
0 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
FACULDADE DE FARMÁCIA 

RESIDÊNCIA EM FARMÁCIA HOSPITALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIA DA LUZ DAMASCENO AMARAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE ANTIBIÓTICOS NÃO-β-LACTÂMICOS EM HOSPITAIS 
DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NITERÓI 
2013 



1 
 

MARIA DA LUZ DAMASCENO AMARAL 

 

 

 

 

ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE ANTIBIÓTICOS NÃO-β-LACTÂMICOS EM HOSPITAIS 
DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

Monografia apresentada ao curso de pós-
graduação, nível de especialização, 
Residência em Farmácia Hospitalar da 
Universidade Federal Fluminense, como 
requisito parcial para a obtenção do grau de 
Especialista em Farmácia Hospitalar. 
Área de concentração: Farmácia Hospitalar. 

 

 

 

 

ORIENTADORA: Profª. Drª. CARLA VALÉRIA VIEIRA GUILARDUCCI-FERRAZ 

CO-ORIENTADORA: Profª. Drª. LENISE ARNEIRO TEIXEIRA 

 

 

 

 

 
 
 

NITERÓI 
2013 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A 485              Amaral, Maria da Luz Damasceno. 
 
                              Estudo da utilização de antibióticos não-β-lactâmicos em hospitais de emergência do município                                                                 

do Rio de Janeiro/ Maria da Luz Damasceno Amaral; Orientadoras: Carla Valéria Vieira Guilarducci-

Ferraz, Lenise Arneiro Teixeira – Niterói, 2013. 52f. 

                              Monografia (Especialista em Farmácia Hospitalar) – Universidade Federal Fluminense, 2013. 
 
                              1.Uso de medicamento 2.Antibiótico  
                        I.Ferraz, Carla Valéria Vieira Guilarducci  II. Título 

 
 

CDD 615.1 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

MARIA DA LUZ DAMASCENO AMARAL 

 

ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE ANTIBIÓTICOS NÃO-β-LACTÂMICOS EM HOSPITAIS 
DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

Monografia apresentada ao curso de pós-
graduação, nível de especialização, 
Residência em Farmácia Hospitalar da 
Universidade Federal Fluminense, como 
requisito parcial para a obtenção do grau de 
Especialista em Farmácia Hospitalar. 
Área de concentração: Farmácia Hospitalar. 

 

Aprovada em    

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

____________________________________________________ 
Profª. Drª. CARLA VALÉRIA VIEIRA GUILARDUCCI-FERRAZ 

UFF 
 
 

________________________________________________________ 
Profª. Drª. LUCIANA MARIA RAMIRES ÉSPER 

UFF 
 
 

________________________________________________________ 
Prof. Dr. GERALDO RENATO DE PAULA 

UFF 
 
 
 

NITERÓI 
2013 



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 
Aos meus pais por estarem sempre presente em todos os momentos da minha vida, me incentivando e 
me apoiando em todas as minhas decisões, por todo carinho e atenção que eu recebo. 
 
Aos meus irmãos, cunhadas e sobrinhas pelo carinho, apoio e incentivo. 
 
À minha Orientadora Professora Carla, por toda dedicação e contribuição a este trabalho, por todas as 
horas que ela passou corrigindo, por toda ajuda e estímulo que ela tem me dedicado.  
 
À Professora Lenise, pela orientação deste trabalho. 
 
A todos os Professores e residentes que estiveram envolvidos neste projeto, principalmente a Profª 
Elaine. 
 
Aos professores Geraldo e Luciana pela disponibilidade em avaliar esta monografia, e pelas 
contribuições a este trabalho. 
 

À residente Palloma, pela coleta dos dados do Hospital B. 

 

A todos os meus amigos do Hospital A, com os quais eu tive a oportunidade de conviver, pela 
hospitalidade com que eu fui recebida, por todo carinho e atenção que eu recebi. 
 
Às minhas amigas Rose e Monika, que muito me ensinaram e contribuíram para minha formação 
profissional. 
  
A todos os farmacêuticos do Hospital A, que contribuíram significativamente para o meu 
desenvolvimento profissional.  
 
Aos meus amigos residentes Aline e Diego, pela parceria durante o tempo que trabalhamos juntos.  
 
Ao meu amigo Ricardo, que mesmo distante, foi um grande incentivador para a conclusão deste 
trabalho. 
 
A todos que de alguma forma contribuíram para a conclusão deste trabalho, com palavras de incentivo 
nas horas de desanimo. 
 
E, sobretudo a Deus por ter me dado saúde e iluminado meus caminhos. 



5 
 

RESUMO 

 
 
Estudos de utilização de medicamentos são importantes ferramentas, no caso especifico dos 
antibióticos, uma vez que contribuem como uma ferramenta para utilização racional dessa classe. Uma 
consequência do uso irracional e indiscriminado desses fármacos é o surgimento do fenômeno da 

resistência bacteriana.  Este estudo se propôs a investigar o consumo de antibióticos não--lactâmicos 
intravenosos (ciprofloxacino, levofloxacino, azitromicina, claritromicina, polimixina, linezolida, tigeciclina 
e daptomicina) em dois hospitais de grande porte do município do Rio de Janeiro, no período de janeiro 
de 2010 à setembro de 2012. Este foi um estudo epidemiológico, quantitativo e retrospectivo, tendo 
sido realizado através da análise de relatórios de consumo desses medicamentos e, para comparação 
foi utilizado o método ATC/DDD, que o método preconizado pela OMS para estes tipos de estudo. Foi 
possível a identificação das tendências de prescrição de antibióticos nos dois hospitais. O grupo das 
quinolonas foi o mais prescrito nas duas unidades hospitalares, sendo o ciprofloxacino uma 
fluoroquinolona de segunda geração o medicamento mais consumido em todas as unidades de 
atendimento. Os antibióticos considerados mais novos foram utilizados com criteriosa cautela e apenas 
nas unidades de tratamento intensivo, onde realmente antibióticos de amplo espectro são necessários 
para o tratamento clínico de infecções causadas por microrganismos multirresistentes. 
  
 
Palavras-chave: Antibióticos, Utilização Racional de Medicamentos, Estudo de Utilização de 
Medicamentos, Dose Diária Definida, Resistência bacteriana. 
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ABSTRACT 

 
 
Studies of the use of medicines are important tools in the specific case of antibiotics, since they 
contribute as a tool for rational utilization of this class. One consequence of the indiscriminate and 
irrational use of these drugs is the emergence of the phenomenon of bacterial resistance. This study 
aimed to investigate the use of antibiotics non-β-lactam intravenous (ciprofloxacin, levofloxacin, 
azithromycin, clarithromycin, polymyxin, linezolid, daptomycin and tigecycline) in two large hospitals in 
the city of Rio de Janeiro, during the period January 2010 to September 2012. This was an 
epidemiological study, quantitative, retrospective and was performed by analysis of consumer reports of 
these drugs and, for comparison method was used ATC / DDD, the method recommended by WHO for 
these types of study. It was possible to identify trends in antibiotic prescription in two hospitals. The 
quinolone was the most prescribed in the two hospitals, a fluoroquinolone ciprofloxacin being the 
second generation the most consumed drug in all the clinics. Antibiotics were considered newer used 
with judicious caution and only in intensive care units, where truly broad-spectrum antibiotics are 
needed for the clinical treatment of infections caused by multiresistant microorganisms. 
 
 
 
Keywords: Antibiotics, Rational Use of Drugs, Drug Utilization Study, Defined Daily Dose, Bacterial 
resistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os estudos de utilização de medicamentos são uma ferramenta importante para subsidiar 

modificações em protocolos e hábitos de prescrição. A unidade de medida para estes estudos 

preconizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é a Dose Diária Definida (DDD), que permite a 

comparação do consumo entre unidades hospitalares. Essa prática de estudos permite averiguar o 

consumo desses medicamentos, no caso especifico dos antibióticos, contribuindo como um 

instrumento para utilização racional dessa classe (ONZI, HOFFMAN e CAMARGO, 2011). 

A utilização racional de antibióticos é uma preocupação mundial tendo em vista que a utilização 

de antibióticos não influencia apenas o paciente em tratamento, mas todo o ecossistema em que está 

inserido, na medida em que, o uso inadequado pode contribuir para gerar resistência microbiana (OMS, 

1997).  

Nas Unidades Hospitalares de Emergência, o tratamento das infecções, geralmente se inicia 

de forma empírica pela urgência no inicio do tratamento. Na terapia antimicrobiana, alguns fatores 

devem ser levados em conta na escolha do antibiótico, como: o local de ação, a microbiota  normal 

deste local, os prováveis agentes etiológicos, perfil de sensibilidade, resistência dos microrganismos 

aos agentes antimicrobianos e o custo dos mesmos.  A eficiência terapêutica vai depender da escolha 

certa do antimicrobiano, da via de administração e o tempo de tratamento (BISSON, 2007). Depois de 

selecionado e prescrito pelo profissional responsável, cabe ao farmacêutico a orientação e 

acompanhamento na administração do mesmo, com a finalidade de promover a maior segurança e 

eficácia no tratamento (BISSON, 2007). 

O farmacêutico desempenha um importante papel na utilização racional dos antimicrobianos, 

como membro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Dentro das suas atribuições na  

farmácia hospitalar, o farmacêutico fornece informações e orientações técnicas para o corpo clínico, 

realiza levantamentos do quantitativo de pacientes em uso de antimicrobianos, da duração do 

tratamento, da frequência de indicação profilática e terapêutica; fornece dados para auxiliar a revisão e 

a atualização da padronização dos antimicrobianos dentro da Unidade Hospitalar. Como membro da 

Comissão de Infecção Hospitalar, o farmacêutico deve avaliar a situação da resistência aos 

antimicrobianos em todo hospital, mapeando a microbiota das unidades de atendimento e promovendo 

avaliações periódicas da resistência mediante estudos de prevalência (ONZI, HOFFMAN e CAMARGO, 

2011). 

Na busca dos melhores resultados no controle do uso dos antibióticos, algumas estratégias são 

utilizadas como: métodos que restringem as opções do arsenal terapêutico levando em consideração o 



11 
 

custo, o potencial do medicamento em induzir a resistência, a toxicidade e os padrões de sensibilidade, 

parecem efetivos (ONZI, HOFFMAN e CAMARGO 2011). 

Este trabalho teve como objetivo estudar antibióticos intravenosos utilizados nos Hospitais A e 

B, pertencentes à Rede Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro.  Tais antibióticos foram 

selecionados porque fazem parte de uma lista de antibióticos cujo uso passa pelo controle da 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar dos hospitais.  Neste trabalho mais especificamente 

realizou-se uma revisão dos agentes que atuam na membrana celular (Polimixinas e Daptomicinas), 

alguns inibidores de síntese proteica - macrolídeos (Azitromicina e Claritromicina), oxazolidinas e 

gliciclinas e alguns inibidores da síntese de ácidos nucleicos como as fluoroquinolonas (Ciprofloxacino 

e Levofloxacino), denominados globalmente como antibióticos não--lactâmicos. O presente estudo 

pretende contribuir para um melhor conhecimento acerca de como os antibióticos estão sendo 

prescritos nos dois hospitais, auxiliando para a revisão das práticas, e permitindo a implantação de 

medidas, no sentido de promover o uso racional destes fármacos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Estudo de utilização de medicamentos 

 

A utilização de medicamentos foi definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 

1977, como “a comercialização, distribuição, prescrição e uso de medicamentos em uma sociedade, 

com ênfase especial sobre os resultados clínicos e sociais e as consequências econômicas". 

Portanto, os estudos de utilização de medicamentos possuem como foco os fatores relacionados à 

prescrição, dispensação, administração, o uso de medicamentos e seus eventos associados (GAMA, 

2008). 

A necessidade de estudos de utilização de medicamentos foi evidenciada com graves 

episódios de reações adversas, como a tragédia da talidomida que provocou um surto de focomelia 

(má-formação congênita), resultante da exposição materna à talidomida, ocorrida no final dos anos 

1950 na Alemanha, Reino Unido e Austrália principalmente e que, em 1962 já havia mais de 10000 

casos em todo o mundo, (GUIDONI, 2009; TRUTER, 2008). Após a tragédia, ficou constatado que 

seriam necessárias informações complementares à pesquisa farmacológica, realizada durante os 

ensaios clínicos pré-comercialização.  

