos em andamento após 

um dado período.  

5 - Rastreabilidade 
Monitoramento da prescrição de antibióticos e 

padrões de resistência. 

6 - Reportar (Relatórios) 

Relatórios regulares sobre o uso de antibiótico 

e resistência por parte de médicos, enfermeiros 

e demais equipes relevantes. 

7 - Educação (Treinamento) 
Treinar o corpo clínico acerca da resistência 

bacteriana e otimização de prescrições. 

Fonte: Adaptado  de CDC (11) 
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O apoio da liderança é fundamental para o sucesso do PGA e pode assumir 

várias formas, desde declarações formais de apoio à instalaçao do programa, 

nomeação de funcionários direcionados à implantação e estímulo à educação. O apoio 

financeiro aumenta muito a capacidade e o impacto do PGA,  com posterior economia 

gerada pela redução dos gastos com antibióticos e dos custos indiretos. (11) 

A contratação e nomeação de líderes responsáveis em tempo integral para 

desenvolver e gerenciar o PGA também corrobora para o sucesso do programa. O 

líder deve ser especialista em doenças infecciosas e capaz de auditar, analisar e 

relatar dados de IRAS e resistência microbiana, conscientizar a equipe sobre a 

importância do programa, implementar estratégias para otimizar o uso de antibióticos 

e monitorar a adequada prática e efetividade das ações implementadas. (11,63) 

O hospital deve ter um equipe multidisciplinar engajada no programa. (62) A 

equipe do laboratório pode orientar o uso adequado dos testes e fluxo de resultados, 

assim como divulgar relatórios de resistência baseado em antibiogramas. A equipe de 

tecnologia da informação é fundamental para a integração dos protocolos de 

administração e fluxo de trabalho existentes, facilitando a coleta e uso de dados de 

antibióticos. Os enfermeiros podem assegurar que as culturas sejam realizadas antes 

de iniciar o antibióticos, além de revisar os medicamentos como parte de seus deveres 

de rotina  e contribuir na discussão do antibiótico adequado para o caso. (11) 

A implementação das ações práticas deve ser gradativa, porém bem 

esclarecidas e asseguradas. Na prática, alguns passos devem ser executados: 

(11,64) 

• Política adequada visando otimizar o uso dos antimicrobianos, assegurando a 

documentação do diagnóstico, indicação, doses e duração do tratamento, além 

do desenvolvimento de recomendações específicas de tratamento de acordo 

com o diagnóstico; 

• Reavaliação da necessidade dos antimicrobianos prescritos como terapia 

empírica de amplo espectro inicial, geralmente após 48h, quando dados os 

dados laboratoriais já estarão disponíveis; 
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• Adesão ao princípio da “autorização prévia”, o que requer a disponibilidade de 

um especialista para rever e decidir a necessidade da antibioticoterapia antes 

da mesma ser iniciada; 

• Auditoria prospectiva e feedback, o que envolve uma revisão externa feita pelo 

especialista em relação à terapia em pacientes em uso de antibióticos de amplo 

espectro. Essa auditoria deverá ser realizada por uma equipe separada da 

equipe que está tratando diretamente o paciente; 

• Alterações regulares do tratamento intravenoso para o oral, para que os 

pacientes necessitem de menos acesso intravenoso; 

• Ajuste ou otimização da dose em casos de pacientes com disfunção orgânica 

e em pacientes em uso de drogas que necessitam de monitorização 

terapêutica, doses mais altas para alcançar a penetração no SNC ou doses 

para bactérias altamente resistentes; 

• Alertas automáticos para evitar duplicação desnecessária de drogas que 

possuem espectros sobrepostos. 

• Ordens de parada automáticas para determinadas prescrições, como 

antibióticos administrados para profilaxia cirúrgica. 

 No caso de algumas síndromes específicas, orientações e “guidelines” 

podem ser implementados para otimizar a prescrição de antimicrobianos. Podemos 

citar as pneumonias adquiridas na comunidade, infecções do trato urinário (evitar o 

tratamento de pacientes assintomáticos), infecções de pele e tecidos moles (terapia 

com espectro adequado), cobertura empírica para o MRSA (alteração da terapia 

quando o S. aureus for sensível à meticilina), infecções por Clostridium difficile (evitar 

tratamento desnecessário) e a otimização do tratamento de infecções invasivas 

comprovadas em cultura. No entanto, tais recomendações não devem interferir na 

prontidão e tratamento eficaz para infecções graves e sepse. (11) 

 O relatório dos resultados após a implantação do PGA é fundamental para 

identificar oportunidades de melhoria e avaliar o impacto das ações implantadas. 

Avaliações periódicas do uso de antibióticos e do tratamento de infecções devem ser 

realizadas com o intuito de estimar a precisão dos critérios diagnósticos, indicação e 

duração da antibioticoterapia, a coleta e interpretação correta das culturas e se tem 

ocorrido o descalonamento conforme o resultado das culturas e rediscussões do caso.  
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Revisões retrospectivas através de registros de farmácia ou prontuários esclarecem 

de falhas e orientam pontos que devem ser reforçados. Se conduzidas ao longo do 

tempo, as análises dos processos avaliam o impacto do programa e fornecem 

feedback para toda a equipe engajada no processo. (11) 

O PGA deve também fornecer atualizações regulares na prescrição de 

antibióticos, resistência a antibióticos e gestão de doenças de acordo com o perfil 

nacional e local. É necessário que o apoio ao programa seja regular, e que mais 

pesquisas sejam realizadas, para que se mantenha os ganhos conquistados e se 

vislumbre benefícios a longo prazo. Toda instituição de saúde é capaz de realizar a 

implantação e administração de um PGA, e sua implementação, além de proporcionar 

benefícios locais, é de grande importância para a saúde pública. (11) 

2.6.2 – Medidas de efetividade dos programas de gestão de antimicrobianos 

A indentificação de indicadores de desempenho que possam ser utilizados 

para avaliar os resultados e efetividade dos PGAs é essencial para um programa bem-

sucedido. (65) 

O objetivo subjacente de qualquer PGA é restringir o uso desnecessário da 

terapia antibiótica. A medição do consumo de antimicrobianos, estratificado por 

antibiótico, pode ajudar a identificar a superutilização. Dessa forma, métricas que 

estimam o consumo desses medicamentos são mais amplamente aceitas para 

demonstrar impacto para PGAs. (66) 

Com os métodos atuais, o consumo de antimicrobianos é expresso como uma 

taxa, com o numerador como a métrica de consumo e o denominador como uma 

medida de tempo da pessoa em exposição ao antimicrobiano. Os dois “numeradores” 

mais utilizados atualmente incluem a dose diária definida (DDD) e os dias de terapia 

(DOT). (66)   

A DDD é definida como a dose média de manutenção presumida por dia para 

um medicamento utilizado em adultos. É calculado determinando o número agregado 

de gramas de antibiótico comprado, dispensado ou administrado durante período 

definido e dividindo pelo DDD designado pela OMS, uma quantidade em gramas 

usada para representar a dose média diária na prática. Já o DOT é calculado através 
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da contagem do número de dias de calendário durante os quais um doente recebeu 

um antibiótico com base em dados de administração, independentemente da dose ou 

frequência. (11) 

Tradicionalmente, o principal método para relatar o consumo de 

antimicrobianos em todo o mundo é o DDD. No entanto, as diretrizes atualizadas 

recentemente preferem utilizar o DOT, enquanto o DDD passou a ser listado como 

uma opção alternativa. (66).  

 O quadro 6 demonstra a diferença entre as medidas DDD e DOT, 

descrevendo a definição, vantagens e desvantagens de cada uma. 

Quadro 6 - Métrica de consumo de antimicrobianos 

Métrica Definição Vantagens Desvantagens 

Dose diária 

definida - 

DDD 

- Dose média de 

manutenção por dia para 

um medicamento utilizado 

em adultos 

- Gramas de antibiótico 

administrado, comprado 

ou dispensado dividido 

pelo DDD atribuído pela 

OMS 

 

- Útil para comparação 

entre países que 

utilizam DDD 

- Não requer dados de 

administração 

- Facilita análises de 

custo 

 

- Discrepâncias entre 

DDD atribuído à 

OMS e a dose usada 

na prática levam a 

uma avaliação 

imprecisa do uso  

- Não apropriado 

para uso pediátrico  

- Impreciso em 

pacientes com 

insuficiência renal 

Dias de 

terapia - 

DOT 

- Soma agregada de dias 

de calendário que um 

paciente recebeu 

qualquer quantidade de 

um antibiótico 

 

- Métrica 

recomendada pelas 

diretrizes do IDSA  

- Apropriado para uso 

em pacientes 

pediátricos  

- Não afetado por 

discrepâncias entre a 

DDD atribuída pela 

OMS e dose usada em 

prática 

- Não é tão útil para 

comparação com 

outros países que 

usam DDD 

- Impreciso na 

insuficiência renal 

- Requer dados de 

administração, que 

podem não ser 

obtidos em todas as 

instituições 

 

Fonte: Adaptado de Brotherton (66) 
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O DDD, o DOT e outras métricas disponíveis, avaliam somente o quantitativo 

de antimicrobianos dispensados e utilizados, não sendo possível com estas medidas, 

avaliar a qualidade da indicação do uso. (66) 

Algumas outras medidas podem auxiliar na determinação da qualidade do uso 

de antimicrobianos (uso adequado versus inadequado). Embora não existam 

indicadores de qualidade de prescrição de antimicrobianos exclusivos para crianças, 

alguns parâmetros podem ser utilizados como: obtenção de culturas antes do início 

dos antibióticos, prescrição adequada da terapia empírica conforme diretrizes locais e 

a descontinuidade da terapia dirigida por patógenos. (66)  

As medidas de resultados clínicos são mais impactantes do que as medidas 

de custo e  resultam de melhorias da qualidade. A incidência de infecção por 

Clostridium difficile, incidência de MDRO, DOT durante a internação, DOT por 

paciente/dia e eventos de terapia redundante axiliam na avaliação do impacto do PGA.  

A redução do tempo de internação hospitalar é um objetivo potencial a ser 

estabelecido. Adicionalmente, as métricas de resultado podem incluir mortalidade (por 

patógeno comum ou multirresistente; relacionada a IRAS), desfecho em 30 dias, taxas 

de reinternação hospitalar, taxas de reinfecção e complicações relacionadas à 

infecção. Em pacientes ciúrgicos, indicadorem se concentram no momento adequado 

da administração e interrupção dos antibióticos pré-operatórios e na seleção do 

antibiótico mais apropriado para diminuir as infecções do sítio cirúrgico. (66)  

 

2.6.3 – Programa de gestão de antimicrobianos na população pediátrica 

As doenças infecciosas continuam sendo a indicação mais comum de 

internação em enfermarias pediátricas e UTIPEDs em todo o mundo. (4) O uso de 

antibióticos em ambientes de internação pediátrica foi relatado em 37% em uma 

recente pesquisa de prevalência pontual, com o maior uso de antimicrobianos (61%) 

visto nas UTIPEDs. (2) Embora os patógenos virais sejam um causa frequente de 

infecção em populações pediátricas, os antibióticos são frequentemente 

administrados de forma inadequada, devido a demanda dos pais ou médicos incertos 

sobre o patógeno causador. (67)  
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Durante vários anos, os esforços do PGA foram focados em populações 

adultas. A necessidade de um programa em pediatria foi recentemente reconhecida, 

considerando o uso generalizado desses medicamentos em crianças e a diferença no 

padrão de resistência desses indivíduos em comparação com adultos. (5,37)  

Em 2010, a Sociedade Pediátrica de Doenças Infecciosas dos EUA (Pediatric 

Infectious Disease Society) formou o Comitê de Gestão de Antimicrobianos em 

Pediatria, com o intuito de avançar em gestão de antimicrobianos em vários contextos 

clínicos, com promoção de pesquisas e desenvolvimento de programas educativos. A 

Academia Americana de Pediatria (American Academy of Pediatrics), neste mesmo 

ano, também passou a recomendar a implantação do PGA. (68,69) Desde então, o 

número de centros pediátricos com PGAs formais vem crescendo, embora os 

programas difiram amplamente em estrutura e função. (70) 

Em meados de 2011, dezesseis hospitais pediátricos norte-americanos 

haviam estabelecido uma PGA formal; em 2015 esse número subiu pra trinta. (70) Em 

2016, uma nova pesquisa identificou 52 hospitais que estabeleceram um PGA nos 

EUA, e essas instituições foram avaliadas quanto a presença dos sete elementos 

centrais: liderança, responsabilidade, conhecimento de drogas, ação, rastreamento, 

relatórios e educação. Foi demonstrado que 41 dos 52 hospitais (79%) incluíram todos 

os sete elementos principais. Responsabilidade médica (87%) e um farmacêutico 

exclusivo para o programa (88%) estavam presentes na grande maioria das 

instituições. Porém, observou-se uma variabilidade substancial no apoio financeiro 

atribuído ao programa em cada instituição. (71)  

Ainda são escassos os estudos avaliando a eficácia de PGAs pediátricos. (72) 

Uma revisão sistemática de artigos publicados até março de 2014 encontrou nove 

estudos que avaliaram PGAs em hospitais pediátricos, sendo estes originados em 

apenas quatro centros. (73) Uma atualização dessa revisão encontrou nove estudos 

adicionais sobre PGAs formais hospitais pediátricos, sendo cada um desses estudos 

provenientes de instituições diferentes. (72) Apesar do pequeno número de estudos 

pediátricos, esses dados sugerem que os PGAs pediátricos estão se expandindo para 

instituições de tamanhos e recursos diversos. 

Uma revisão sistemática recente pesquisou artigos publicados entre 2007 e 

2017 que avaliaram a eficácia dos PGAs em enfermarias de pediatria e UTIPEDs em 
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reduzir o consumo de antibióticos, uso de antibióticos de amplo espectro ou uso 

restrito, resistência microbiana e IRAS. Foram identificados nove artigos, sendo seis 

originários dos EUA. Cinco estudos relataram a redução do consumo de antibióticos, 

sete relataram redução do uso de antimicrobianos de amplo espetro, um relatou a 

redução da IRAS e um relatou a redução da resistência bacteriana. Não foi encontrado 

nenhum artigo oriundo de países de baixa renda, o que é preocupante porque a 

resistência emergente pode ser alarmantes em países com recursos limitados. (74) 

O PGA pode ter um importante contribuição para racionalizar o uso de 

antibióticos em crianças gravemente doentes em UTIPEDs, onde combinação de altas 

taxas de resistência microbiana e uso de dispositivos invasivos colocam pacientes em 

risco de infecções hospitalares devido a organismos multiresistentes. Uma revisão de 

quatro estudos publicados em UTIPEDs indicaram que guidelines para infecções 

comuns e intervenções direcionadas foram eficazes na diminuição da utilização de 

antimicrobianos neste cenário, e podem servir como ponto de partida para a 

elaboração e implantação de PGAs específicos para UTIPEDs. (72) 

A diferença mais importante entre PGAs para crianças e para adultos é a 

mensuracao do consumo de antibióticos. A medida mais utilizada em adultos para 

mensurar o consumo de antimicrobianos é a dose diária definida (DDD) enquanto em 

crianças é baseada no peso corporal ou na superfície do corpo e assim, a DDD como 

a medida preferida de consumo de antibiótico não é aplicável. Uma alternativa para 

medida de uso de antimicrobianos é DOT (por 1000 pacientes). Infelizmente, tais 

dados não pode ser comparados com DDDs de adultos. (72) 

 

3 – JUSTIFICATIVA DO ESTUDO  

 

Tendo em vista a relevância do tema, que foi tópico da Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 2016 e prioridade da OMS e do Estado Brasileiro, somado a 

escassez de dados na literatura nacional, torna-se fundamental e necessário avaliar 

a implantação de um programa de gestão de antimicrobianos voltado exclusivamente 

para crianças admitidas em ambiente hospitalar, sua efetividade em temas prioritários 

de saúde pública como resistência bacteriana e possível impacto em taxas de IRAS. 
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É de extrema relevância que se estimule ações semelhantes em outras 

unidades hospitalares nacionais, adaptando a cada realidade local e recursos 

financeiros disponíveis, possibilitando uma melhor utilização dos antimicrobianos 

disponíveis e colaborando para a redução de resistência microbiana. 

Além disso, como pediatra e prescritora de antimicrobianos em minha prática 

profissional, justifica-se o desejo de compartilhar fundamentação teórica e experiência 

sobre o tema, ressaltando sua importância junto aos profissionais de saúde e 

incentivando a conscientização e ação da classe médica para o combate à resistência 

microbiana. 

 

4 – OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

4.1 – Objetivo primário  

Avaliar o impacto de um programa de gestão de antimicrobianos em unidades 

de terapia intensiva neonatal e pediátrica em relação às taxas de infecções 

relacionadas à assistência à saúde. 

 

4.2 – Objetivos secundários 

1) Comparar as taxas de resistência em bactérias causadoras de IRAS em 

UTI neonatal e pediátrica, no ano da implantação completa e após a implantação 

completa de um programa de gestão de antimicrobianos.  

2) Descrever os principais agentes causadores de IRAS, no ano da 

implantação completa e após a implantação completa de um programa de gestão de 

antimicrobianos.  

3) Analisar as solicitações de antibióticos considerados de uso restrito, em 

relação à indicação, nome do antimicrobiano solicitado, solicitação de culturas prévias 

ao início, local da cultura coletada, presença ou não de agente infeccioso isolado após 

início de antimicrobiano e descalonamento.  
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5 - METODOLOGIA  

 

5.1 – Cenário  

O presente estudo foi conduzido nas UTINEO e UTIPED do Prontobaby - 

Hospital da Criança, localizado no Estado do Rio de Janeiro. O hospital contava à 

época do estudo com 135 leitos de internação, sendo 45 leitos de unidades de 

tratamento intensivo e semi-intensivo, dos quais 11 leitos de UTINEO e 34 leitos de 

UTIPED. Os pacientes com idade neonatal foram incorporados pelas outras unidades 

de terapia intensiva do hospital a partir de outubro de 2018, ou seja, após a conclusão 

deste estudo. Todos os leitos de pacientes críticos se localizavam no 4º andar do 

hospital, sendo cada setor separado fisicamente um do outro. Os pacientes eram 

admitidos nas UTIs mediante solicitação do médico assistente do hospital de origem 

ou pelo médico da emergência/enfermarias do próprio hospital, conforme a gravidade.  