Desde 1950 há o emprego do ensaio clínico controlado como padrão no processo de 

avaliação de um medicamento (MELO, RIBEIRO e STORPITIS, 2006). Os ensaios clínicos 

executados durante a fase de desenvolvimento de um medicamento permitem obter informações de 

segurança do medicamento, especificamente das reações adversas mais comuns e esperadas e 

interações medicamentosas com outros medicamentos (FIGUEIREDO et al., 2006). Estes ensaios 

apresentam algumas limitações, por envolverem um número pequeno de pessoas doentes, com 

situações clínicas particulares, durante períodos de tempos determinados, o que acaba não refletindo 

a utilização habitual do medicamento.  Outra limitação dos ensaios clínicos é a impossibilidade de 

detectar reações muito raras, que ocorrem em menos de 1/10.000 pessoas tratadas. Estas 

ocorrências são normalmente registradas após a comercialização (FIGUEIREDO et al., 2006).  

Os primeiros estudos comparativos internacionais de utilização de medicamentos foram 

realizados entre 1966 e 1967 na Suécia por Arthur Engel, e na Holanda por Pieter Siderius. Estes 

trabalhos motivaram a OMS a organizar o primeiro simpósio de consumo de medicamentos, em Oslo, 

em 1969 (CARVALHO, 2011). 

Segundo Guidoni (2009), os estudos de utilização de medicamentos apresentam uma visão 

global da utilização de medicamentos em uma sociedade. De acordo com a OMS, estes estudos 
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podem ser usados para diversas finalidades e, dependendo da metodologia empregada, eles podem 

ter como resultados a: 

 descrição de padrões de uso de medicamentos;  

 constatação de variações nos perfis terapêuticos no curso do tempo; 

 avaliação dos efeitos de medidas educativas, informativas, reguladoras; 

 estimativa do número de indivíduos expostos a medicamentos;  

 detecção de doses excessivas, mal uso, doses insuficientes e abuso dos medicamentos;  

 estimativa das necessidades de medicamentos de uma sociedade, entre outros. 

Segundo Carvalho, Magarinos-Torres e Osório-Castro (2007), os estudos de utilização de 

medicamentos podem ser quantitativos e qualitativos. Os quantitativos têm por objetivo quantificar o 

consumo de medicamentos de uma determinada região, permitindo a comparação com outras 

localidades ou diferentes períodos. Os resultados desses estudos podem estimar o uso de 

medicamentos por idade, sexo e classe social. Os qualitativos descrevem e avaliam a utilização, 

envolvendo o conceito de adequação do uso do medicamento. São exemplos de estudos qualitativos:  

 estudos de prescrição, onde é descrito qualitativamente os hábitos de prescrição, procurando 

cruzar informações sobre a indicação, a dose, ao curso e a extensão terapêutica; 

 estudos de adesão ao tratamento, os quais enfocam a adesão do paciente e os fatores 

intervenientes. Empregam técnicas diretas ou indiretas para a obtenção de dados, dentre as 

quais entrevistas e monitoramento laboratorial (STORPITIS et al., 2008; CARVALHO, 

MAGARINOS-TORRES e OSÓRIO-CASTRO, 2007).  

Para ultrapassar as limitações de expressar o consumo em termos de custos ou unidades nos 

estudos de utilização de medicamentos, uma unidade de medida denominada Dose Diária Definida 

(DDD) foi estabelecida pela WHO Collaborating Centre for Drug Statistics and Methodology. A DDD é 

uma unidade técnica de medição e comparação, sendo definida como “a dose média diária de 

manutenção de um determinado fármaco, na sua principal indicação terapêutica em adultos com 70Kg, 

para uma determinada via de administração e expressa em quantidade de princípio ativo” (MULLER, 

2006; OMS, 2012). 

Além da DDD, também foi instituída uma classificação para que os estudos de utilização de 

medicamentos fossem aplicáveis internacionalmente. Na classificação Anatomical Therapeutic 

Chemical Code (ATC), os fármacos são divididos em grupos de acordo com o órgão ou sistema no 

qual eles agem terapeuticamente. De acordo com a OMS (2012), os fármacos são classificados em 

cinco níveis diferentes: 

 1º nível representa o sistema anatômico; 
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 2º nível representa o grupo terapêutico; 

 3º e 4º níveis são os subgrupos químicos/farmacológico/terapêutico;  

 5º nível representa a substância química. 

Nos estudos de utilização de antibióticos, o método de referência para expressar exposição a 

antibióticos é a metodologia ATC/DDD.  A DDD independe de diferenças de dose ou do número de 

pacientes, permite comparações ao longo do tempo e entre unidades de atendimento. Essa prática de 

estudos permite averiguar o consumo desses medicamentos, possibilita examinar o protocolo de 

antibióticos vigente e avaliar sua aceitação e cumprimento, contribuindo como uma ferramenta para 

utilização racional dos antibióticos (MULLER, 2006; ONZI, HOFFMAN e CAMARGO, 2011). 

 

 

2.2 Uso racional de medicamentos 

 

Os medicamentos devem agir em benefício da saúde, sendo fundamentais para recuperação 

da saúde; para diminuir riscos de doenças crônicas; aliviar sintomas; auxiliar no diagnóstico e 

prevenir doenças. Porém quando são usados de forma inadequada, sem prescrição ou orientação, 

podem produzir sérias consequências na saúde dos indivíduos (BRASIL, 2009). 

Segundo a Política Nacional de Medicamentos, o Uso Racional de Medicamentos (URM) 

pode ser definido como: “o processo que compreende a prescrição apropriada, a disponibilidade 

oportuna e a preços acessíveis, bem como a dispensação em condições adequadas e o consumo nas 

doses indicadas, nos intervalos definidos e no período de tempo indicado de medicamentos eficazes, 

seguros e de qualidade” (BRASIL, 2001).  

Para a OMS, a maneira mais efetiva de melhorar o uso de medicamentos é a combinação de 

educação, supervisão dos profissionais de saúde, educação do consumidor e garantia de acesso 

adequado aos medicamentos apropriados. Todavia essas estratégias devem ser realizadas em 

conjunto, para que haja impacto no processo de racionalização (BRASIL 2012; OMS, 2002). 

A escolha racional proporciona efeitos para o usuário, para instituição de saúde e a nível 

nacional, de forma que: 

 o usuário tem a garantia do benefício terapêutico (eficácia e segurança);  

 institucionalmente há melhoria do padrão de atendimento, maior resolubilidade do sistema e 

significativa redução de gastos;  

 em nível nacional, condutas racionais acarretam consequências positivas sobre mortalidade, 

morbidade e qualidade de vida da população (BRASIL, 2012). 
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Nas políticas de racionalização de uso de medicamentos, a utilização de antimicrobianos se 

destaca, por ser esta uma das classes de medicamentos mais consumidos na atenção primária e na 

prática clínica, além de serem considerados os fármacos mais empregados de forma errônea e 

abusiva (ABRANTES et al., 2008).  

O uso racional de antimicrobianos significa considerar as consequências microbiológicas e 

ecológicas, associadas ao uso dessa classe de medicamentos (CARNEIRO, 2006). A administração 

racional desses agentes não apenas exige uma seleção criteriosa do antimicrobiano e da duração da 

terapia, como também sua indicação apropriada. 

De acordo com Abrantes e colaboradores (2008), o uso inadequado de antimicrobianos pode 

ser classificado em quatro categorias distintas, que se referem à: 

 aspectos de diagnóstico, à caracterização de um quadro infeccioso passível de tratamento;  

 seleção do antimicrobiano adequado, considerando sua indicação, espectro de ação e 

propriedades farmacocinéticas;  

 duração do tratamento;  

 dose, intervalo entre doses e via de administração. 

Algumas estratégias são utilizadas na busca dos melhores resultados no controle do uso dos 

antimicrobianos: métodos que restringem as opções do arsenal terapêutico levando em consideração 

o custo, o potencial do medicamento em induzir a resistência, a toxicidade e os padrões de 

sensibilidade, parecem efetivos, mesmo a médio e longo prazo.  Porém, é necessário que essas 

estratégias sejam associadas à utilização de medidas educativas baseadas na realização de cursos, 

seminários e aulas para o corpo clínico. O apoio da administração junto ao corpo clínico é 

fundamental, especialmente, para que haja investimento da instituição na implantação dessas 

estratégias (ONZI, HOFFMAN e CAMARGO 2011). 

O desenvolvimento da racionalização do uso de antimicrobianos em hospitais necessita de 

um trabalho em conjunto da farmácia hospitalar, do laboratório de análises microbiológicas, da 

Comissão de Infecção Hospitalar e do corpo clínico, para que seja definida uma política de utilização 

de antimicrobianos (FARIAS, 2007). 

Um uso racional de antimicrobianos não significa necessariamente conhecer novos fármacos, 

mas, sobretudo, saber poupá-los, usando apenas no contexto adequado. Segundo Wannmacher 

(2004), antibioticoterapia adequada significa não usar o antimicrobiano na ausência de indicação, 

nem em esquema errado ou por tempo demasiado.  
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2.3 Perfil de utilização de antibióticos em hospitais 

 

Dados americanos mostram que 25 a 35% dos pacientes hospitalizados fazem uso de 

antimicrobianos em algum momento da internação. A utilização dos antibióticos em ambiente 

hospitalar provoca não só efeito no paciente, como também afeta de maneira significativa a 

microbiota do hospital, por isso sempre deve ser usado com criteriosa cautela (OLIVEIRA e 

BRANCO, 2007). 

O momento inicial da terapia antimicrobiana deve ser guiado pela urgência da situação. Em 

pacientes graves, tais como aqueles em choque séptico, pacientes neutropênicos febris e os 

pacientes com meningite bacteriana, a terapêutica empírica deve ser iniciada imediatamente após ou 

simultaneamente com a coleta de amostras para o diagnóstico. Em situações mais estáveis, a terapia 

antimicrobiana pode ser deliberadamente aguardada até que amostras apropriadas sejam recolhidas 

e enviadas para o laboratório de microbiologia.  Como os resultados microbiológicos só se tornam 

disponíveis após 24 a 72 horas, a terapia inicial para a infecção é frequentemente empírica e guiada 

pela apresentação clínica (LEEKHA, TERREL e EDSON, 2011).  

A terapia inadequada para infecções graves em doentes hospitalizados está associada a 

resultados insatisfatórios, incluindo uma maior morbidade e mortalidade, bem como aumento do 

tempo de permanência no hospital (LEEKHA, TERREL e EDSON, 2011).  

Nas unidades de emergência o tratamento das infecções se inicia sempre de forma empírica, 

que é justificado pela urgência do início do tratamento. Para o tratamento empírico inicial, deve ser 

considerado o início da infecção (inicial ou tardia), os fatores de risco do paciente, os microrganismos 

locais prevalentes e as possíveis resistências (CASELLAS, 2006).   

 O tratamento inicial de uma infecção deve ter uma cobertura ampla contra os possíveis 

microrganismos envolvidos e, após os resultados microbiológicos (culturas e hemoculturas dos locais 

de infecção), é necessário reduzir o espectro, passando para a um tratamento específico, para se 

evitar principalmente a superutilização de antibióticos, o que gera o aparecimento de resistência 

(CASELLAS, 2006).  Porém, alguns prescritores com menor experiência clínica, tomam mais 

frequentemente a decisão terapêutica de utilizar antibióticos de amplo espectro ou uso de vários 

antibióticos de pequeno espectro em associação (RODRIGUES e BERTOLDI, 2010).  

Os fatores que podem influenciar a escolha do antimicrobiano são: localização e natureza da 

infecção, porta de entrada, idade, história de alergia, gravidez, aleitamento, microrganismos 

esperados para a infecção em questão, função renal e hepática, capacidade de indução/seleção de 

resistência, uso prévio de antimicrobianos, internações recentes, grau de estabilidade clínica do 
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paciente, tratamentos terapêuticos concomitantes, potência microbiológica (farmacodinâmica), 

possíveis efeitos colaterais, e por fim, o custo dos antibióticos (CARNEIRO, 2011).   

Pacientes hospitalizados com infecções são frequentemente tratados com terapia 

antimicrobiana intravenosa e, essa prática é determinada pela gravidade da infecção. No entanto, os 

pacientes com infecções leves a moderadas que possuem a função gastrointestinal normal, são 

candidatos ao tratamento por via oral.  Os pacientes inicialmente tratados com terapia parenteral, 

podem dar continuidade ao tratamento com antibióticos orais quando se tornam clinicamente estáveis 

(LEEKHA, TERREL e EDSON, 2011).  