A UTINEO da unidade apresentava a seguinte característica em relação ao 

perfil de pacientes admitidos: recém-nascidos oriundos de maternidades de outras 

unidades, da emergência do hospital ou de outras unidades. O hospital não possuía 

serviço de maternidade próprio. 

A UTIPED, na ocasião do estudo, era subdividida em três setores:  

a) UTIPED 1 - 10 leitos e perfil de internação de pacientes criticamente agudos 

e graves, oriundos de outros hospitais, da emergência ou dos andares do 

hospital. Leitos dispostos em um salão único, com separação física dos 

leitos por boxes abertos. 

b) UTIPED 3 - 15 leitos, com perfil de unidade de curta permanência 

(internações de no máximo 3 dias) para pacientes críticos.  Leitos dispostos 

em um salão único, com separação física dos leitos, por boxes abertos.  

c) UTIPED 4 - 9 leitos, uma unidade com pacientes críticos, mas crônicos, com 

longa permanência comparada com as outras, e na maior parte das vezes 

com tratamentos antimicrobianos prévios e colonizações por MDRO. Leitos 

dispostos em quartos fechados, usados como quartos de precaução de 

contato, quando recomendado pela CCIH local e rotina do setor. 
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Durante o estudo não havia a UTIPED denominada UTIPED 2. 

 

5.2 – Tipo de estudo 

Para atender os diferentes objetivos da pesquisa, foram realizados os 

seguintes tipos de estudo: 

Estudo quase-experimental do tipo antes e depois de intervenção 

(Programa de gestão de antimicrobianos): aplicável para avaliação de taxas de IRAS, 

de resistência microbiana e agentes causadores de IRAS.  

Estudo descritivo retrospectivo e prospectivo: aplicável para análise de 

solicitações de antimicrobianos de uso restrito 

 

5.3. – Período de estudo 

 O estudo foi realizado no período entre 1º de janeiro de 2016 a 31 de 

dezembro de 2017. 

 

5.4 – Características da população de estudo 

Pacientes pediátricos internados nas unidades de tratamento intensivo do 

Prontobaby – Hospital da Criança entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017. 

 

5.5 – Critérios de inclusão  

Estudo quase-experimental: pacientes com idade de 1 dia a 17 anos, 11 

meses e 29 dias, internados nas UTIs, com tempo de internação maior que 24h e que 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Estudo descritivo: todas as solicitações de antimicrobianos de uso restrito 

enviadas para a farmácia hospitalar da unidade. 
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5.6 – Critérios de exclusão 

Estudo quase-experimental: transferência para outras unidades 

hospitalares durante a internação nas UTIs; IRAS de origem materna; crianças 

internadas com infecções comunitárias.  

Estudo descritivo: não houve critérios de exclusão. 

 

5.7- Descrição do período pré-intervenção (pré-programa de gestão de 
antimicrobianos) 

A CCIH do hospital realiza a vigilância ativa das IRAS e discussão presencial 

dos casos, quando solicitada, desde 2006. No entanto, até 2016 não havia uma 

política restritiva em relação à prescrição de antimicrobianos, sendo as taxas de 

infecção divulgadas sistematicamente com realização de reuniões mensais. 

Recomendações escritas e orientações a respeito de medidas de prevenções de IRAS 

e uso judicioso de antimicrobianos já existiam na unidade desde 2006, com 

atualizações a cada 2 anos.  

Todas as medidas de prevenção e controle de IRAS no hospital e, em 

particular, nas unidades estudadas foram exatamente iguais em ambos os anos do 

estudo, sendo compostas de: higienização de mãos conforme o preconizado pela 

OMS para unidades hospitalares, adoção de precauções de contato para pacientes 

colonizados por bactérias multirresistentes, rastreamento de bactérias 

multirresistentes (MRSA, ESBL, enterobactérias resistentes à carbapenêmicos [ERC]) 

na admissão de pacientes nas unidades críticas, coorte de pacientes colonizados pelo 

mesmo germe multirresistente, mensuração do consumo de preparações alcóolicas 

voltadas para higienização de mãos nos setores do hospital, apresentação semestral 

do perfil de resistência bacteriano da unidade, mensuração periódica da taxa de 

adesão à higienização de mãos/uso de preparações alcóolicas, treinamentos em 

serviço e treinamentos formais.   
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5.8 – Descrição do período de intervenção e ações do programa de gestão de 
antimicrobianos até a implantação completa 

A intervenção foi composta de uma estratégia multimodal ocorrida ao longo 

do ano de 2016, através de cinco medidas implantadas e utilizadas em adição às 

medidas de controle de infecção que já existiam na unidade.   

• Medida de consumo de antimicrobianos através da realização de quatro 

prevalências pontuais nas UTIs durante o ano de 2016, de caráter bimestral - 

no dia da realização de cada prevalência, foi mensurado o uso de todos os 

antimicrobianos no setor, em dia único, sendo avaliados: dose, indicação, via 

de administração, número de tomadas e doença de base dos pacientes. As 

prevalências pontuais foram realizadas simultaneamente em diversos 

hospitais pediátricos do mundo, através de uma rede de colaboração global 

denominada Global Antimicrobial Resistance, Prescribing, and Efficacy 

Among Neonates and Children (GARPEC). 

• Política de restrição de antimicrobianos considerados de alto custo e uso 

restrito (iniciada em outubro de 2016) - estratégia discutida com o corpo clínico 

do hospital, administração e farmácia, em sucessivas reuniões presenciais e 

3 meses de análises (testes) para a efetiva implantação, a partir de janeiro de 

2017.  

• Intensificação das discussões dos casos de crianças suspeitas de IRAS 24 

horas por dia, presencialmente ou por redes sociais (grupo de Whatsapp); 

visita ativa aos setores diariamente, ao invés de visitas por demandas e 

solicitações dos setores, objetivando otimização das discussões de casos de 

pacientes que necessitassem efetivamente de antimicrobianos e contribuindo 

para a retirada precoce com segurança, quando fosse o caso.  

• Reintrodução de método semi-automatizado no laboratório de microbiologia 

para identificação de bactérias (iniciado em agosto de 2016) - até então o 

laboratório contava com método manual de identificação de agentes 

infecciosos, o que gerava atraso na identificação de possíveis agentes 

infecciosos, contribuindo para a permanência (nem sempre necessária) de 

antimicrobianos. 

• Descalonamento de antimicrobianos, quando possível. 
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5.8.1- Fluxo de solicitação de antimicrobianos de uso restrito 

A solicitação de antimicrobianos de uso restrito é feita em formulário próprio 

(anexo A), e o fluxo dessas solicitações, existente em todos os setores do hospital, 

funciona da seguinte maneira (figura 7):  

Figura 7 - Fluxograma de solicitação de antibiótico de uso restrito do Prontobaby 

Hospital da Criança 
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A construção do fluxo e suas etapas foram amplamente debatidas com todos 

os setores envolvidos até que o mesmo fosse efetivamente implantado. 

 

5.8.2 – Lista de antimicrobianos considerados de uso restrito 

Os seguintes antimicrobianos foram considerados de uso restrito e liberados 

para administração nos pacientes somente após execução do fluxo descrito acima: 

Anfotericina B complexo lipídico, Caspofungina, Ceftobiprol, Colistina E (inalada), 

Daptomicina, Ertapenem, Imipenem, Linezolida, Anfotericina B lipossomal, 

Meropenen, Micafungina, Polimixina B, Teicoplanina, Tigeciclina e Voriconazol.   

 

5.9 – Descrição do período pós-intervenção (todas as ações implantadas) 

Todas as medidas realizadas no período de intervenção foram mantidas 

integralmente a partir de janeiro de 2017, sendo as prevalências pontuais de utilização 

de antibióticos substituídas, em setembro de 2017, pelas medidas mensais do 

consumo de antimicrobianos, através das medidas DOT e DOT/1000 pacientes-dias. 

 

5.10 – Variáveis analisadas nos casos de IRAS 

Idade, sexo, presença ou não de doença de base, dispositivos invasivos 

utilizados durante a internação relacionados à infecção (sítio da infecção), tempo de 

internação, desfecho em 30 dias após o diagnóstico de IRAS, grupo de bactérias 

causadoras, perfil de resistência microbiana por grupo de bactérias e por bactérias 

específicas. 

 

5.11 – Análise de antimicrobianos de uso restrito 

Adicionalmente foram analisadas as solicitações de antimicrobianos de uso 

restrito, em relação à indicação, nome do antimicrobiano solicitado, solicitação de 

culturas prévias, local da cultura coletada, presença ou não de agente infeccioso 

isolado após início de antimicrobiano e descalonamento.  
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5.12 – Definições  

 

5.12.1 – Infecção relacionada à assistência à saúde 

A definição de um caso de IRAS seguiu os critérios diagnósticos estabelecidos 

pela ANVISA, através dos Critérios Diagnósticos de Infecção Relacionada à Saúde 

para neonatos, crianças e adolescentes.  Neste trabalho foram utilizados os critérios 

atualizados até 2017. (44,47) 

A vigilância das IRAS na UTI é realizada obrigatoriamente por determinação 

de lei federal e aconteceu independente da realização deste estudo. A definição dos 

critérios diagnósticos de IRAS permite a harmonização necessária para identificar os 

casos, coletar e interpretar as informações de modo sistematizado, possibilitando a 

identificação do perfil endêmico da instituição e geração de dados a nível nacional. 

 

5.12.2 – Multirresistência microbiana 

Os agentes causadores de IRAS foram considerados como multirresistentes 

de acordo com os critérios propostos por Siegel et al, 2006. (15) Embora os nomes de 

certos MDROs descrevam resistência a apenas um agente, esses patógenos são 

frequentemente resistentes à maioria dos agentes antimicrobianos disponíveis. 

 

5.12.3 – Desfecho em 30 dias 

 O desfecho em 30 dias foi estabelecido a partir do momento do diagnóstico de 

IRAS. Esta variável foi categorizada como alta da UTI, permanência na UTI ou óbito.  

 

5.13 – Coleta de dados/plano de análise 

Os dados avaliados foram coletados através da ficha de vigilância de IRAS e 

prontuário dos pacientes e anotados em planilha própria (apêndices A e B). 
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5.14 – Análise dos dados 

A análise estatística compreendeu inicialmente a análise exploratória das 

variáveis. Calcularam-se frequências e proporções (taxas) para as variáveis 

categóricas. Com este propósito foram construídos gráficos de barras. As variáveis 

idade, tempo de internação foram transformadas em variáveis categóricas. 

Avaliou-se a igualdade de proporções das variáveis de estudo entre os anos 

2016 e 2017 utilizando-se um teste de hipótese e considerando um nível de 

significância de 5% (Teste Z). Esta análise foi feita na UTINEO e UTIPED. As análises 

foram realizadas usando o programa estatístico R versão 3.6.0. A análise das 

solicitações de antimicrobianos de uso restrito foi realizada de maneira descritiva, com 

apresentação de frequências e taxas. 

 

5.15 – Aspectos éticos  

O estudo foi realizado em consonância com a resolução número 466/2012, 

bem como com o Código de Ética Médica de 1988. Foi elaborado um TCLE onde 

constava o objetivo do estudo, uma descrição sucinta sobre o método de levantamento 

dos dados, a garantia do sigilo dos dados e a possibilidade de aceitar ou recusar a 

participação no estudo (apêndice C). A pesquisa foi autorizada pelo Prontobaby – 

Hospital da Criança (anexo B). 

O TCLE foi aplicado em todos os casos de IRAS. Nos casos retrospectivos, a 

participação foi solicitada através de contato telefônico, e-mail ou carta, com dados de 

identificação obtidos do prontuário do paciente. Nos casos prospectivos, nos quais foi 

possível o contato pessoal, a participação e esclarecimento dos termos foi realizada 

pessoalmente; nos casos em que o contato pessoal não foi possível, o procedimento 

adotado foi o mesmo para os casos retrospectivos. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Antônio Pedro – Universidade Federal Fluminense (CAAE 

79093017.2.0000.5243) (anexo C). 
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6 – RESULTADOS 

 

6.1- Características de admissões e IRAS das unidades  

Durante o período estudo houve 1705 admissões e 126 IRAS. Os dados 

específicos de admissão e IRAS por setor de análise são mostrados na tabela 1. Em 

relação ao número de admissões nos setores, não houve diferença estatisticamente 

significante, quando as duas unidades foram comparadas quanto ao ano. A taxa de 

IRAS na UTINEO foi de (21/284) 7,4% em 2016 e (16/267) 6% em 2017 (redução de 

22% em quantitativo absoluto de casos) e nas UTIPEDs de (50/578) 8,7% em 2016 

e (39/576) 6,8% (redução de 23,8% em quantitativo absoluto de casos) em 2017.  

Tabela 1 - Número de admissões e infecções relacionadas à assistência à saúde na 

UTI neonatal e pediátrica (Prontobaby 2016-2017) 

  2016 2017 Total Valor de p 

Nº Admissões 

UTI neonatal 284 267 862 0,25 

UTI pediátrica 578 576 843 1,00 

Nº de IRAS 

UTI neonatal 21 16 37 0,51 

UTI pediátrica 50 39 89 0,20 

Entre os diferentes setores da UTIPED, também pode-se observar uma 

diminuição nos valores percentuais dos casos de IRAS. Na UTIPED 3 não houve casos 

de IRAS em 2017 (figura 8). 

Figura 8 - Taxa de IRAS ocorridas nas UTIs pediátricas do Prontobaby nos anos de 
2016 e 2017, separadas por setor 
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6.2- Caracterização demográfica e clínica dos pacientes com IRAS  

Na UTINEO, os casos de IRAS apresentaram características clínicas e 

demográficas semelhantes no momento do diagnóstico, quando os anos de 2016 e 

2017 foram comparados, exceto em relação ao tempo de internação (tabela 2). 

Tabela 2 - Características clínicas e demográficas dos casos de IRAS na UTI neonatal 

do Prontobaby nos anos de 2016 e 2017 

Variável 
2016 2017 

p valor 
n=21 (%) n=16 (%) 

Sexo 

Feminino 13 (61,9) 7 (43,7) 0,4 

Masculino 8 (38,1) 9 (56,2) 0,4 

Idade (dias) 

0 - 6  7 (33,3) 6 (37,5) 1,0 

7 - 28 4 (19) 7 (43,7) 0,2 

29 - 90 10 (47,6) 3 (18,7) 0,1 

Doença de base 

Não 4 (19,0) 3 (18,7) 1,0 

Sim 17 (80,9) 13 (81,2) 1,0 

Sítio de infecção 

Cateter vesical 0 (0) 3 (18,7) 0,1 

Cateter venoso central 2 (9,5) 4 (25,0) 0,4 

Outros 17 (80,9) 9 (56,2) 0,2 

PAV 2 (9,5) 0 (0) 0,6 

Tempo de internação (dias) 

01 - 30 3 (14,2) 8 (50) 0,04 

30 - 90 6 (28,6) 4 (25) 1,0 

mais de 90 12 (57,1) 4 (25) 0,1 

Desfecho em 30 dias após IRAS 

Alta da UTI 6 (28,6) 14 (75) 0,01 

Óbito 2 (9,5) 2 (12,5) 1,0 

Permanece na UTI 13 (61,9) 2 (12,5) 0,007 

PAV: pneumonia associada à ventilação mecânica; UTI: unidade de terapia intensiva 

Na UTINEO, a presença de doença de base foi frequente em ambos os 

períodos, a maioria relacionada à prematuridade (33%), como a encefalopatia hipóxico-

isquêmica, convulsões ou alterações pulmonares. A média de tempo de internação foi 
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de 128 dias (95% IC 87 - 170) em 2016 e 59 dias (95% IC 30 - 88) em 2017, diferença 

essa com significância estatística (p=0,01). O desfecho em 30 dias após IRAS também 

apresentou diferença significante, com uma maior taxa de alta da UTI após 30 dias do 

diagnóstico de IRAS em 2017.   

Já na UTIPED a maioria das variáveis nos casos de IRAS apresentaram 

características clínicas e demográficas semelhantes em 2016 e 2017, com exceção da 

faixa etária escolar (7-11 anos) e a presença de doença de base (tabela 3). 

Tabela 3 - Características clínicas e demográficas dos casos de IRAS na UTI 

pediátrica do Prontobaby nos anos de 2016 e 2017 

Variável 
2016 2017 

p valor 
n=50 (%) n=39 (%) 

Sexo 

Feminino 18 (36) 20 (51,3) 0,2 

Masculino 32 (64) 19 (48,7) 0,2 

Idade 

29 dias a 2 anos 27 (54) 15 (38,5) 0,2 

2-6 anos 8 (16) 6 (15,4) 1,0 

7-11 anos 1 (2) 12 (30,8) 0,0004 

12 a 17 anos 14 (28) 6 (15,4) 0,2 

Doença de base 

Não 19 (38) 6 (15,4) 0,03 

Sim 31 (62) 33 (84,6) 0,03 

Sítio de infecção 

Cateter vesical 7 (14) 6 (15,4) 0,6 

Cateter venoso central 12 (24) 8 (20,5) 0,9 

Outros 25 (50) 17 (43,6) 0,7 

PAV 6 (12) 8 (20,5) 0,4 

Tempo de internação (dias) 

1 -30 8 (16) 6 (15,4) 1,0 

30 - 90 22 (44) 22 (56,4) 0,3 

mais de 90 20 (40) 11 (28,2) 0,3 

Desfecho em 30 dias após IRAS 

Alta da UTI 25 (50) 22 (56,4) 0,7 

Óbito 3 (6) 2 (5,1) 1,0 

Permaneceu na UTI 22 (44) 15 (38,5) 0,8 

PAV: pneumonia associada à ventilação mecânica; UTI: unidade de terapia intensiva 
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Na UTIPED, a maior parte dos pacientes internados com diagnóstico de IRAS 

em ambos os períodos apresentava doença de base, no entanto esta foi 

significativamente mais frequente em 2017. A encefalopatia crônica não-progressiva 

foi a doença de base mais prevalente em ambos os períodos (34% dos casos). A média 

de tempo de internação foi de 128 dias (IC 95% 94 - 163) em 2016 e 97 dias (IC 95% 

68 - 126) em 2017 (p=0,18).  