A década de 50 foi caracterizada como a era das infecções hospitalares (IH). Uma das 

primeiras medidas de controle dessas infecções foi a criação de Comissões de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH), sob a recomendação da American Hospital Association, em 1958.  No Brasil, a 

instalação de uma CCIH é obrigatória para todos os hospitais, a qual tem o objetivo de avaliar a 

situação da resistência aos antibióticos em todo hospital e fazer avaliações periódicas da resistência 

mediante estudos de prevalência (ONZI, HOFFMAN e CAMARGO, 2011). Alguns hospitais possuem 

rotinas e protocolos para utilização dos antibióticos que são determinados pela CCIH. Se tais rotinas 

e protocolos fossem seguidos corretamente, a utilização de antimicrobianos seria otimizada, o que 

repercutiria em uma melhor evolução clínica do paciente, minimizando os efeitos nocivos dos 

antibióticos tanto para o paciente como para a ecologia hospitalar.  

Nas grandes emergências o risco de contaminações cruzadas é mais prevalente, tendo em 

vista a quantidade de atendimentos rápidos que o corpo clínico deve fazer e, com isso torna-se cada 

vez mais necessário o estudo e o monitoramento das infecções.  O maior cuidado e controle tornam-

se necessários na utilização dos novos antibióticos como a Tigeciclina, Linezolida e Daptomicina, que 

seriam as últimas peças do arsenal terapêutico, devendo ser utilizados com muita cautela, só após 

análise da CCIH.  Cada hospital tem a sua microbiata própria e, uma estirpe pode ser resistente a um 

determinado antibiótico numa unidade do hospital, e sensível em outra. Por isso é muito importante o 

trabalho da CCIH em mapear tais bactérias.   

O farmacêutico desempenha um papel essencial na terapêutica antimicrobiana, e cabe a ele 

assegurar um tratamento farmacológico apropriado. O serviço da Farmácia Hospitalar deve assumir um 

papel complementar do serviço médico, proporcionando maior segurança e eficiência na terapêutica. A 

Farmácia Hospitalar deve elaborar informações e orientações técnicas para o corpo clínico, executar 

alguns levantamentos como: o número de pacientes em uso de antimicrobianos, duração do 

tratamento; frequência de indicação profilática e terapêutica; consumo mensal de antimicrobianos por 

unidades de internação; além de organizar tabelas de preços dos tratamentos com antimicrobianos; 

auxiliando na atualização da padronização dos antimicrobianos (BISSON, 2007).  
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O farmacêutico como integrante da Comissão Controle Infecção Hospitalar deve auxiliar no 

monitoramento das infecções e resistência bacteriana. De acordo a American Society of Health-System 

Pharmacists (ASHP), as responsabilidade do farmacêutico nas ações de controle de infecções 

hospitalares incluem: redução da transmissão das infecções, promoção do uso racional de 

antimicrobianos e educação continuada para os profissionais da saúde e pacientes (STORPIRTIS, et al., 

2008). 

 

2.4 Antimicrobianos 

 

Os antimicrobianos podem ser definidos como substâncias químicas capazes de destruir 

microrganismos ou de suprimir sua multiplicação. Compõem uma importante classe de 

medicamentos, abrangem uma grande variedade de agentes farmacêuticos que incluem 

antibacterianos, antifúngicos, antivirais e antiparasitários (BRASIL, 2001; LEEKHA, TERREL, 

EDSON, 2011). 

O uso de antibióticos é, provavelmente, a mais bem sucedida forma de controle de doenças 

infecciosas desenvolvida no século XX.  A descoberta da Penicilina por Alexander Fleming em 1928 

foi, sem dúvida, um marco para medicina (MARUTA, 2009). 

Antes da antibioticoterapia pouco ou nada poderia ser feito para tratar pacientes com 

infecções graves, como pneumonia pneumocócica, endocardite bacteriana, meningite meningocócica 

ou a tuberculose, fazendo dessas doenças infecciosas as principais causas de mortalidade em países 

desenvolvidos (GARCÍA-RODRÍGUEZ et al., 1997). A descoberta dos antibióticos possibilitou um 

aumento na expectativa de vida ao longo dos anos (BRITO e CORDEIRO, 2012). 

Os antibióticos são classificados em bactericidas e bacteriostáticos. Os agentes bactericidas 

causam a morte da bactéria e, como exemplos podem ser citados aqueles que atuam principalmente 

sobre a parede celular (β-lactâmicos), agentes que atuam nas membranas de células (daptomicina e 

polimixinas), ou no DNA bacteriano (fluoroquinolonas). Já os bacteriostáticos são agentes que inibem 

a replicação bacteriana sem matar o microrganismo e, neste grupo incluem-se as sulfonamidas, as 

tetraciclinas e os macrolídeos (LEEKHA, TERREL e EDSON, 2011).  No entanto, alguns agentes que 

são bactericidas contra certos microrganismos, podem ser bacteriostáticos contra outros e vice-versa. 

Os agentes bactericidas são preferidos no caso de infecções graves, tais como meningite e 

endocardite (LEEKHA, TERREL e EDSON, 2011). 

Os antimicrobianos também podem ser classificados de acordo com o mecanismo de ação: 

agentes que inibem a síntese da parede celular, como os -lactâmicos (penicilinas, cefalosporinas, 

monobactâmicos e carbapenemos); os fármacos que atuam diretamente na membrana celular como 
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as polimixinas e a daptomicina; os agentes que interferem na função das subunidades dos 

ribossomos e inibem reversivelmente a síntese proteica (aminoglicosídeos, macrolídeos, 

oxazolidinonas e gicliclinas); agentes que interferem no metabolismo dos ácidos nucleicos 

(fluoroquinolonas e a rifampicina) e os antimetabólitos como as sulfonamidas (LAURENCE, 2010). 

Neste trabalho serão feitas considerações sobre os antibióticos que atuam diretamente na membrana 

celular, os agentes que interferem na função das subunidades dos ribossomos e inibem 

reversivelmente a síntese proteica, agentes que interferem no metabolismo dos ácidos nucleicos, 

genericamente denominados antibióticos não--lactâmicos.  

 

Agentes que atuam na membrana celular 

São agentes antimicrobianos que se ligam à membrana, entre os fosfolipídeos, 

desorganizando a estrutura das membranas celulares, com a alteração na integridade da membrana 

e levam ao extravasamento do conteúdo intracelular, ocasionando lise celular (LAURENCE et al., 

2010). Neste grupo de antibióticos incluem-se as polimixinas e daptomicinas.  

 

Polimixinas 

As polimixinas, grupo formado por cinco substâncias intimamente relacionadas, receberam o 

nome de polimixinas A, B, C, D e E.  Constitui-se de um grupo de antibióticos ativos contra várias 

bactérias gram-negativas, sem atividade contra bactérias gram-positivas e fungos. Somente as 

polimixinas B e E são utilizadas clinicamente, em virtude da grande toxicidade das demais. São 

antibióticos anfipáticos que atuam nas membranas externa e citoplasmática, possuem ação 

semelhante a detergentes catiônicos simples. Ligam-se aos fosfolipídeos e lipopolisacarídeos (LPS), 

provocando o deslocamento competitivo dos íons Ca+2 e Mg+2 que agem como estabilizadores da 

membrana, promovendo a ruptura da membrana e levando à perda do conteúdo celular, ocasionando 

a morte da bactéria (MENDES e BURDMANN, 2009). 

Os principais efeitos adversos das polimixinas são a nefrotoxicidade e a neurotoxicidade e, 

por este motivo, entre 1970 e 1980 seu uso foi praticamente extinto. Posteriormente, devido ao 

surgimento de bactérias gram-negativas multirresistentes, houve interesse em retornar com uso 

clínico das polimixinas (MENDES e BURDMANN, 2009). 

 

Daptomicina 

A Daptomicina, isolada de Streptomyces roseosporus, é o primeiro membro de uma nova 

família de antibióticos chamada lipopeptídeos cíclicos.  Foi aprovada em 2003 para tratamento de 

infecções causadas por bactérias Gram positivas, também é ativa contra algumas espécies 
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anaeróbicas, porém é incapaz de penetrar a membrana exterior de bactérias Gram-negativas, não 

sendo ativa contra estes (GUIMARÃES et. al, 2010; ARAOS, 2012). 

Seu mecanismo de ação envolve desorganização de múltiplas funções da membrana celular 

bacteriana: as moléculas de daptomicina são inseridas na membrana citoplasmática das bactérias, 

onde se polimerizam, promovendo a formação de canais transmembranares, os quais permitem o 

efluxo de potássio, levando a despolarização do potencial da membrana celular. A célula então, não é 

mais capaz de continuar a gerar energia na forma de ATP, parando, assim, os processos vitais das 

bactérias, induzindo a morte celular (ARAOS, 2012; STEENBERGEN et.al., 2005). 

 

Inibidores da síntese proteica 

Nesta classe, estão incluídos os agentes que interferem na função das subunidades dos 

ribossomos, inibindo ou alterando reversivelmente a síntese proteica. Essa classe é representada 

pelos aminoglicosídeos e os macrolídeos (LAURENCE et al., 2010). 

 

Macrolídeos  

Vários antibióticos se ligam ao complexo da ribonucleoproteína interferindo com a síntese 

protéica e inibindo, assim, o crescimento bacteriano. O ribossomo bacteriano é formado por duas 

subunidades, uma subunidade menor (30S) e outra maior (50S). A subunidade 30S liga-se ao RNA 

mensageiro (mRNA) e começa o ciclo ribossomal. A subunidade 50S liga-se ao RNA transportador 

(tRNA) e controla o alongamento da proteína. A ligação peptídica ocorre na subunidade 50S. É nesta 

subunidade que ocorre a transpeptidação seguida da translocação (MENEZES et al., 2007). 

Os antibióticos macrolídeos tem como mecanismo de ação a ligação reversível à subunidade 

50S, impedindo a transferência dos aminoácidos conduzidos pelo tRNA para a cadeia polipeptídica 

em formação, inibindo o processo de transpeptidação e translocação, causando liberação prematura 

do peptídeo. Quando esse peptídeo é liberado incompleto ele perde a sua função celular e proteínas 

vitais à célula bacteriana deixam de serem sintetizadas, ocorrendo à morte celular (MENEZES et al., 

2007). 

Os macrolídeos são ativos contra diversos microrganismos Gram-positivos e alguns Gram-

negativos, e também são ativos contra Chlamydias, Mycoplasmas, Rickettiseas e espécies de 

Legionella (MENEZES et al., 2007). 

A Eritromicina é o fármaco de origem natural dessa classe, o protótipo do grupo, tendo como 

derivados semi-sintéticos, a azitromicina e a claritromicina, que possuem espectro ampliado.  A 

azitromicina, que é membro de uma nova subclasse dos macrolídeos, os azólideos, é um composto 
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mais estável. São usados em infecções pulmonares, apresentam excelente penetração no tecido 

pulmonar (GOLAN et al., 2009; SOARES et al., 2012). 

 

Oxazolidinonas 

As oxazolidinonas são uma nova classe de antimicrobianos cujo primeiro representante, a 

linezolida, foi aprovada pelo Food and Drug Administration (FDA) em 1999. Embora a maior parte dos 

antibióticos que inibem a síntese proteica conhecidos (macrolideos, cloranfenicol) inibam a síntese de 

proteína bacteriana na fase de alongamento da cadeia, a linezolida age precocemente por interação 

com a subunidade ribossomal 50S.  Ela age no passo de iniciação da tradução bacteriana, na 

subunidade 50S, inibindo a formação do complexo FMet-tRNA complexo de iniciação funcional, 

interagindo com o sítio P peptidil-tRNA de ligação à subunidade 50S. Verificou-se que a linezolida 

interage especificamente com rRNA 23S, catalisada pela atividade da enzima peptidil-tranferase no 

ribossomo 23S, impedindo a complexação das subunidades 30S e 50S, o que ocasiona a não 

formação do complexo 70S, levando assim o impedimento da fase de tradução da cadeia 

polipeptídica (GUIMARÃES et al, 2010; LAURENCE et al., 2010). 

 

Glicilclinas 

As glicilciclinas são uma nova classe de antibióticos, derivados da tetraciclina, com 

modificações estruturais que permitem a atividade contra bactérias gram-positivas, gram-negativas e 

anaeróbias, incluindo certas cepas multirresistentes (LAURENCE et. al., 2010). 

 

Tigeciclina 

A tigeciclina é o primeiro membro das glicilclinas disponível para uso clínico, com uma ampla 

atividade, o que pode ser atribuída à maior afinidade de ligação e uma melhor proteção contra os 

vários mecanismos de resistência, que afetam outras classes de antibióticos. Tem ação 

bacteriostática por ligação reversível com a subunidade 30S ribossomal, bloqueando a entrada de 

moléculas aminoacil-tRNA no sítio A do ribossomo. Com isso, evita a incorporação de resíduos de 

aminoácido nas cadeias de peptídeo alongadas e, consequentemente, impedindo a síntese proteica.  

Foi aprovada pelo FDA para o tratamento de infecções moderadas e severas de pele e tecidos moles 

e infecções intra-abdominais complicadas (STEIN, BABINCHAK, 2013; PEREIRA-MAIA, 2010). 

A tigeciclina possui um amplo espectro de ação, incluindo microrganismos multirresistentes 

como Staphylococcus aureus, Enterococcus spp, Streptococcus pneumoniae, bacilos Gram negativos 

produtores de enzimas beta-lactamases de espectro ampliado e Acinetobacter baumannii. Porém não 
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possui atividade contra espécies de Proteus spp, Providencia spp e Pseudomonas aeruginosa 

(SOARES, CARVALHO, 2011). 

 

Inibidores da síntese de ácidos nucleicos 

Neste grupo incluem-se os agentes que interferem no metabolismo dos ácidos nucleicos 

bacterianos, em razão da inibição da polimerase ou topoisomerase. Estão incluídas neste grupo as 

quinolonas (LAURENCE et. al., 2010). 

 

Quinolonas 

As quinolonas e fluoroquinolonas são fármacos bactericidas, muito utilizados no tratamento 

de infecções do trato urinário, respiratórias e gastrointestinais causadas por microrganismos Gram-

negativos. As quinolonas são agrupadas em gerações, levando em conta a época que elas surgiram 

e seu espectro antibacteriano. Atualmente existem quatro gerações (Quadro 1) (CUE BRUGUERAS, 

MOREJON e SALUP, 2005). 

 

Quadro 1 – Principais quinolonas e fluoroquinolonas 
 

 

GERAÇÕES 

 

 

QUINOLONA/ 

FLUORQUINOLONA 

 

INDICAÇÕES 

CLÍNICAS 

 

PRIMEIRA 

GERAÇÃO 

 

Ácido Nalidíxico 

Cinoxacino 

Rosoxacino 

 

Infecções do trato urinário 

 

 

SEGUNDA 

GERAÇÃO 

Ciprofloxacino 

Norfloxacino 

Enoxifloxacino 

Lomefloxacino 

Ofloxacino 

Levofloxacino 

 

Infecções no trato urinário, infecções 

respiratórias, gastro-intestinais, nos rins, 

ginecológicas, doenças sexualmente 

transmissíveis, prostatites, infecções 

oculares, na pele e em tecidos. 

 

 

TERCEIRA 

GERAÇÃO 

Sparnofloxacino 

Gatifloxacino 

Tosufloxacino 

Pazufloxacino 

Grepafloxacino 

 

 

 

Pneumonia e bronquite crônica 

 

 

QUARTA 

GERAÇÃO 

Trovafloxacino 

Clinafloxacino 

Moxifloxacino 

 

Todas as indicações anteriores 

Fonte: WALKER, 1999; CUE BRUGUERAS, MOREJON e SALUP, 2005. 
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 As quinolonas inibem a síntese de DNA bacteriano e, em altas concentrações, também 

podem inibir a síntese de RNA. Esses efeitos são possíveis pela capacidade da quinolona de inibir as 

topoisomerases bacterianas do tipo II (DNA girase) e topoisomerase tipo IV, complexo enzimático 

importante para replicação, transcrição e reparação do DNA bacteriano. Para as bactérias Gram-

positivas, a topoisomerase é a atividade primária inibida, enquanto para as Gram-negativas o 

principal alvo é a DNA girase (LAURENCE et al., 2010). 

O cromossomo bacteriano é formado por uma molécula de DNA circular, única e longa. O 

tamanho do DNA é extremamente reduzido pela superespiralação. Devido à característica compacta 

do DNA, a duplicação do cromossomo bacteriano passa por problemas topológicos durante a divisão 

celular, os quais são resolvidos pelas enzimas do complexo topoisomerases que são capazes de 

romper a fita de DNA, passar a outra fita pelo local e reparar a ruptura. As enzimas que rompem fi tas 

simples são as topoisomerases I e III, e as que rompem e restauram as fitas duplas são as 

topoisomerases II e IV (LAURENCE et al., 2010). 

As quinolonas se ligam à DNA girase ou topoisomerase IV, alterando suas conformações. 

Atuam inibindo a função dessas enzimas do cromossomo bacteriano criando um complexo ternário, 

medicamento enzima-DNA, no qual as fitas duplas são mantidas juntas pelas enzimas. Sem a sua 

função ela não consegue prosseguir com a duplicação do DNA e cessa a multiplicação, intervindo 

assim, ativamente no ponto central do metabolismo bacteriano (LAURENCE et al., 2010; MURRAY, 

1999). 

O espectro de ação se comporta de maneira similar em todos os membros de uma mesma 

geração e vai se ampliando e aprimorando, de geração para geração. 

PRIMEIRA GERAÇÃO: Espectro de ação: Bactérias Gram negativas (E. coli, Proetus, Enterobacter, 

Serratia, Citrobacter, Salmonella, Shigella), exceto pseudomonas. 

SEGUNDA GERAÇÃO: Espectro de ação: Mesmo anterior, expandindo para: Pseudomonas 

aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis e Mycoplasma hominis, Haemophilus 

influenzae e Moraxella catarrhalis, micobactérias e alguns patogenos atípicos. 

TERCEIRA GERAÇÃO: Espectro de ação: Mesmo que a anterior, expandindo para bactérias Gram 

positivas (Streptococcus pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae e 

Chlamydia pneumoniae) e atípicas. 

QUARTA GERAÇÃO: Espectro de ação: Mesmo que a anterior, expandindo para bactérias 

anaeróbicas (Clostridium e Bacteroides fragilis) (CUE BRUGUERAS, MOREJON e SALUP, 2005). 
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2. 5 Resistência bacteriana 

 

O desenvolvimento de fármacos antibacterianos foi, sem dúvida, um grande marco para 

redução da morbidade e a mortalidade associada às infecções bacterianas. Porém, o uso 

indiscriminado de antibióticos levou as bactérias a desenvolverem mecanismos de defesas à ação 

dos antibióticos.  Resistência é definida como a capacidade que o microrganismo tem de resistir a um 

agente quimioterápico, ao qual é normalmente suscetível (SILVEIRA et al., 2006). 

A resistência pode ser preexistente aos antibióticos, resistência natural ou inata, ou pode se 

desenvolver após a introdução dos antibióticos por mutação ou por transferência de genes, 

resistência adquirida (SILVEIRA et al., 2006). 

As infecções hospitalares são mais usualmente causadas por microrganismos resistentes do 

que as infecções adquiridas na comunidade. Os hospitais são um componente crítico do problema da 

resistência antimicrobiana em todo o mundo. A combinação de pacientes altamente suscetíveis com o 

uso intensivo e prolongado de antimicrobianos, resultou em infecções nosocomiais, com bactérias 

altamente resistentes (OMS, 2001; SÁNCHEZ, 2006).  

As principais bactérias que causam infecções hospitalares são:  enterobactérias produtoras 

de ESBL, Staphylococcus aureus resistente à meticilina, Staphylococcus coagulase negativo, 

bactérias produtoras de metalo-lactamases (MBL), Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus 

pneumoniae, Enterococcus spp e Acinetobacter baumani. Algumas dessas cepas resistentes já se 

espalharam para fora do hospital, causando infecções na comunidade (SÁNCHEZ, 2006). 

O conhecimento dos mecanismos bioquímicos e genéticos, envolvidos na resistência 

bacteriana é de grande relevância para se entender como a bactéria consegue desenvolver o 

fenômeno da resistência.  

 

Determinantes genéticos da resistência aos antibióticos 

A resistência bacteriana adquirida aos antibióticos é desenvolvida por meio de mecanismos 

como a mutação, que é uma alteração na sequencia de base do DNA, que normalmente é resultado 

de uma inserção de um aminoácido diferente em uma proteína e no aparecimento de um fenótipo 

alterado. A transferência genética de uma célula para outra, pode ocorrer por meio de três 

mecanismos: transdução, transformação e conjugação (LEVINSON e JAWETZ, 2005;  

GIEDRAITIENĖ, 2011). 

 A transformação consiste na transferência do DNA de uma célula para uma bactéria receptora. O 

DNA proveniente do cromossoma ou de plasmídeo libertado por uma bactéria é captado por 

outra, por transferência horizontal. 
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 A transdução é processo onde o plasmídeo (moléculas de DNA extracromossomais) é 

incorporado em um bacteriófago e transferido para outra bactéria da mesma espécie. Pode ser 

simples ou múltipla, dependendo dos genes mediadores correspondentes no plasmídeo. 

 A conjugação envolve contato célula-célula. Nesse mecanismo de transferência horizontal de 

uma bactéria viável para outra é mediado pela fímbria ou pilos sexuais, onde o DNA 

cromossômico ou extracromossômico e passado de uma célula para outra  (LEVINSON e 

JAWETZ, 2005; GIEDRAITIENĖ et al., 2011). 

 

 

Mecanismos bioquímicos de resistência aos antibióticos  

Os principais mecanismos bioquímicos de resistência os antibióticos, são: alteração no local 

alvo do antibiótico na bactéria, diminuição da permeabilidade da membrana, inativação do antibiótico 

pela produção de enzimas e ativação da bomba de efluxo dentro da célula bacteriana (LEVINSON e 

JAWETZ, 2005; GIEDRAITIENĖ et al., 2011). 

 As bactérias sintetizam alvos modificados para os quais os fármacos são ineficazes, impedindo a 

ocorrência de qualquer efeito inibitório ou bactericida. 

 As bactérias alteram sua permeabilidade, de forma que a concentração intracelular não seja 

alcançada, através da alteração das porinas, proteínas especiais, que estabelecem canais 

específicos pelos quais as substâncias podem passar. 

 A inativação do antibiótico pela produção de enzimas constitui o mecanismo de resistência 

bacteriano mais importante e frequente. Realiza-se mediante a produção de enzimas que 

hidrolisam o antibiótico.  

 As bombas de efluxo consistem em sistemas de transporte de substâncias para o exterior das 

células, genes mutantes expressam proteínas transportadoras de membrana responsáveis pela 

entrada e saída de substâncias no meio citoplasmático, fazendo com que a retirada do antibiótico 

para o meio extracelular seja mais rápida que a sua difusão pela membrana bacteriana 

(LEVINSON e JAWETZ, 2005; GIEDRAITIENĖ et al., 2011). 

 

 

  Macrolídeos 

Os antibióticos macrolídeos sofrem três tipos de mecanismos de resistência: modificação do 

sítio alvo ribossomal por metilação, efluxo ativo da droga e inativação enzimática. 
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A modificação do ribossomo por metilação é provocada pelo gene erm que codifica uma 

metilase ribossomal, que metila a adenina na posição 2058 do domínio V, diminuindo a ligação do 

fármaco com a base. Os Macrolídeos como a eritromicina e a azitromicina induzem a expressão do 

gene erm (MENEZES, 2005; LAURENCE et al., 2010). 

O gene responsável pelo efluxo codifica as proteínas Mef(A), que constitui uma classe de 

superfamílias de proteínas,  este efluxo é controlado por uma bomba de prótons e reduz a 

concentração intracelular dos macrolídeos (MENEZES, 2005 e LAURENCE et al. , 2010).  

Outro mecanismo de ação descrito para os macrolídeos, é a presença de enzimas capazes 

de hidrolisar o anel de lactona ou modificar por fosforilação e glicosilação a posição C2’ que é o lugar 

de ligação do RNAr 23S (VASCONCELOS, 2006). 

 

 Fluoroquinolonas 

Os mecanismos de resistência às fluoroquinolonas se desenvolvem por meio de alterações 

no acesso ou nas próprias enzimas DNA-girase e topoisomerase IV. Alterações nessas enzimas 

incluem mutações cromossômicas nos genes que são responsáveis pelas enzimas (DNA girase e 

topoisomerase IV) (LAURENCE et al., 2010).  