 

6.3- Caracterização das IRAS quanto à etiologia e multirresistência 

Dentre os 71 casos de IRAS ocorridos em 2016, houve isolamento do agente 

em cultura em 44 (61,9%) casos. Na UTINEO, dos 21 casos diagnosticados, em 11 

(52,3%) foram isolados agentes infecciosos, enquanto que na UTIPED, dos 50 casos 

diagnosticados, foram isolados agentes infecciosos em 33 (66%) (figura 9). 

Em 2017, dos 55 casos de IRAS diagnosticados, 34 (61,8%) tiveram o agente 

isolado. Na UTINEO foram 16 casos com 8 (50%) agentes isolados, enquanto na 

UTIPED foram 39 casos com 26 (66,6%) agentes isolados (figura 9). 

Quando os anos foram comparados em relação ao percentual de culturas 

positivas nos casos de IRAS, não foi detectada diferença estatisticamente significante 

(61,9% em 2016 x 61,8% em 2017- valor de p= 0,845). 

Figura 9 - Quantitativo de microrganismos isolados nos casos de IRAS nas UTIS 

neonatal e pediátrica do Prontobaby em 2016 e 2017 
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A tabela 4 mostra o quantitativo de microrganismos isolados nos casos de 

IRAS, por grupos causadores (bactérias Gram-positivas, bactérias Gram-negativas, 

fungos e vírus).  

Tabela 4 - Microrganismos isolados nos casos de IRAS por grupos 

  2016 2017 

UTI neonatal 

Bactérias Gram-positivas 6 2 

Bactérias Gram-negativas 5 4 

Fungos 0 2 

Vírus 0 0 

UTI pediátrica 

Bactérias Gram-positivas 12 9 

Bactérias Gram-negativas 15 10 

Fungos 6 7 

Vírus 0 0 

 

A proporção de microrganismos isolados por ano e grupo em cada UTI pode 

ser visualizada nas figuras 10 (neonatal) e 11 (pediátrica). 

Figura 10 - Taxa de microrganismos isolados nos anos de 2016 e 2017 na UTI 

neonatal do Prontobaby 

 

   BGP: bactérias Gram-positivas; BGN: bactérias Gram-negativas 
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Figura 11 – Taxa de microrganismos isolados nos anos de 2016 e 2017 na UTI 

pediátrica do Prontobaby 

 

   BGP: bactérias Gram-positivas; BGN: bactérias Gram-negativas 

 

6.3.2- Análise de multirresistência na UTI neonatal 

A figura 12 descreve os agentes isolados na UTINEO no período. 

Figura 12 – Microrganismos isolados em culturas dos casos de pacientes com IRAS 

na UTI neonatal do Prontobaby nos anos de 2016 e 2017 
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Ao comparar as taxas de resistência nas bactérias causadoras de IRAS na 

UTINEO, averiguou-se uma proporção de resistência de 36,4% (4/11) em 2016 e 

66,7% (4/6) em 2017 (figura 13). 

Figura 13 – Taxas de resistência em bactérias causadoras de IRAS na UTI neonatal 

do Prontobaby nos anos de 2016 e 2017 (p valor = 0,49) 

 

 

 Analisando as taxas de resistência por grupo de bactérias na UTINEO, pode-se 

observar, entre as BGP, uma taxa de resistência de 16,7% (1/6) no ano de 2016 e 50% 

(1/2) em 2017 (p valor=1). Já entre as BGN, foi encontrada uma taxa de resistência de 

40% (3/5) no ano de 2016 e 75% (3/4) em 2017 (p valor=1) (figura 14). 
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Figura 14 – Taxas de resistência em bactérias causadoras de IRAS na UTI neonatal 

do Prontobaby nos anos de 2016 e 2017 por grupo de bactérias 

 

 

A tabela 5 exibe o quantitativo de resistência por microrganismo na UTINEO. 

Tabela 5 - Quantitativo de resistência específica por bactérias multirresistentes 

causadoras de IRAS na UTI neonatal do Prontobaby em 2016 e 2017 

Microrganismo   2016 2017  

  
Nº de isolados 

e nº de 

resistentes 

Nº de isolados 

e nº de 

resistentes 

 

Bactérias Gram-positivas        

Staphylococcus aureus   n=4 n=0  

 
MRSA n=1 n=0  

Staphylococcus epidermidis    n=0 n=1  

 
Multirresistente n=0 n=1  

Bactérias Gram-negativas        

Klebsiella pneumoniae   n=0 n=3  

 
ESBL n=0 n=2  

Pseudomonas aeruginosa   n=1 n=3  

 
Multirresistente n=1 n=0  

Escherichia coli   n=2 n=1  

 
ESBL n=2 n=1  

MRSA: Staphylococcus aureus resistente à meticilina; ESBL: beta-lactamase de 

espectro estendido 
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6.3.2- Análise de multirresistência na UTI pediátrica 

A figura 15 demonstra os agentes isolados na UTIPED em ambos os períodos.  

Figura 15 - Microrganismos isolados em cultura dos casos de IRAS na UTI pediátrica 

do Prontobaby nos anos de 2016 e 2017 
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Figura 16 - Taxas de resistência em bactérias causadoras de IRAS na UTI pediátrica 

do Prontobaby nos anos de 2016 e 2017 (p valor = 1) 

 

Analisando as taxas de resistência por grupo de bactérias na UTIPED (figura 

17), entre as BGP a taxa de resistência foi de 50% (6/12) no ano de 2016 e 44,4% (4/9) 

em 2017 (p valor=1). Entre as BGN, observou-se uma taxa de resistência foi de 40% 

(6/15) no ano de 2016 e 50% (5/10) em 2017 (p valor=0,93). 
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Figura 17 - Taxas de resistência em bactérias causadoras de infecções hospitalares 

na UTI pediátrica do Prontobaby em 2016 e 2017 por grupo de bactérias 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 6 apresenta o quantitativo de resistência por microrganismo 

encontrados na UTIPED. 

Tabela 6 - Quantitativo de resistência em bactérias causadoras de infecções 

hospitalares na UTI pediátrica do Prontobaby em 2016 e 2017, por grupo de bactérias 

Microrganismo   2016 2017  

  

Nº de isolados 

e nº de 

resistentes 

Nº de isolados 

e nº de 

resistentes 

 

Bactérias Gram-positivas         

Staphylococcus aureus   n=6 n=4  

 
MRSA n=3 n=2  

Staphylococcus coagulase negativo   n=3 n=1 

n=0 

 

 
Multirresistente n=1  

Staphylococcus haemolyticus   n=1 n=0  

  Multirresistente n=1 0%  

Staphylococcus epidermidis    n=1 n=0  

 
Multirresistente n=1 n=0  
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Microrganismo   2016 2017  

  

 
Nº de isolados 

e nº de 
resistentes 

Nº de isolados 
e n de 

resistentes 

 

     

Bactérias Gram-negativas        

Klebsiella pneumoniae   n=4 n=3  

 
ESBL n=1 n=2  

 
NDM n=1 n=0  

Pseudomonas aeruginosa   n=6 n=3  

 
Multirresistente n=2 n=0  

Escherichia coli   n=1 n=1  

 
ESBL n=0 n=1  

Acinetobacter baumannii   n=1 n=0  

 
Multirresistente n=1 n=0  

Enterobacter cloacae   n=1 n=1  

 
ESBL n=1 n=1  

Burkholderia cepaciae   n=0 n=1  

 
Multirresistente n=0 n=1  

MRSA: Staphylococcus aureus resistente à meticilina; ESBL: beta-lactamase de 

espectro estendido; NDM: New Delhi metalo-beta-lactamase 

 

 Na UTIPED destaca-se a presença de cepas de Klebsiella pneumoniae 

resistentes a carbapenêmicos isoladas em 2016 e não detectadas em 2017, bem como 

a redução dos isolados de Pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenêmicos de 

2016 para 2017. 

Realizou-se também a análise da taxa de resistência bacteriana dos 

diferentes setores da UTIPED. Na UTIPED1, obteve-se 17 bactérias isoladas em 

2016 com uma taxa de resistência de 35,3% (6/17), enquanto em 2017 foram 11 

bactérias isoladas com uma taxa de resistência de 36,4% (4/11). Na UTIPED 3, 

duas bactérias foram isoladas em 2016 com taxa de resistência de 50% (1/2) e não 

houve caso de IRAS em 2017. Na UTIPED 4, obteve-se oito bactérias em 2016 com 
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taxa de resistência de 62,5% (5/8). O quantitativo de bactérias e a taxa de 

resistência foi exatamente o mesmo em 2017 (figura 18). 