Os outros mecanismos de resistência bacteriana as fluoroquinolonas, envolvem a expressão 

de bombas de efluxo associadas às membranas, que bombeiam ativamente o antibiótico para fora da 

célula bacteriana (LAURENCE et al., 2010). 

As porinas na membrana externa sofrem alteração diminuindo a permeabilidade, evitando o  

acúmulo intracelular (LAURENCE et al., 2010). 

 

 Polimixina B e Daptomicina 

O mecanismo de resistência à polimixina está relacionado à impermeabilidade da parede.  A 

ação da polimixina parece ser inibida na presença de cátions divalentes (Ca+2 ou Mg+2), a substituição 

de componentes da parede permite uma maior concentração destes cátions, inibindo a ação 

antimicrobiana da polimixina B.  A codificação desta resistência, ainda não foi elucidada, podendo ser 

plasmidial ou cromossomial (MENDES e BURDMAN, 2009). 

Mecanismo de resistência à daptomicina é muito raro, porém algumas estirpes de S. aureus 

pareceram resistentes, por mutações de genes que codificam produtos envolvidos em várias funções 

do metabolismo bacteriano. Outro possível mecanismo de resistência está associado com alterações 

genéticas no gene mprF, (que regula alterações na membrana celular) (LAURENCE et al., 2010 e  

ARAOS et al., 2012). 
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 Linezolida e Tigeciclina 

Embora rara, a resistência à Linezolida está sendo atribuída ao mecanismo de mutação no 

domínio V do gene 23SrRNA, com consequente diminuição do reconhecimento do fármaco pelo alvo 

macromolecular (SILVEIRA et al., 2006). 

A tigeciclina demonstra superar os mecanismos de resistência que são observados com as 

tetraciclinas, como as bombas de efluxo e a de proteção ribossômica.  Algumas cepas de CA-MRSA 

(MRSA da comunidade), isoladas de infecções de pele e partes moles,  demonstraram ser sensíveis 

à tigecicina (BOSÓ-RIBELLES et al, 2007). 

Segundo Bosó-Ribelles e colaboradores (2007), a tigeciclina demonstra uma sensibilidade 

reduzida alguns microrganismos da família dos Proteus (Proteus spp., Providencia spp. e Morganella 

spp.) e também se tem notificado sensibilidade reduzida ao A. baumannii.  

Os microrganismos mais comumente envolvidos no fenômeno da resistência aos 

antimicrobianos são: Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA), Enterococcus faecium 

resistente à vancomicina, Streptococcus pneumoniae multirresistente, Enterobacteriaceae MDR 

(resistente à múltiplos antimicrobianos) e  Betactamases de espectro estendido (ESBL). Os novos 

antibióticos, até o momento, aparentam ser uma opção no arsenal terapêutico contra esses 

microrganismos multirresistentes. Estes novos antimicrobianos devem ser utilizados com cautela, de 

forma a prevenir o desenvolvimento de resistência bacteriana. O acompanhamento contínuo do uso 

se faz necessário para verificar o surgimento de resistência, que alguns já apresentam (MARTIN-

ARAGÃO, 2011). 

 

Estratégias para minimizar a resistência 

 

Alguns fatores podem ser determinantes para o surgimento da resistência: o uso excessivo, 

indiscriminado, a subutilização por falta de acesso, adesão inadequada, que não faz alcançar os 

resultados terapêuticos desejados são associados com o surgimento de resistência, algumas 

estratégias podem ser utilizadas para minimizar esse fenômeno (OMS, 2001 e BRASIL, 2012). 

Algumas estratégias podem ser utilizadas para combater o fenômeno da resistência como: 

 Redução global no número de prescrições de antimicrobianos, tendo em vista que o uso de 

antimicrobianos é o principal fator causal no incremento das taxas de resistência bacteriana.  

 Redução no prazo de uso - reduzir a pressão seletiva mediante a adoção de esquemas mais 

curtos de tratamento, seguindo o princípio de prazo mínimo eficaz de uso. 
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 Restrição preferencial de certas classes - restringir a utilização de antibióticos com alta 

capacidade de indução de resistência, como por exemplo, cefalosporinas e fluoroquinolonas em 

infecção hospitalar, demonstram maior efeito de resistência do que o de outros medicamentos. 

 Promoção de uso heterogêneo - heterogeneidade de uso ao invés do uso extenso e monótono 

de um mesmo antimicrobiano, prescrever outros agentes antimicrobianos. 

 Uso de antimicrobianos em combinação -  esta prática aumentaria a chance de emprego de 

pelo menos um agente eficaz no tratamento de determinada infecção.  

 Lançamento de novos antimicrobianos - garante eficácia, pelo menos temporária, no 

tratamento de infecções se o uso for racional (BRASIL, 2012). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Analisar o consumo de antibióticos intravenosos não--lactâmicos em dois hospitais de 

grande porte do município do Rio de Janeiro. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Quantificar o consumo de antimicrobianos intravenosos não--lactâmicos, baseado no 

sistema ATC/DDD; 

 Analisar o consumo de antimicrobianos intravenosos não--lactâmicos ao longo do período 

de estudo; 

 Comparar a utilização de antimicrobianos intravenosos não--lactâmicos nos dois 

hospitais. 
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4  METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudo 

Estudo epidemiológico, quantitativo e retrospectivo do consumo de antibióticos em dois 

hospitais de grande porte do município do Rio de Janeiro, no período de janeiro de 2010 a setembro 

de 2012. 

 

4.2 Local de estudo  

O estudo foi realizado em dois hospitais de grande porte da rede municipal do Rio de Janeiro, 

identificados como Hospital A e Hospital B. Essas unidades hospitalares prestam serviços para 

cuidados de urgência e de emergência de baixa, média e alta complexidade. 

O Hospital A possui 160 leitos ativos, sendo considerado um hospital apenas de emergência 

e, por este motivo, não possui algumas especialidades clínicas. As unidades de atendimento do 

Hospital A, são: Centro de Tratamento Intensivo (CTI), Unidade Intermediária (UI), Clínica Médica, 

Internação Cirúrgica, Internação Pediátrica e Grande Emergência (GE). Possui 22 leitos de 

tratamento intensivo, 40 leitos de internação clínica, 48 leitos de internação cirúrgica, 19 leitos para 

internação pediátrica e a grande emergência com 31 leitos. 

O Hospital A foi inaugurado em 1996 e pertence à Área Programática (AP-4.0) da Secretaria 

Municipal de Saúde, a qual abrange os bairros da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, 

Jacarepaguá e Cidade de Deus, com uma população estimada de 542.125 habitantes.  

O Hospital B possui 339 leitos e oferece serviços em caráter de emergência, contando com 

as seguintes clínicas: Clínica Médica, Unidade Coronariana, Centro de Tratamento de Queimados 

Adulto e Infantil (CTQ-A e CTQ-I, respectivamente), Plástica, Hemodiálise, Policlínica, Sala de 

mulheres, Sala de homens, Cirurgia Geral, Urologia, Cirurgia Vascular, Ortopedia, Neurocirurgia, 

Centro de Tratamento Intensivo Adulto e Infantil (CTI-A e CTI-I, respectivamente), Pediatria e 

Neuropediatra. 

O Hospital B fica situado no centro do Rio de Janeiro, pertence à Área Programática (AP-1.0) 

da Secretaria Municipal de Saúde, é circundado por bairros como: Santo Cristo, Gamboa, Saúde, 

Cidade Nova, Catumbi, Bairro de Fátima e Lapa. Além disso, o Hospital também recebe pacientes 

provenientes de localidades distantes. Iniciou suas atividades em 1907, como posto Central de 

assistência, em 1910 mudou-se para o atual endereço, mas com o aumento do número de 

atendimentos houve a necessidade da construção de um novo prédio, que passou a funcionar em 20 
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de setembro de 1925, passando a se chamar Pronto Socorro. Somente em 02 de junho de 1955 

recebeu o nome atual. 

As Áreas de Programáticas foram criadas na tentativa de viabilizar a regionalização das 

ações e serviços de saúde no Município do Rio de Janeiro. Pela extensão territorial e concentração 

populacional, foram criadas dez áreas de planejamento constituídas por 32 regiões administrativas, 

que agregam 157 bairros. Os dois hospitais que fazem parte do estudo pertencem as Áreas 

Programáticas 1.0 e 4.0, a A.P 4.0 é a mais extensa das áreas programáticas e A.P 1.0, por sua 

localização mais privilegiada, é a que recebe mais pacientes, provenientes de vários bairros do Rio de 

Janeiro (BRASIL, 2005). 

 

  
Figura 1– Mapa do Rio de Janeiro com a divisão das áreas programáticas (AP). Fonte: BRASIL, 2005. 

 

 

4.3 População e amostra 

 

O estudo está inserido em um grande projeto que visa analisar o consumo de antibióticos 

intravenosos padronizados e que necessitam de justificativa para o uso, tanto no Hospital A quanto no 

Hospital B. Estes antibióticos foram selecionados porque fazem parte de uma lista de antibióticos que 

passam pelo controle da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar dos hospitais citados.   

Para que esses antibióticos sejam dispensados, é necessário que o médico prescritor 

preencha uma Ficha de Justificativa para o emprego de antibióticos (Anexo 1), de acordo com a 

Comissão de Infecção Hospitalar de cada unidade. 

Considerando os antibióticos constantes na grade do Hospital A e do Hospital B, a amostra 

para o estudo como um todo ficou definida com 19 antibióticos intravenosos. O projeto foi dividido de 

forma que os antibióticos β-lactâmicos e os antibióticos não β-lactâmicos fossem estudados 

separadamente pelas duas residentes envolvidas no estudo. Para esta parte do trabalho ficou 
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definido o estudo do perfil dos antibióticos não β-lactâmicos (Quadro 2), constantes nas listas dos 

dois hospitais. 

 

Quadro 2 - Antimicrobianos não β-lactâmicos intravenosos comuns aos dois hospitais e os 
respectivos códigos ATC 

Inibidores da membrana plasmática Código ATC 

Polimixina B J01XB02 

Daptomicina 500mg J01XX09 

Inibidores da síntese proteica  

Tigeciclina 50 mg J01AA12 

Claritromicina 500mg J01FA09 

Azitromicina 500mg J01FA10 

Linezolida 2mg J01XX08 

Inibidores da síntese de DNA  

Ciprofloxacino 200mg J01MA02 

Levofloxacino 500mg J01MA12 

ATC - Anatomical Therapeutic Chemical Code 

 

Foram coletados os dados de seis unidades de atendimento do Hospital A: Centro de 

Tratamento Intensivo (CTI), Unidade Intermediária (UI), Clínica Médica, Internação Cirúrgica, 

Internação Pediátrica e Grande Emergência (GE), e de dez unidades de atendimento do Hospital B: 

Clínica Médica, Unidade Coronariana, Centro de Tratamento de Queimados Adulto (CTQ-A), Plástica, 

Cirurgia Geral, Urologia, Cirurgia Vascular, Ortopedia, Neurocirurgia, Centro de Tratamento Intensivo 

Adulto (CTI-A). 

Após a coleta de dados e a exclusão de algumas clínicas, pela impossibilidade de calcular a 

DDD, foram consideradas para o estudo: Centro de Tratamento Intensivo, Clínica Médica e 

Internação Cirúrgica, de ambos os hospitais. Como o Hospital B possui uma maior divisão em 

especialidades clínicas, estas foram agrupadas da seguinte forma: Clínica Médica – constituída pela 

Clínica Médica, Urologia, Unidade Coronariana, Unidade Vascular e Centro de Tratamento de 

Queimados adulto (CTQ A). Na Internação Cirúrgica foram inseridas a Neurocirurgia, Plástica, 

Ortopedia e Cirurgia Geral. O Centro de tratamento Intensivo foi considerado isoladamente. 
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4.4 Coleta e análise de dados 

Os dados de consumo coletados para o estudo são referentes ao período de janeiro de 2010 

até setembro de 2012, e foram obtidos através de buscas em arquivos e relatórios mensais das 

unidades consumidoras. Esses relatórios foram retirados do SIGMA, que é um banco de dados que 

armazena informações de consumo e estoque de medicamentos das Unidades de Saúde da 

Prefeitura do Rio de Janeiro. 

Após a coleta, os dados foram inseridos em planilhas do Excel, para posterior análise e 

cálculo ATC/DDD, que é o método científico de avaliação do consumo de antimicrobianos 

preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (ONZI, HOFFMAN e CAMARGO, 2011). 

Para o cálculo da DDD de cada antibiótico consumido, foram fornecidos pelos hospitais dados como 

índice de ocupação das unidades estudadas e número de leitos ativos nos anos do estudo, e a DDD 

foi calculada a partir da fórmula: 

DDD/100 leitos/dia = A/B x 100/T x C x F 

onde: 

A = Quantidade total do medicamento consumido, em UI ou g, no período de tempo considerado, na 

mesma unidade estabelecida para a DDD; 

B = DDD estabelecida para o medicamento; 

T = Período de tempo de observação em dias; 

C = Leitos disponíveis no hospital/ou na unidade de internação; 

F = Índice de ocupação do hospital/ou da unidade. 

Posteriormente foram confeccionados gráficos e tabelas para melhor visualização e 

comparação dos resultados. 

 

4.5 Critérios de inclusão e exclusão 

Neste estudo, apesar de terem sido coletados os dados de consumo de todas as unidades de 

internação dos Hospitais A e B, algumas unidades tiveram que ser excluídas na análise referente aos 

antibióticos não -lactâmicos: 

 No hospital A, a Grande Emergência, como é uma unidade de curta permanência de pacientes, 

não é feito o senso já que não há leitos fixos, o que torna impossível calcular a DDD. De forma 

semelhante, a Pediatria foi excluída do trabalho já que não se pode calcular a DDD, uma vez que 

a DDD é definida para adultos. 
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4.6 Revisão bibliográfica 

Foi realizada pesquisa bibliográfica relacionada ao tema e, para esta revisão foram utilizados 

artigos científicos e livros publicados nos últimos 10 anos. Os artigos foram buscados nas bases de 

dados: Bireme, Medline (Medical Literatura Analysisand Retrieval System), Scielo (Scientific 

Electronic Library Online) e Lilacs.  

As palavras chaves utilizadas foram: perfil de utilização de antibióticos, estudo de utilização 

de medicamentos, uso racional de medicamentos, antibióticos, resistência, profile use of antibiotics, 

drugs use study, rational use of drugs, antibiotics and resistance. 

Foram também utilizados para esta revisão e resultados de dados disponíveis em relatórios, 

protocolos, rotinas e informações fornecidas pela equipe da Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH) do Hospital A. O Hospital B não forneceu nenhuma informação extra. 
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5  RESULTADOS 

 

5.1 Comparação do consumo dos antibióticos não--lactâmicos nos Hospitais A e B 

 

Este estudo considerou o consumo de antibióticos intravenosos não--lactâmicos que fazem 

parte da lista em ambos os Hospitais: Azitromicina, Claritromicina, Ciprofloxacino, Daptomicina, 

Levofloxacino, Linezolida, Polimixina B e Tigeciclina.  

 As DDDs por 100 leitos/dia dos antibióticos intravenosos não--lactâmicos foram calculadas 

para cada um dos antimicrobianos estudados e consumidos no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), 

Clínica Médica e Internação Cirúrgica dos Hospitais A e B, nos anos 2010, 2011 e 2012 (Tabelas 1, 2 

e 3).  Em 2010 e 2011, a DDD foi calculada com base no consumo total dos anos. Já em 2012, o 

cálculo corresponde ao período de janeiro a setembro, mês que foi finalizada a coleta de dados. 

 

A Tabela 1 mostra a DDD por 100 leitos/dia calculada para antimicrobianos não--lactâmicos 

injetáveis utilizados no CTI dos Hospitais A e B durante o período de Janeiro de 2010 a Setembro de 

2012. 

 
 

Tabela 1 - Representação da DDD para 100 leitos/dia, calculada para os antibióticos não--lactâmicos injetáveis 
consumidos no CTI dos Hospitais A e B, no período de Jan/2010 a Set/2012. 
 

 
Antimicrobiano 

DDD por 100 leitos/dia 
(Hospital A) 

DDD por 100 leitos/dia 
(Hospital B) 

 
DDD  

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 estabelecida 

Azitromicina 500mg 2,053 4,200 5,273 3,410 1,299 1,688 0,5 

Ciprofloxacino 0,2% 8,013 10,318 14,585 13,209 13,535 7,658 0,5 

Claritromicina 500mg 0,523 0,780 0,870 0,670 0,946 2,148 0,1 

Daptomicina 500mg 0 0 0,033 0 0 2,192 0,28 

Levofloxacino 5mg/mL 0,954 1,298 2,572 5,042 2,683 1,189 0,5 

Linezolida 2mg/mL  0,576 1,126 2,599 0 0,452 0,384 1,2 

Polimixina B 1,073 2,469 3,114 3,225 4,331 6,944 0,15 

Tigeciclina 50mg 1,232 2,106 4,320 0 0,890 7,903 0,1 

 

Pode ser observado que o houve um aumento no consumo de todos os antibióticos no CTI do 

Hospital A. Entretanto, no Hospital B, o aumento no consumo de antibióticos foi observado apenas 

para a Claritromicina, Daptomicina, Polimixina B  e Tigeciclina, enquanto os demais antibióticos 

tiveram uma redução ou manutenção no consumo ao longo do período. 
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A Figura 2 representa graficamente o consumo de antibióticos não--lactâmicos, em relação 

à DDD/100 leitos/ dia, no CTI dos Hospitais A e B. 

 

 
 
 
 

Figura 2 – Análise comparativa do consumo de antibióticos não--lactâmicos injetáveis no CTI dos Hospitais A 

e B, no período de Jan/2010 a Set/2012. CTI – Centro de Terapia Intensiva; HA – Hospital A; HB – Hospital B. 

 

O antibiótico mais consumido tanto no Hospital A, quanto no Hospital B foi o Ciprofloxacino, 

uma quinolona de segunda geração.  Apesar disso, o consumo não tem o mesmo padrão nos dois 

hospitais: no Hospital A houve um acréscimo no consumo passando a DDD de (8,013) em 2010 à 

(14,585) em 2012, enquanto no hospital B houve um decréscimo de consumo, no ano de 2012 a DDD 

encontrada foi (7,658) e nos anteriores 2010 (13,209), e 2011 (13,585). Observa-se, para o Hospital 

B, um consumo semelhante nos anos de 2010 e 2011. 

A Tigeciclina foi o segundo antibiótico com maior consumo nos dois hospitais. O consumo foi 

elevando gradativamente no período do estudo, no Hospital A - no ano de 2010 a DDD foi (1,232), em 

2011 (2,106) e em 2012 (4,320). No hospital B também teve um consumo significativo no ano de 2012 

(7,903), enquanto em 2011, o consumo foi de (0,890), e em 2010 o medicamento não foi consumido 

nesta unidade. Apesar do aumento no consumo nos dois hospitais, percebe-se que no Hospital B 

houve uma grande elevação no consumo de Tigeciclina em 2012, quando comparado com o Hospital 

A em qualquer período de estudo. 

Foi observado um aumento no consumo da Polimixina B nos dois hospitais. No Hospital A, 

em 2010 o consumo foi de (1,073); em 2011 foi de (2,469) e em 2012 foi de (3,114). Já no Hospital B 

 Azitromicina 
500mg 

Ciprofloxacino 
0,2% 

Claritromicina 
500mg 

Daptomicina 
500mg 

Levofloxacino 
5mg/mL 

Linezolida 
2mg/mL 

Polimixina B Tigeciclina 50mg 

 HA HB HA HB HA HB HA HB HA HB HA HB HA HB HA HB 

2010 2,053 3,410 8,013 13,209 0,523 0,670 0 0 0,954 5,042 0,576 0 1,073 3,225 1,232 0 

2011 4,200 1,299 10,318 13,535 0,780 0,946 0 0 1,298 2,683 1,126 0,452 2,469 4,331 2,106 0,890 

2012 5,273 1,688 14,5855 7,658 0,870 2,148 0,033 2,192 2,572 1,189 2,599 0,384 3,114 6,944 4,320 7,903 
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o consumo foi bem superior ao Hospital A em todos os períodos estudados: 2010 (3,225), 

2011(4,331) e em 2012 (6,944). 

A Azitromicina teve um consumo bem diversificado nos dois hospitais.  No hospital A o 

consumo foi elevando ao longo do tempo: 2010 foi (2,053), em 2011 (4,200) e em 2012 (5,273). No 

hospital B o consumo maior foi observado no ano de 2010 (3,410), em 2011 houve uma diminuição 

no consumo, com DDD de (1,299), e em 2012 uma pequena elevação (1,688). 

O Levofloxacino teve pequeno incremento no consumo no Hospital A: em 2010 foi de 0,954, 

passando para 1,298 em 2011, e em 2012 para 2,572. Assim como outros antibióticos o consumo foi 

diminuindo no Hospital B: de 5,042 em 2010, passando para 2,683 em 2011, para 1,189 em 2012. 

A Claritromicina apresentou um consumo inferior no Hospital A: no ano de 2010 (0,523), em 

2011 (0,780) e em 2012 (0,870). No hospital B no ano de 2010 (0,670) em 2011 (0,946) e um 

acréscimo no consumo no ano de 2012 (2,148). 

A Daptomicina foi o antibiótico menos consumido nas duas unidades hospitalares. Só teve 

consumo no ano de 2012, sendo um consumo superior no Hospital B, de (2,192) do que no Hospital A 

de (0,033). 

 

A Tabela 2 mostra a DDD por 100 leitos/dia, calculada para antimicrobianos não--lactâmicos 

injetáveis utilizados na Clínica Médica dos Hospitais A e B, durante o período de Janeiro de 2010 a 

Setembro de 2012. 

 

Tabela 2 - Representação da DDD dos antibióticos não--lactâmicos injetáveis consumidos na Clínica Médica dos 
Hospitais A e B, no período de Jan/2010 a Set/2012. 
 

 
Antimicrobiano 

DDD por 100 leitos/dia   
(Hospital A) 

DDD por 100 leitos/dia   
(Hospital B) 

 
DDD  

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 estabelecida 

Azitromicina 500mg 0,284 0,460 1,419 0,084 0,282 0,112 0,5 

Ciprofloxacino 0,2% 3,898 5,936 6,584 7,109 11,163 14,993 0,5 
Claritromicina 500mg 0,107 0,174 0,382 0,420 0,495 0,409 0,1 

Daptomicina 500mg 0 0 0,029 0 0 0,089 0,28 

Levofloxacino 5mg/mL 0,244 0,587 0,878 0,594 0,242 0,516 0,5 

Linezolida 2mg/mL  0 0 0,041 0,011 0,002 0,027 1,2 

Polimixina B 0,067 0,095 0,178 0,242 0,507 0,106 0,15 

Tigeciclina 50mg 0,017 0,089 0,185 0 0,005 0,168 0,1 

 

Observa-se que, tanto houve um aumento no consumo dos antimicrobianos não--lactâmicos 

tanto no Hospital A quanto no Hospital B ao longo de todo o período estudado.  
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A figura 3 demonstra graficamente o consumo de antibióticos não--lactâmicos, em relação à 

DDD, na Clínica Médica dos dois Hospitais A e B. 

 

 
 

 

 
 

Figura 3 - Análise comparativa do consumo de antibióticos não--lactâmicos injetáveis na Clínica Médica dos 

Hospitais A e B, no período de Jan/2010 a Set/2012. HA – Hospital A; HB – Hospital B. 

 

A Figura 3 mostra um alto consumo de Ciprofloxacino na Clínica Médica dos dois hospitais, 

principalmente no Hospital B, cuja DDD encontrada foi de (14,993), o consumo mais alto no ano de 

2012. Em 2011, o consumo foi um pouco inferior sendo a DDD de (11,163), enquanto em 2010 o 

consumo foi de (7,109). No Hospital A, apesar de ter sido também o antibiótico mais consumido, seus 

valores de DDD são inferiores aos do Hospital B: em 2010 foi (3,898); em 2011 foi de (5,936) e em 

2012 foi de (6,584). 

Os outros antibióticos seguem um padrão de consumo semelhante nos dois hospitais, com 

baixíssimo consumo nas duas unidades hospitalares. A Azitromicina foi o segundo antibiótico mais 

consumido na Clínica Médica do Hospital A, tendo os valores de DDD em 2010 de (0,284), em 2011 

(0,460), e um pequeno aumento no consumo em 2012 (1,419). Por outro lado, no Hospital B o 

consumo foi muito inferior em 2010 (0,084), em 2011 (0,282) e em 2012 (0,112). 