Figura 18 - Quantitativo de bactérias isoladas e MDRO na UTI pediátrica do 

Prontobaby em 2016 e 2017, separadas por setor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDRO: microrganismos resistentes a múltiplos fármacos; UTI Ped: unidade de 

terapia intensiva pediátrica 

 

6.4 - Análise de solicitação de antimicrobianos de uso restrito 

O presente estudo também analisou a política de restrição de antimicrobianos 

considerados de alto custo e uso restrito, iniciada em outubro de 2016 e mantida ao 

longo de todo o ano de 2017. A estratégia foi extensamente discutida com o corpo 

clínico do hospital a partir de sua implantação, promovendo a conscientização de toda 

a equipe da importância desta ferramenta e sua correta utilização, como a coleta de 

cultura prévia às solicitações e o preenchimento correto dos dados. 

Durante o período de outubro de 2016 e dezembro de 2017, foram solicitadas 

120 requisições de antimicrobianos de uso restrito nas UTINEO e UTIPED. A figura 19 

demonstra o quantitativo das solicitações divididas por trimestres durante esses 15 

meses. 
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Figura 19 - Número de solicitações de antimicrobianos de alto custo e uso restrito nas 

UTIs do Prontobaby ao longo de 15 meses (outubro de 2016 a dezembro de 2017) 

(n=120) 

 

 

A figura 20 apresenta o quantitativo absoluto de solicitações de 

antimicrobianos de uso restrito, conforme o nome e percentual relativo em relação ao 

total de solicitações. Em virtude da prevalência local de infecções por BGN, tanto na 

UTINEO, quanto na UTIPED, o meropenem foi o antimicrobiano mais solicitado, 

visando cobertura de germes produtores de ESBL. 

Figura 20 - Antimicrobianos de alto custo e uso restrito solicitados nas UTIs do 

Prontobaby no período de outubro de 2016 a dezembro de 2017 (n=120) 
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6.4.2- Síndromes clínicas associadas à solicitação de antimicrobianos de uso restrito 

Em relação à indicação descrita nas solicitações dos antimicrobianos, a sepse 

foi a mais frequente (34,1%), seguida de infecções do trato respiratório (19,1%) e 

infecções do sistema nervoso central (8,3%). Em onze solicitações foram descritas 

infecções em mais de um sítio, e em duas não havia informações sobre indicação 

(figura 21).  

Figura 21 - Indicações descritas nas solicitações de antimicrobianos de alto custo e 

uso restrito nas UTIs do Prontobaby no período de outubro de 2016 a dezembro de 

2017 (n=120)  

 

Outros: endocardite bacteriana (n=3); profilaxia (n=3); falta de acesso venoso (n=1); 

neutropenia febril (n=1); febre arrastada com piora laboratorial (n=1); continuação de 

tratamento (n=1). 

 

6.4.3- Solicitação de culturas e isolamento de agentes infecciosos nos pacientes que 
receberam antimicrobianos de uso restrito 
 

Entre as 120 solicitações, haviam 98 descrições de coleta de cultura prévia ao 

início do antimicrobiano (81,6%). Em nove casos não houve coleta de cultura, 

enquanto em oito solicitações não havia informação sobre cultura. Cinco casos não 

necessitavam de descrição de cultura prévia, pois a solicitação era devido a 

continuação de tratamento, profilaxia antimicrobiana ou falta de acesso venoso (figura 
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Figura 22 - Quantitativo de culturas coletadas previamente à solicitação do 

antimicrobiano de alto custo e uso restrito nas UTIs do Prontobaby no período de 

outubro de 2016 a dezembro de 2017 (n=120) 

 

 

O agente infeccioso foi isolado em 53% (n=52) das culturas (figura 23), 

encontrado mais frequentemente através de aspirado traqueal (n=14 14,2%) e 

hemoculturas (n=14 14,2%). Em 44 casos não foi informado o local de coleta da 

cultura (tabela 7). 
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Figura 23 - Presença ou não de agente infeccioso nas culturas coletadas previamente 

à solicitação do antimicrobiano de alto custo e uso restrito nas UTIs do Prontobaby no 

período de outubro de 2016 a dezembro de 2017 (n=98) 

 

 

Tabela 7 - Locais de coleta de cultura coletadas previamente à solicitação do 

antimicrobiano de alto custo e uso restrito nas UTIs do Prontobaby no período de 

outubro de 2016 a dezembro de 2017 (n=98) 

Sítio de coleta de cultura Nº total 

HMC 14 

Aspirado traqueal 14 

URC 11 

LCR 5 

Ponta de cateter 5 

Swab orofaringe 1 

Secreção Uretral 1 

Ferida operatória 1 

Aspirado de medula 1 

Líquido pleural 1 

Não informado 44 

Total 98 

HMC: hemocultura; URC: urinocultura; LCR: cultura do líquido cefalorraquidiano 
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A tabela 8 mostra os agentes isolados nas culturas coletadas.  

Tabela 8 - Agentes isolados nas culturas coletadas previamente à solicitação do 

antimicrobiano de alto custo e uso restrito nas UTIs do Hospital Prontobaby no período 

de outubro de 2016 a dezembro de 2017 (n=52) 

Agente nº 
Candida sp 8 

Klebsiella pneumoniae ESBL 4 

Pseudomonas aeruginosa 4 

Pseudomonas aeruginosa ERC 4 

Klebsiella pneumoniae 3 

Candida albicans 3 

S. epidermidis MR 2 

Stenotrophomonas maltophilia 2 

S. hominis 2 

Klebsiella pneumoniae ERC 2 

Acinetobacter lowfii 2 

S. aureus 2 

S. epidermidis 2 

Serratia liquefaciens ESBL 1 

Enterococcus faecalis 1 

Streptococcus mitis 1 

Escherichia coli ESBL 1 

S. haemolyticus 1 

Burkholderia cepaciae 1 

Enterobacter spp ESBL 1 

S. coagulase negativo 1 

MRSA 1 

Aspergillus sp 1 

Enterobacter cloacae ESBL 1 

Microcccus sp 1 

Total 52 

ESBL: beta-lactamase de espectro estendido; ERC: enterobactérias resistentes à 

carbapenêmicos; MR: multirresistentes: MRSA: Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina 
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A partir da análise das solicitações, os antimicrobianos de alto custo e uso 

restrito no período de estudo foram liberados para uso em 92,5% dos casos. Das nove 

solicitações em que o antimicrobiano não foi liberado, em cinco foi proposta uma 

rediscussão do caso, e em quatro foi solicitado um novo formulário pois o 

preenchimento estava incorreto. Em um caso foi descrito o descalonamento do 

antimicrobiano. 

 

7 – DISCUSSÃO 

 

Este estudo evidenciou redução em números absolutos dos casos de IRAS 

nas UTINEO e UTIPED quando os anos foram comparados, apesar de não atingir a 

significância estatística. A despeito de outros fatores estarem envolvidos nesta queda 

das taxas como, por exemplo, eficácia das medidas de controle de IRAS (não 

avaliadas neste trabalho), é possível que o melhor controle dos antimicrobianos e um 

PGA bem organizado possam ter contribuído para este resultado.  (67)  

A resistência microbiana vem emergindo como uma crise global na saúde 

pública. Com o intuito de combater esta crise, a OMS divulgou, a partir de 2001, 

estratégias para contenção da resistência microbiana. (75) A partir disso, a IDSA, em 

conjunto com diversas sociedades, elaborou diretrizes e orientações para a 

implantação de programas de gestão de antimicrobianos em serviços de saúde. (61) 

A instituição de um programa de gestão de antimicrobianos é um método 

chave de combate à resistência microbiana. Em crianças, que são altas usuárias de 

antibióticos, os PGAs têm sido cada vez mais relatados como seguros e eficazes. (9) 

Apesar disso, pouco progresso foi feito para a implantação e desenvolvimento de 

PGAs nessa faixa etária, e ainda existe uma escassez de literatura publicada a partir 

de instituições pediátricas. (76,77) 

No Brasil, encontramos apenas um estudo avaliando resultados da 

implantação de PGA em unidades de terapia intensiva para adultos, apesar de outras 

iniciativas semelhantes destinadas a outros setores do hospital, que não unidades 

críticas. (78) Nenhum estudo foi encontrado em hospitais pediátricos brasileiros.  
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No nosso estudo, o PGA foi implantado gradualmente, em um hospital 

pediátrico, ao longo de um ano. Foram utilizadas várias estratégias combinadas, 

sendo a maior parte delas reportada na literatura por outros hospitais pediátricos no 

mundo (79,80) As medidas implantadas foram amplamente discutidas com o corpo 

clínico (por exemplo, quais antimicrobianos seriam passíveis de controle e 

necessidade de pré-aprovação) e chanceladas pela alta direção da instituição.  

Salienta-se que os fluxos de trabalho, relativos às requisições de antimicrobianos, 

foram previamente definidos e, somente após um período de adaptação e treinamento 

dos profissionais envolvidos, esta rotina foi então efetivamente implantada. 