O Levofloxacino apresentou um acréscimo no consumo no Hospital A, em 2010, com DDD de 

0,244, aumentando um pouco em 2011 (0,587) e também em 2012 (0,878). No Hospital B, o consumo 

observado no ano de 2010 foi superior aos anos posteriores, sendo 0,594 em 2010, 0,244 em 2011 e 

em 2012 teve um pequeno aumento na DDD, para 0,516. 

 Azitromicina 

500mg 

Ciprofloxacino 

0,2% 

Claritromicina 

500mg 

Daptomicina 

500mg 

Levofloxacino 

5mg/mL 

Linezolida 

2mg/mL 

Polimixina B Tigeciclina 50mg 

 HA HB HA HB HA HB HA HB HA HB HA HB HA HB HA HB 

2010 0,284 0,084 3,898 7,109 0,107 0,420 0 0 0,244 0,594 0 0,011 0,067 0,242 0,017 0 

2011 0,460 0,282 5,936 11,163 0,174 0,495 0 0 0,587 0,242 0 0,002 0,095 0,507 0,089 0,005 

2012 1,419 0,112 6,584 14,993 0,382 0,409 0,029 0,08 0,878 0,516 0,041 0,027 0,178 0,106 0,185 0,168 
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No Hospital B, a Claritromicina teve um consumo relevante e semelhante ao longo dos anos, 

com DDD de 0,420 (2010), 0,495 (2011) e 0,409 (2012), enquanto no Hospital A, o consumo maior foi 

observado no ano de 2012 (0,382); em 2010 (0,107) e 2011(0,174). 

A Linezolida, a Polimixina, a Daptomicina e a Tigeciclina apresentaram um consumo muito 

pequeno na Clínica Médica dos dois hospitais.  A Polimixina B no Hospital A, apresentou DDD de 

(0,067), em 2010; (0,095) em 2011 e em 2012, de (0,178), enquanto no Hospital B apresentou um 

consumo maior em 2010 (0,242), 2011 (0,507) e 2012 (0,106).  A Tigeciclina não teve consumo 

expressivo nestas unidades de assistência no Hospital A: em 2010 ela apresentou DDD de (0,017), 

em 2011 de (0,089) e em 2012 de (0,185).  No Hospital B não houve consumo deste fármaco no ano 

de 2010, tendo um pequeno consumo em 2011 e 2012, com DDD de (0,005) e (0,168), 

respectivamente. A Linezolida e Daptomicina não foram consumidas na Clínica Médica do Hospital A, 

nos anos de 2010 e 2011, tendo um pequeno consumo em 2012: a Linezolida com DDD de (0,041) e 

Daptomicina com DDD de (0,029).  No Hospital B a Daptomicina só foi consumida no ano de 2012 

(DDD = 0,089), enquanto a Linezolida apresentou um baixíssimo consumo em 2010 (DDD = 0,011), 

2011 (DDD = 0,002) e em 2012 (DDD = 0,027). 

 

Na Tabela 3, pode ser observada a DDD por 100 leitos/dia, calculada para antibióticos não--

lactâmicos injetáveis utilizados na unidade de Internação cirúrgica dos Hospitais A e B, durante o 

período de Janeiro de 2010 a Setembro de 2012. 

 

Tabela 3 - Representação da DDD por 100 leitos/dia dos antibióticos não--lactâmicos injetáveis consumidos na 
Internação Cirúrgica dos Hospitais A e B, no período de Jan/2010 a Set/2012 

 
Antimicrobiano 

DDD por 100 leitos/dia   
(Hospital A) 

DDD por 100 leitos/dia   
(Hospital B) 

 
DDD  

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 estabelecida 

Azitromicina 500mg  0,124 0,037 0,061 0,014 0,005 0 0,5 

Ciprofloxacino 0,2% 8,474 10,485 7,914 6,042 10,473 10,417 0,5 

Claritromicina 500mg  0,005 0,009 0,006 0,028 0,037 0,123 0,1 

Daptomicina 500mg 0 0 0 0 0 0 0,28 

Levofloxacino 5mg/mL 0,129 0,344 0 0,397 0,340 0,300 0,5 

Linezolida 2mg/mL 0,031 0,005 0,153 0,145 0,0230 0,023 1,2 
Polimixina B 0,021 0,026 0,285 0,015 0,015 0,015 0,15 

Tigeciclina 50mg 0,192 0,156 0,788 0 0,055 0,066 0,1 

 

 A Tabela 3 mostra uma oscilação na DDD dos diversos antibióticos utilizados na Internação 

Cirúrgica em ambos os hospitais ao longo dos anos estudados. Observa-se que a Daptomicina não 

foi utilizada nesta clínica em nenhum dos dois hospitais. 
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A Figura 4 representa o consumo de antibióticos não--lactâmicos intravenosos, em relação 

à DDD, nas unidades de Internação Cirúrgica do Hospital A e B. 

 
 

 

 

Figura 4 - Análise comparativa do consumo de antibióticos não--lactâmicos injetáveis na Internação Cirúrgica 
dos Hospitais A e B, no período de Jan/2010 a Set/2012. CTI – Centro de Terapia Intensiva; HA – Hospital A; 
HB – Hospital B. 

 

 

Como foi observado nas unidades analisadas anteriormente, na Internação Cirúrgica também 

houve um predomínio do uso de Ciprofloxacino, com algumas diferenças no perfil de consumo entre 

os hospitais. No Hospital A, o Ciprofloxacino teve um consumo mais alto no ano de 2011, sendo a 

DDD encontrada de 10,485, no ano de 2010 a DDD foi um pouco inferior, (8,474), e em 2012 houve 

um decréscimo no consumo sendo a DDD encontrada de 7,914. No Hospital B, a DDD calculada em 

2010 foi o menor (6,042), aumentando em 2011 (10,417), e se mantendo relativamente estável em 

2012 (10,473). 

Como na Clínica Médica, não foi observado um consumo expressivo dos demais antibióticos.  

A Tigeciclina, no Hospital A apresentou DDD de 0,192 em 2010; 0,156 em 2011; e em 2012 foi de 

0,788. Por outro lado, no Hospital B este fármaco não foi consumido nesta unidade de atendimento 

no ano de 2010, tendo um pequeno consumo nos anos 2011, com DDD de 0,056 e, em 2012 a DDD 

foi de 0,066. 

O Levofloxacino teve um consumo semelhante, em relação à DDD calculada, no Hospital B, 

sendo de 0,397 em 2010, 0,340 em 2011 e 0,300 em 2012.  No Hospital A foi observado um consumo 

foi inferior àquele observado no Hospital B, sendo em 2010 (DDD = 0,129), em 2011 (DDD = 0,344) e, 

no ano de 2012, não houve consumo deste fármaco nesta unidade de atendimento. 

 Azitromicina 

500mg 

Ciprofloxacino 

0,2% 

Claritromicina 

500mg 

Daptomici-

na 500mg 

Levofloxacino 

5mg/mL 

Linezolida 

2mg/mL 

Polimixina B Tigeciclina 50mg 

 HA HB HA HB HA HB HA HB HA HB HA HB HA HB HA HB 

2010 0,124 0,014 8,474 6,042 0,005 0,028 0 0 0,129 0,397 0,031 0,145 0,021 0,015 0,192 0 

2011 0,037 0,005 10,485 10,417 0,009 0,037 0 0 0,344 0,340 0,005 0,023 0,026 0,015 0,156 0,056 

2012 0,016 0 7,914 10,473 0,006 0,123 0 0 0 0,300 0,153 0,023 0,285 0,015 0,788 0,066 
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A DDD para a Azitromicina foi um pouco maior no Hospital A do que no Hospital B em todos 

os períodos estudados: em 2010 (0,124), 2011 (0,037) e em 2012 (0,016) enquanto, no Hospital B, a 

DDD foi, em 2010 (0,014), em 2011 (0,005) e em 2012 não houve consumo deste antibiótico nesta 

unidade de atendimento. 

A DDD para a Claritromicina no Hospital B foi, em 2010 (0,028), em 2011(0,037) e em 2012 

(0,123). No Hospital A, os valores de DDD foram: em 2010 (0,005), em 2011 (0,009) e em 2012 

(0,005). 

A Polimixina B também teve um consumo muito pequeno nestas unidades de atendimento 

em ambos os hospitais. No Hospital A, em 2010 (DDD = 0,021), em 2011 (0,026) e em 2012 houve 

um pequeno acréscimo na DDD = 0,1285. No Hospital B o consumo se manteve relativamente 

estável ao longo dos anos: 2010 (0,015); em 2011 (0,015) e em 2012 (0,015). 

A Linezolida apresentou um consumo maior na internação cirúrgica do Hospital A, em 2010 

(0,031), enquanto em 2011 o consumo foi menor (0,005), e em 2012 o consumo aumentou de forma 

expressiva (0,153). No Hospital B, o consumo de Linezolida foi menor em 2010 (0,145), apresentou 

uma ligeira redução em 2011 (0,023), o qual se manteve em 2012 (0,023). 

A Daptomicina não foi consumida nessas unidades de atendimento, tanto no Hospital A, 

quanto no Hospital B.  

A análise comparativa de todas as unidades estudadas evidencia o alto consumo de 

Ciprofloxacino em ambos os Hospitais. No CTI, pode ser visualizado um consumo pequeno de outros 

antibióticos, como a Tigeciclina, Linezolida, Polimixina, Azitromicina. Porém, nas unidades Clínica 

Médica e Internação Cirúrgica, fica mais evidente o consumo de Ciprofloxacino, enquanto os demais 

antibióticos apresentam um consumo inexpressivo. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Este estudo possibilitou a comparação da utilização dos antibióticos não--lactâmicos em 

diferentes unidades de um mesmo hospital, e entre os Hospitais A e B, identificando as classes mais 

utilizadas. Os estudos de utilização de medicamentos tem como finalidade a comparação do uso de 

medicamentos entre diferentes unidades, regiões e países. São ferramentas importantes para o 

diagnóstico das suas condições de utilização, visando contribuir para que as Unidades Hospitalares 

possam instituir políticas de saúde, evitando a falência dos esquemas terapêuticos. 

As unidades de assistência estudadas apresentaram um perfil semelhante de utilização de 

antibióticos não--lactâmicos nos dois hospitais, considerando suas peculiaridades. Nos Centros de 

Tratamento Intensivo, por exemplo, onde são encontrados pacientes mais susceptíveis às infecções 

hospitalares que provavelmente pode estar associada à deficiência imunológica, que pode ser 

resultado dos procedimentos terapêuticos invasivos (cateteres, sondas, intubação traqueal), a 

utilização de antibióticos é muito maior do que nas demais unidades analisadas. Nossos resultados 

são semelhantes àqueles demonstrados por Onzi, Hoffman e Camargo, em 2009, que realizaram 

uma avaliação do consumo de antimicrobianos em um hospital privado em Caxias do Sul, e 

demonstraram um consumo de antibiótico mais elevado no CTI do que nas outras unidades de 

internação o hospital. 

O Ciprofloxacino, que pertence à classe das fluoroquinolonas de 2 geração,  foi o antibiótico 

não--lactâmicos mais consumido em todas as unidades de ambos os hospitais estudados.  As 

fluoroquinolonas têm sido extensivamente prescritas como terapia empírica, devido ao seu amplo 

espectro de ação, sendo o Ciprofloxacino a opção terapêutica para infecções urinárias e infecções 

gastrointestinais, por exemplo. Neste estudo o valor médio de DDD encontrado para o Ciprofloxacino 

foi maior no Hospital B do que no Hospital A (10,19 e 8,45, respectivamente).  Este consumo superior 

do Hospital B pode ser explicado pelo fato de que na Clinica Médica deste Hospital, se encontra uma 

unidade de atendimento especializada para o tratamento urológico. Em 2012, esta clínica apresentou 

o maior consumo de Ciprofloxacino em comparação a todas as outras unidades estudadas, 

apresentando DDD de (14,993).  

O consumo na Clínica Médica dos dois hospitais demonstrou um crescimento constante, esse 

alto consumo pode ser explicado por serem as infecções urinárias, infecção comunitária muito comum 

nestas unidades.  Nossos resultados foram semelhantes àqueles descritos por Rodrigues e Bertoldi 

(2010) para um hospital privado do interior do Rio Grande do Sul, e por Hoffman e Camargo (2011) 

para um Hospital privado em Caxias do Sul.  É importante salientar que o alto consumo do 
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Ciprofloxacino pode ter como consequência o rápido desenvolvimento de resistência a esta classe de 

antibióticos (MINARINI, 2008).  

No CTI as infecções do trato urinário estão associadas à utilização de cateter vesical de 

demora e, os principais microrganismos envolvidos neste tipo de infecção são as Enterobactérias, 

produtoras ou não de ESBL, P. aeruginosa e leveduras. Porém foi observado que no CTI do Hospital 

B houve uma redução no consumo de Ciprofloxacino no ano de 2012, o que pode estar associado ao 

fenômeno de resistência, podendo ser um motivo para mudanças no padrão de prescrição, enquanto 

no Hospital A o consumo seguiu uma linha de crescimento. Outra justificativa para a redução da DDD 

no Hospital B no ano de 2012 é que a coleta de dados terminou no mês de setembro, o que também 

contribui muito para essa redução observada. 

Nas unidades de Internação cirúrgica, o Ciprofloxacino também foi antibiótico mais 

consumido, sendo utilizados para profilaxia de cirurgias urológicas. A literatura descreve a utilização 

deste antibiótico de forma profilática para a prevenção de infecções genito-urinárias e de infecções do 

local cirúrgico (MOTA et. al., 2010). 

Por outro lado, o Levofloxacino, uma fluoroquinolona de quarta geração, apresentou DDD baixa 

em ambos os Hospitais. Seu uso é indicado para tratamento de infecções do trato urinário resistentes 

ao Ciprofloxacino. Além disso, o Levofloxacino possui uma maior cobertura contra bactérias gram-

positivas que o Ciprofloxacino e pode ser uma boa opção para o tratamento de pneumonias típicas e 

atípicas (CUE BRUGUERAS, MOREJON e SALUP, 2005). Os resultados sugerem que a utilização 

deste fármaco tem sido preservada nos dois hospitais. 

Para os macrolídeos, a DDD média observada foi Claritromicina foi muito baixa tanto no 

Hospital A quanto no Hospital B, sugerindo que a este fármaco está em desuso nessas unidades 

Hospitalares.  Para a Azitromicina, a DDD no Hospital B foi menor do que no Hospital A, o que se 

justifica pela grande utilização deste antibiótico, especialmente no CTI da unidade, associada à 

Amoxicilina + Clavulanato, para o tratamento de pneumonias causadas por microrganismos típicos e 

atípicos.  Cabe ressaltar que os macrolídeos são considerados uma importante opção terapêutica das 

infecções de vias aéreas superiores, sendo uma alternativa terapêutica em pacientes alérgicos à 

penicilina (MENEZES et al., 2007). Apesar dessa vantagem, os macrolídeos apresentam como 

desvantagens o desenvolvimento de resistência bacteriana que tem sido uma crescente, e a pressão 

seletiva para a colonização nasofaríngea por Streptococcus pneumoniae (GILIO e LO, 2003). A 

Azitromicina tem uma meia-vida sérica de 12 a 20 horas, enquanto nos tecidos mantém-se por até 60 

horas, o que permite sua utilização em dose única diária (TAVARES, 2006), o que oferece maior 

comodidade de administração. Sugere-se que esta seja uma das justificativas para seu uso ser 

superior ao da Claritromicina. 
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A média da DDD encontrada para Polimixina B no Hospital B foi maior do que no Hospital A, 

especialmente nos Centros de Tratamento Intensivo. Nesta unidade observou-se aumento 

progressivo no consumo no período estudado, enquanto nas outras unidades de atendimento o 

consumo foi inexpressivo. Segundo relatório fornecido pela CCIH (Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar) do Hospital A, este consumo pode ser explicado pelo predomínio de Acinetobacter spp. 

Pan-Resistentes em amostras de cultura de pacientes internados no CTI desta Unidade Hospitalar.  O 

Acinetobacter spp encontrado nas amostras, 50% eram Pan-resistentes, os quais somente são 

sensíveis à Polimixina B e Tigeciclina, e alguns sensíveis aos Aminoglicosídeos. É importante 

ressaltar que a Polimixina B era usada até a metade da década de 1960 como fármaco de escolha 

para o tratamento das infecções por Pseudomonas aeruginosa. Porém, devido ao desenvolvimento 

de novos fármacos menos tóxicos, seu uso tornou-se obsoleto. Atualmente, devido ao aparecimento 

de microrganismos gram-negativos resistentes aos demais antimicrobianos, ressurgiu o interesse 

pelo uso da Polimixina B (BESEN, 2008).  

A Tigeciclina e a Linezolida são antibióticos consideravelmente novos e aparentemente estão 

sendo utilizados com cautela em ambos os hospitais, também tendo sido consumidos mais 

intensamente nos Centros de Terapia Intensiva.  

A DDD média da Tigeciclina foi muito semelhante em ambos os Hospitais e, de acordo com 

informação da CCIH do Hospital A, tem surgido como uma opção terapêutica para o tratamento da 

osteomielite. Por este motivo, foi observado um pequeno consumo na internação cirúrgica desta 

unidade. O consumo é muito expressivo no CTI dos dois Hospitais no ano de 2012, sendo maior no 

Hospital B do que no Hospital A. No CTI do Hospital A este consumo também está associado ao 

tratamento de infecções causadas por cepas Acinetobacter spp multirresistente. A Tigeciclina possui 

atividade contra bactérias aeróbicas, anaeróbicas e microrganismos Gram-positivos resistentes. Além 

disso, a Tigeciclina é ativa frente à microrganismos Gram-negativos produtores de β-lactamases, 

apresentando ação limitada apenas contra P. aeruginosa (QUEIROZ, SILVA, PIETRO e SALGADO, 

2012). 

A Linezolida apresentou uma DDD média baixa no Hospital A e mínima no Hospital B. Seu 

consumo foi apenas significativo no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital A, no ano de 2012, 

onde é utilizada como uma das opções para infecção grave de pele ou partes moles, por S. aureus 

(MRSA ou não), CA-MRSA (MRSA da comunidade). Este fármaco apresenta atividade significativa 

contra bactérias Gram-positivas multirresistentes, com grande importância no tratamento de MRSA e 

VRE (Enterococcus resistentes à Vancomicina), Anaeróbios, Enterobactérias, P. aeruginosa, além de 

ser indicada para infecção relacionada à utilização de cateter venoso profundo (GUIMARÃES et al, 

2010). 
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A Daptomicina foi muito pouco consumida nos dois hospitais, sendo que, no CTI do Hospital B, 

este fármaco começou a ser utilizado no ano de 2012. Este medicamento é o primeiro agente de uma 

nova classe de antibióticos, tendo seu espectro de ação apenas para bactérias Gram-positivas, pode 

ser uma opção para infecções causadas por S. aureus, sensível ou resistente à oxacilina (QUEIROZ, 

SILVA, PIETRO; SALGADO, 2012).  Por ser um medicamento novo, ter sido padronizado há pouco 

tempo nos hospitais e ainda não ser bem conhecido pelo corpo clínico, não houve utilização no 

Hospital A. Estudos sugerem que ela será uma alternativa útil em infecções como osteomielites e 

infecções associadas a dispositivos ortopédicos (ARAOS et al.,  2012) dos que os agentes disponíveis 

anteriormente. 

Em vários estudos sobre a utilização de antibióticos, se evidencia que os antibióticos inibidores 

da síntese de parede é a classe de medicamento mais frequentemente estudada, o que sugere que 

esta classe também seja a mais consumida.  Em um estudo realizado no Rio Grande do Sul em 2010, 

observou-se que os antibióticos -lactâmicos das classes Cefalosporinas foram os mais utilizados 

(43,4%), seguidos pelas Penicilinas (16,3%), e pelos antibióticos não--lactâmicos fluoroquinolonas 

(13,0%) e Aminoglicosídeos (9,7%) (RODRIGUES e BERTOLDI, 2010). Em outro estudo em um 

Hospital de Caxias do Sul, no ano de 2009, foi demonstrado que os antimicrobianos mais consumidos 

foram Ampicilina/Sulbactam, Ciprofloxacino e Cefazolina, com valores médios encontrados de 

DDD/100 leitos-dia para Ampicilina/Sulbactam (30,9), Ciprofloxacino (7,5) e Cefazolina (4,1) (ONZI, 

HOFFMAN e CAMARGO, 2011).  Em um estudo realizado em um Hospital Geral na Espanha, entre os 

anos de 1996 a 2000, as maiores DDDs foram encontradas para o Cefepime (46,47), Gentamicina 

(22,92) e a Tobramicina (22,62) (NAJERA et al., 2003). 

O que facilitou análise do consumo de antibióticos no CTI do Hospital A, foi um relatório da 

vigilância microbiológica desta unidade, que foi fornecido pela CCIH do hospital. Cabe ressaltar que a 

CCIH do Hospital A é mais atuante neste setor, devido a necessidade de utilização de antibióticos 

que apresentem espectro de ação mais amplo. A CCIH do Hospital é constituída por uma equipe de 

sete funcionários, sendo: quatro médicos infectologistas, duas enfermeiras e uma farmacêutica.  

Alguns fatores foram limitantes, para que um estudo mais aprofundado pudesse ser 

realizado. Dentre eles, destaca-se a falta de fornecimento de dados pelos hospitais, o que 

impossibilitou o cálculo da DDD dos antibióticos consumidos em todas as unidades de atendimento;  

a falta de alguns dados imprescindíveis para se traçar o perfil de utilização de antibióticos, como a 

idade dos pacientes, sexo, a indicação terapêutica do antibiótico.  Desta forma, foi inviável descrever 

o perfil completo do consumo de antibióticos não--lactâmicos nos hospitais estudados.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Há um elevado consumo de antimicrobianos nas duas Unidades Hospitalares, principalmente 

na Unidade de Emergência do Hospital A e da Unidade Vascular do Hospital B. A Clínica médica do 

hospital B apresentou um consumo superior ao Centro de Tratamento Intensivo desta Unidade 

Hospitalar, já no Hospital A, o consumo mais elevado foi no Centro de Tratamento Intensivo. 

Com base nas médias de DDD dos antimicrobianos não--lactâmicos e a observação do 

consumo por unidades, pode-se concluir que os novos antibióticos a Linezolida, Tigeciclina e 

Daptomicina estão sendo conservados, assim como a Polimixina B, tendo uso mais prevalente nas 

unidades de tratamento intensivo para o tratamento clínico de infecções causadas por 

microrganismos multirresistentes.  

Por outro lado, o Ciprofloxacino foi o medicamento mais consumido nos dois hospitais, 

enquanto os macrolídeos e o Levofloxacino não tiveram consumo significativo nas unidades 

estudadas.  

 



47 
 

8  PERSPECTIVAS 

 

 

O presente estudo foi o ponto de partida no sentido de tentar contribuir para melhorar a 

qualidade das prescrições e o controle sobre os antibióticos nas Unidades da Rede Municipal de 

Saúde da cidade do Rio de Janeiro. É necessário que sejam realizadas análises posteriores para 

investigar se os protocolos de prescrição sugeridos pela CCIH dos hospitais estão sendo colocados 

em prática, principalmente os novos protocolos que sugerem propostas de medidas corretivas, na 

tentativa de evitar o fenômeno da resistência, principalmente pelo consumo excessivo de 

fluoroquinolonas. 

Torna-se importante a investigação do consumo nas unidades de emergência, já que neste 

estudo estas unidades não foram contempladas. Estas unidades são as portas de entrada dos 

Hospitais, e o consumo de antibióticos nestas unidades também é elevado.  A utilização de forma 

empírica é predominante, o que é preocupante, já que muitas vezes o tratamento é ineficaz, e acaba 

contribuindo para o surgimento do fenômeno da resistência.  

Outro ponto que pode ser analisado diz respeito a estudos de custo efetividade de forma a 

evitar desperdícios. É importante salientar, que sempre identificado o agente etiológico da infecção a 

terapia seja revisada, para que um antibiótico mais apropriado seja utilizado, reduzindo assim o 

espectro, a toxicidade e como isso o custo do tratamento. 
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10  ANEXOS 

Anexo 1 -  Formulário de justificativa para o emprego de antibióticos 

 