O PGA implantado na instituição, teve como foco pacientes admitidos em 

todos os setores do hospital, com atenção especial para as crianças internadas em 

UTIs, já que a maioria dos pacientes desta unidade estão gravemente doentes e a 

administração de antibióticos de amplo espectro é comum, assim como a presença de 

microrganismos resistentes e possibilidade de aquisição de IRAS. (81) Dessa forma, 

enfatiza-se que a implementação do PGA ocorra em todos os setores de um hospital, 

incluindo as UTINEO e UTIPED.  (82) 

Ainda são escassos os estudos avaliando a eficácia de PGAs pediátricos. (72) 

Em 2018, Araújo et al publicaram uma revisão sistemática onde pesquisaram artigos 

publicados entre 2007 e 2017 avaliando a eficácia dos PGAs implantados em 

enfermarias e unidades de tratamento intensivo pediátricas. Foram identificados nove 

artigos, sendo seis desses originários dos EUA. Cinco estudos relataram a redução 

do consumo de antibióticos, sete relataram redução do uso de antimicrobianos de 

amplo espetro, um relatou a redução da IRAS e um relatou a redução da resistência 

bacteriana. Dois estudos avaliaram os custos relacionados ao programa. (74) 

Medidas de resultados clínicos são impactantes e utilizadas para avaliar a 

qualidade e eficácia dos PGAs. Duas medidas importantes nesse aspecto são o tempo 

de internação hospitalar e o desfecho em 30 dias. A diminuição do tempo de 

internação hospitalar e a promoção da transição precoce para o acompanhamento 

ambulatorial são metas potenciais a serem estabelecidas a todos os pacientes 

hospitalizados, especialmente aqueles com doenças infecciosas. O desfecho em 30 

dias permite também calcular taxas de mortalidade e readmissão em 30 dias. (83) 
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Observa-se em nosso estudo que o tempo de internação foi significativamente 

menor na UTINEO em 2017, quando comparado com 2016, e também menor na 

UTIPED, apesar de não atingir a significância estatística neste setor. Estes resultados 

positivos podem ser atribuídos a melhor adequação da terapia antimicrobiana e 

discussão dos casos clínicos, contribuindo para a resolução da infecção. 

O período em que um paciente permanece internado é um fator importante, 

pois um maior tempo de internação está relacionado ao uso de mais antimicrobianos, 

e terapia antimicrobiana consecutiva pode resultar em reações adversas, aumento da 

morbimortalidade e maiores custos, além de contribuir para aumento da resistência 

microbiana e IRAS. (84) 

Ressalta-se que a prevenção das infecções relacionadas à saúde é essencial 

para garantir um assistência médica segura e de qualidade, e que o uso inadequado 

e sem indicação de antibióticos é um importante fator de risco para a aquisição das 

IRAS e, dessa forma, os PGAs poderiam contribuir para a redução das IRAS. (79) 

A exemplo do nosso trabalho, um estudo realizado em um hospital pediátrico 

na Indonésia evidenciou que medidas de controle de infecção hospitalar, incluindo a 

implantação do PGA, foram eficazes em reduzir as taxas de IRAS em crianças 

internadas. Destacou-se que, apesar da carga de IRAS ser maior nos países em 

desenvolvimento, onde a vigilância e pequisas de intervenção são limitadas, ações de 

controle de infecção hospitalar podem ter grande impacto. (79) 

Outro possível efeito benéfico dos PGAs diz respeito à possibilidade de 

redução de resistência bacteriana local. Teoricamente, o melhor controle de 

antimicrobianos, principalmente os de amplo espectro e/ou indutores de resistência, 

contribuiria para diminuir a pressão seletiva local, recuperando sensibilidade a 

antibióticos com igual eficácia, porém com menor indução de resistência. (80) 

Considerando este aspecto, PGAs de outros países também analisaram os 

impactos sobre a resistência bacteriana. Em 2011, Di Pentima et al publicaram o 

primeiro estudo comparando o uso de antimicrobianos em um hospital pediátrico três 

anos antes e três anos após a implementação do PGA, demonstrando reduções 

significativas do uso de antibióticos gerais e específicos (que necessitavam de pré-
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aprovação) após a implementação. No entanto, o estudo não encontrou efeito sobre 

a resistência a antibióticos. (80) 

Em uma revisão sistemática mais recente, Grammatico-Guillon et al 

encontraram 16 artigos sobre estudos realizados em hospitais pediátricos com PGAs 

formais. A maioria dos estudos foi elaborado para avaliar o impacto do PGA no 

surgimento de resistência microbiana, porém apenas dois artigos continham direta ou 

indiretamente dados sobre a resistência em ambiente hospitalar. (85) Em um único 

estudo houve uma tendência a diminuição da resistência a carbapenem entre 

Pseudomonas aeruginosa. (86) 

Em nossa experiência, o PGA possibilitou uma redução no quantitativo 

absoluto de germes multirresistentes identificados nas UTINEO e UTIPED causando 

IRAS, com queda de 16 casos para 12, o que infere uma redução de 25%, a despeito 

de não ter havido diferença significativa entre as taxas de resistência bacteriana no 

ano após a implantação do PGA. Analisando as taxas de resistência por grupo de 

bactérias, não houve efeito significativo sobre a resistência em BGN ou BGP. Destaca-

se nesta avaliação, o baixo número de infecções por germes multirresistentes 

encontrados nas UTINEO e UTIPED, o que certamente impactou nestes resultados 

No entanto, há fortes evidências para apoiar a associação entre o uso 

adequado de antimicrobianos e resistência. Variação nas taxas de resistência 

antimicrobiana, uma vez que já estão estabelecidas, são difíceis de serem alteradas 

em curto período de tempo. (58) Dessa forma, enfatiza-se a necessidade de sustentar 

as práticas implementadas por longo período de tempo, concentrando esforços para 

o controle de infecção e o uso adequado de antimicrobianos.  

Nesse contexto de resistência,  as BGN emergem como importantes 

patógenos relacionados à essa condição, principalmente associadas à infecções da 

corrente sanguínea. (87) 

O surgimento da resistência aos carbapenêmicos trouxe uma grande ameaça 

no âmbito de saúde pública, já que as crianças afetadas pelas bactérias resistentes 

aos carbapenêmicos tem poucas opções de tratamento e alta taxa de mortalidade, 

que podem chegar a 50%. (88) Um estudo realizado no Brasil encontrou 30,6% de 

microrganismos resistentes ao carbapenem entre as BGN isoladas em um hospital de 
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ensino terciário. Quando avaliado por grupo de bactérias, a taxa de resistência aos 

carbapenêmicos foi de 50% em Acinetobacter baumannii, 42,8% em Klebsiella 

pneumoniae e 22,3% em Pseudomonas aeroginosa. (87) Enfatiza-se que esses são 

os principais patógenos considerados pela OMS como prioritários para pesquisa e 

desenvolvimento de novos antibióticos. (27) 

O relato de Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemase do tipo NDM 

na instituição em 2016 e ausente em 2017, corrobora a necessidade vigilância 

constante e intervenções eficazes. Após sua descrição inicial em 2008, esta bactéria 

ganhou atenção pública pela sua rápida disseminação mundial, sendo endêmica em 

países com a Índia, e suas opções terapêuticas limitadas. No Brasil, os relatos ainda 

são escassos e isolados, apontando uma oportunidade para controle da disseminação 

desse tipo de resistência no país. (89) 

Outro aspecto interessante do nosso estudo foi a elevada taxa de positividade 

de culturas coletadas nas UTIs, o que corrobora para a melhoria dos resultados, já 

que a rápida identificação de organismos em culturas pode aprimorar a utilização de 

antimicrobianos. (90) O atraso ou não identificação dos agentes nas culturas resulta 

em uma falta de mudança oportuna de antimicrobianos de amplo espectro, geralmente 

iniciado logo após a coleta, para a terapia direcionada. Este atraso, pode levar à 

toxicidade de medicamentos, aumento do tempo de internação, aumento das taxas de 

resistência bacteriana e custos elevados. Dessa forma, a identificação do 

microrganismo é essencial para fornecer assistência segura, eficaz e eficiente aos 

pacientes com IRAS. (91) 

Embora existam diversos elementos fundamentais para a adequada 

implantação do programa, uma estratégia comum e bem avaliada é a solicitação 

prévia para o uso de antimicrobianos específicos, ou “pré-aprovação”. Esta estratégia 

apresenta boa evidência de benefício clínico para apoiar seu uso, exige pouco recurso 

e resulta em economias de custo a curto prazo. (92)  

Após a implantação da política de restrição e sucessiva intensificação das 

discussões com o corpo clínico, houve aumento progressivo no número de 

solicitações a cada trimestre, iniciando com sete solicitações no primeiro trimestre e 

36 solicitações no último trimestre. Apesar disso, a liberação da utilização de 
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antimicrobianos de uso restrito ainda foi elevada, provavelmente pelo fato de o setor 

estudado abrigar pacientes graves, apresentando muitas vezes patologias que 

indicam o uso desses medicamentos, como sepse ou associação de infecções. 

A liderança é um fator importante para a implementação de um PGA de 

qualidade. Uma revisão de literatura selecionou artigos que avaliaram o impacto de 

um estilo de liderança empoderado para o controle no uso de antibióticos e IRAS. Os 

cinco estudos encontrados concluíram que um estilo de liderança fortalecedor pode 

levar a um maior engajamento dos médicos. Três deles relataram redução das IRAS, 

queda dos dias de antibiótico em geral e dias de antibiótico para situações de cultura 

negativa por 1000 dias, e diminuição do uso de meropenem e vancomicina. (93) 

Nota-se que nosso estudo não avaliou resistência fúngica, apesar do 

isolamento desses agentes em alguns casos de IRAS. Isso ocorreu em razão da falta 

de tecnologia na unidade para identificar multirresistência para fungos.   

Cabe ressaltar também que esse estudo possui algumas limitações. Houve 

pouco tempo de análise para o perfil dos casos de resistência, já que o número de 

IRAS no período foi baixo. Além disso, na época do estudo não havia uma 

sistematização de avaliação de score de gravidade dos pacientes da unidade, já que 

pacientes mais graves normalmente necessitam de terapia antibiótica mais ampla e 

permanecem internados por mais tempo, sendo expostos a fatores de risco para 

aquisição de IRAS.  

Não houve randomização dos pacientes nos dois anos avaliados, já que todos 

os pacientes com diagnóstico de IRAS foram incluídos. O componente retrospectivo 

do estudo foi controlado com uma abrangente coleta de dados. Devido ao tamanho 

da amostra ser reduzida, assegura-se os resultados encontrados apenas para a 

população em questão.  

A ampliação do número de hospitais pediátricos que mantenham PGA, bem 

como a realização estudos multicêntricos com maior duração de tempo são 

necessários para corroborar os resultados encontrados neste estudo, principalmente 

em relação à redução de taxas de resistência e de infecções relacionadas à 

assistência à saúde.  
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 8 - CONCLUSÃO 

 

O estudo evidenciou redução nas taxas de infecções relacionadas à 

assistência à saúde nas UTINEO e UTIPED, em quantitativo absoluto, após a 

implantação de um programa de gestão de antimicrobianos.  

Observou-se também resultados clínicos, como a redução do tempo de 

internação e desfecho favorável após 30 dias do diagnóstico de IRAS, o que corrobora 

na avaliação da qualidade e eficácia do PGA. 

A implantação do PGA contribuiu para a redução em número absoluto de 

bactérias multirresistentes causando IRAS nas UTINEO e UTIPED. Em virtude do 

pequeno número de germes multirresistente causadores de IRAS, não foi encontrada 

redução estatisticamente significante em relação à resistência bacteriana. 

Destacou-se a redução quantitativa de isolados de BGN resistentes a 

carbapenêmicos na UTIPED após a implantação do PGA. Apesar do número absoluto 

ser reduzido, essas bactérias devem ser constantemente monitoradas por serem 

difíceis de combater e representarem uma ameaça em potencial à saúde pública.  

A maior parte das solicitações de antimicrobianos de uso restrito foi devido à 

sepse. A positividade de culturas nos pacientes em que houve solicitação de 

antimicrobianos foi elevada e houve excelente taxa de liberação das requisições, 

demonstrando qualidade no preenchimento dos formulários e adequação das 

solicitações. 
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APÊNDICE A – Ficha de coleta de dados de pacientes com IRAS 

 

 

FICHA DE COLETA DE DADOS DE PACIENTES COM IRAS 

 

1. Dados pessoais 

Nome: _________________________________________________________ 

Data de nascimento: __/__/____  Idade: _________________   Sexo: ( )F  ( )M 

 

2. Dados da internação 

Data de internação: __/__/____  Tempo de internação: ___________________   

Motivo da internação: ______________________________________________ 

Doença de base: ( )S  Qual? ________________________________________ 

                               ( )N 

Dispositivos invasivos: ( )S Qual? ______________________________ 

                                         ( )N 

Desfecho em 30 dias: ( )Alta hospitalar  ( )Alta para enfermaria   

                                       ( )Permanece na UTI  ( )Óbito 

 

3. Dados da infecção 

Data de início: __/__/____  Sítio:____________________________________ 

Germe: ________________________________________________________ 

Antibiograma/resistência: 

 

4. Dados do antimicrobiano 

Data de início: __/__/____  Nome: ___________________________________ 

Houve troca: ( )S  ( )N 
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APÊNDICE B – Ficha de análise de solicitação de antimicrobianos de uso restrito  

 

 

 

FICHA DE ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE ANTIMICROBIANOS DE USO 

RESTRITO 

 
Data 

solicitação 

Nome 

do 

paciente 

Setor Formulário 

correto 

SIM  NÃO 

Nome do 

antimicrobiano 

solicitado 

Cultura 

coletada 

antes? 

SIM  

NÃO 

Agente 

isolado 

efetivamente? 

SIM  ou NÃO.  

Data e 

sítio do 

isolamento 

do agente 

Liberação do 

antimicrobiano? 

SIM NÃO 

Motivo 

da não 

liberação 
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APÊNDICE C – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 

Título do Projeto: Análise de um programa de gestão de antimicrobianos em 

unidade de terapia intensiva pediátrica. 

O Senhor(a) está convidado a participar de uma pesquisa científica a ser realizada 

no Hospital Pronto Baby. 

Gostaríamos de esclarecer que sua participação é inteiramente voluntária, isto é, 

você pode optar por não participar ou, caso participe, retirar-se a qualquer momento do 

estudo. Embora não haja garantia de qualquer benefício pessoal, a sua participação na 

pesquisa certamente contribuirá para o avanço do conhecimento e consequentemente 

ajudará muitos outros indivíduos no futuro.  

Abaixo expomos um resumo de nossa pesquisa. Por favor, leia com atenção e retire 

suas dúvidas com o pesquisador responsável. 

  
O presente estudo será realizado para avaliar um programa de gestão de 

antimicrobianos em unidades de terapia intensiva pediátrica, bem como analisar as taxas de 

resistência em bactérias causadoras de infecções hospitalares e os principais agentes 

causadores destas infecções. 

Os resultados poderão ajudar a estimular ações semelhantes em outros hospitais, 

possibilitando uma melhor utilização dos antimicrobianos disponíveis e colaborando para a 

redução de resistência antimicrobiana. 

 
O estudo para o qual estamos lhe convidando a participar tem como objetivo: avaliar 

um programa de gestão de antimicrobianos em unidades de terapia intensiva pediátrica.  

O principal benefício relacionado à sua participação nesta pesquisa é: contribuir para 

que crianças internadas em UTIs pediátricas tenham o menor número possível de infecções 

relacionadas à assistência à saúde. Para tal será feita a avaliação de um programa de gestão 

de antimicrobianos nestas unidades. 

 Caso Sr(a) aceite participar deste estudo, o Sr(a) assinará este termo e 

realizaremos o levantamento de toda a internação de seu filho, utilizando somente dados 

registrados no prontuário. NÃO será realizada nenhuma intervenção em sua criança e os 

dados levantados serão tabulados em ficha própria, sendo os dados divulgados somente 

em meios científicos.  

Durante a sua participação na pesquisa o Sr(a) poderá: solicitar maiores 

esclarecimentos sobre a mesma incluindo perguntas relacionadas a importância da pesquisa, 

aos métodos utilizados para tratamento da doença e prognóstico; retirar o seu Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido a qualquer momento da pesquisa sem que nenhum tipo 

de penalização ou prejuízo no seu tratamento; ter garantia da equipe de pesquisa e do seu 

coordenador de que todos os dados coletados serão confidenciais e mantidos em sigilo.  

 

Saiba que não haverá nenhum custo adicional relacionado ao seu tratamento com 

sua participação no estudo. 
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As informações coletadas durante a sua participação serão analisadas em conjunto 

com as informações dos outros pacientes. O seu consentimento permite o uso dos dados 

coletados apenas para esta pesquisa científica e consequentemente publicação em revistas 

voltadas ao público médico ou fazerem parte de material educacional. Todos os dados 

relativos à sua participação serão mantidos em local reservado e seguro. Nenhuma 

informação privada, ou que possa levar à identificação dos participantes será fornecida a 

terceiros. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos representantes da equipe de 
pesquisa no Hospital Pronto Baby. A equipe pode ser contatada a qualquer momento para 
tirar qualquer dúvida ou para obter atualização sobre os resultados parciais da pesquisa (Dra 
Déborah Albernaz, telefone (21) 984586171 ou no endereço Rua Aldolfo Mota, 81 – Tijuca – 
Rio de Janeiro). 

 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 
para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de 
acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs 
leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que 
os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. 
Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, 
incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi 
aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, 
entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
Fluminense (CEP FM/UFF), por email ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 
horas. Email: etica@vm.uff.br   Tel/Fax: (21)2629-9189 

 
Acredito ter sido suficientemente esclarecido acerca do estudo, ficando claro 

para mim todas as suas etapas. Concordo voluntariamente em participar e confirmo 

que não possuo nenhum dos critérios de exclusão para participar do mesmo. Recebi 

uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e estou ciente 

que a minha assinatura não significa que estou renunciando aos meus direitos legais, 

de acordo com as leis vigentes no Brasil. 

 

_______________________________________            __________________ 

Assinatura do Familiar ou representante legal                                         Data 

 

_______________________________________                                                         
Nome por extenso do Familiar ou representante legal 

 

_______________________________________            __________________ 

Assinatura da Pessoa que obteve o Consentimento                                 Data 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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ANEXO A – Formulário para solicitação de antimicrobianos de uso restrito 
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ANEXO B – Declaração de ciência de pesquisa do Prontobaby – Hospital da Criança 
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ANEXO C – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 
Federal Fluminense – Hospital Universitário Antônio Pedro / Faculdade de Medicina 
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