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RESUMO 

 

A Farmácia Hospitalar desempenha importante papel na promoção do uso racional de 

antimicrobianos, pois é este o setor envolvido nas etapas de seleção até a distribuição destes 

antibióticos no hospital. Carbapenemas são medicamentos antibacterianos da classe dos -

lactâmicos, com amplo espectro de ação. Seu uso está associado ao tratamento de infecções 

causadas por bactérias multirresistentes quando há falha de outra antibioticoterapia. Assim, 

tais antimicrobianos devem ser prescritos de forma a minimizar o desenvolvimento de 

resistência, pois podem representar a última linha de tratamento em infecções graves. O uso 

indiscriminado dessa classe de antimicrobianos gera custo maximizado ao hospital devido ao 

seu alto valor, sendo a racionalização desse uso fator importante para a administração 

hospitalar pela redução de custos além da prevenção da seleção de cepas resistentes. Este 

estudo teve como objetivo avaliar a utilização de carbapenemas em um hospital geral terciário 

da rede federal, localizado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, fornecendo suporte para o 

desenvolvimento de uma política de uso de antimicrobianos, com base no sistema 

(ATC/DDD). Para tal, foi realizada pesquisa descritiva observacional, quantitativo, 

retrospectivo da utilização de carbapenemas no período de janeiro a dezembro de 2014. Foi 

observado que de todos os -lactâmicos injetáveis disponíveis no hospital estudado o 

meropeném foi o mais utilizado com 9,17 DDD sendo o CTI à clínica que mais consumiu os 

carbapenêmicos meropeném e imipeném. O consumo de ertapeném não foi detectado no CTI 

mas, a clínica que mais consumiu este antimicrobiano foi à neurologia. A comparação entre o 

consumo observado no hospital de estudo e nos diferentes hospitais do Brasil e no mundo 

demonstrou diferenças expressivas quanto ao emprego de carbapenemas, havendo 

necessidade de investigação mais detalhada dessa utilização, bem como a revisão e 

implementação de políticas de controle de prescrição de carbapenemas no hospital de estudo. 
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ABSTRACT 

 

The hospital pharmacy plays an important role in the promotion of rational use of 

antimicrobial, because this is the sector involved from the selection stage until the distribution 

of this drugs in the hospital. Carbapenems are antimicrobial drugs from the class of β-Lactam 

antibiotics with a broad spectrum of action. Their use is associated with the treatment of 

infeccions caused by multiresistant bacteria when there is a failure in another antimicrobial 

therapy. Therefore, these antimicrobial drugs should be prescripted in a way of minimize the 

development of resistance, because they represent the last line of treatment. Indiscriminate 

use of this antimicrobial class generates a cost maximized to the hospital due to its high cost, 

and the rationalization that use an important factor for hospital administration and reducing 

unnecessary costs. This study aimed to evaluate the use of carbapenems in a tertiary general 

hospital in the federal system, located in the city of Rio de Janeiro, RJ, providing support for 

the development of a policy on these antimicrobials, based on the system (ATC / DDD ). To 

do this, observational descriptive, quantitative, retrospective use of carbapenems was 

conducted from January to December 2014. In all injectable -lactam antibiotics available in 

the hospital studied meropenem was the most used with 9.17 DDD, and CTI was the clinic 

that consumed more meropenem and imipenem, on the other hand did not consume 

ertapenem. The clinic that consumed more ertapenem was neurology. The comparison 

between the consumption observed in the study hospital and the different hospitals in Brazil 

and around the world showed significant differences in the use of carbapenems, requiring 

further investigation of such use, as well as the review and implementation of prescription 

control policy carbapenems in the hospital study. 
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 1  INTRODUÇÃO 

 

 

 De acordo com a American Society of Health-System Pharmacists (ASHP), é parte das 

responsabilidades do Farmacêutico Hospitalar a diminuição da transmissão das infecções, a 

promoção do uso racional de antimicrobianos e a educação continuada para os profissionais 

da saúde e pacientes 1. Assim, é de fundamental relevância a integração do farmacêutico a 

uma equipe multiprofissional para auxiliar no controle das infecções ocorridas no hospital, 

promovendo orientação, prevenção e conscientização sobre o uso racional de antibióticos, por 

meio de levantamentos de dados, discussões e treinamentos com as diferentes equipes 

hospitalares a fim de garantir a melhoria na qualidade assistencial 2. 

A classe de agentes antimicrobianos das cefalosporinas é conhecida por seu amplo 

espectro de atividade, eficiência comprovada e perfil de segurança favorável, tornando-se uma 

das classes de antimicrobianos -lactâmicos mais comumente prescritas. Atualmente no 

Brasil existem quatro gerações reconhecidas de cefalosporinas com base no seu espectro de 

atividade 3. Ainda hoje, análogos da cefalosporina estão a ser desenvolvido com atividade 

bactericida em bactérias multirresistentes, um dos quais, Ceftaroline, está em pré-registo no 

Federal Drugs Administration (FDA), órgão americano de vigilância e autorização de 

medicamentos 4. 

A penicilina foi descoberta por Alexander Fleming pela observando-se o efeito 

antibacteriano do fungo Penicillium. Esta descoberta levou à criação de vários análogos que 

são utilizados hoje como penicilinas naturais, semissintética, e as associadas com inibidores 

de -lactamases. Seu espectro de ação é amplo assim como os demais -lactâmicos. Essa 

classe também é comumente prescrita 4. 

 Uma importante classe de antibacteriano atualmente disponível para uso hospitalar é a 

dos carbapenemas. Esses antibióticos pertencentes à classe dos -lactâmicos com amplo 

espectro de ação proporcionam excelente atividade bactericida contra muitas bactérias 

aeróbicas e anaeróbicas, Gram-positivas e Gram-negativas 3,4. Devido a sua estabilidade à 

hidrólise por -lactamases mediadas por plasmídeos, como é o caso da maioria das ESBL (-

lactamases espectro estendido), ou até mesmo de localização cromossômica como as AmpC; 

esta classe de antimicrobianos apresenta taxas de resistência menores que os demais -

lactâmicos5,6,7.  
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 Semelhante às penicilinas e cefalosporinas, as carbapenemas são agentes bactericidas 

que se ligam às PBP (proteínas de ligação à penicilina) bacterianas interferindo na síntese do 

peptídeoglicano da parede celular (PC) do microrganismo. As PBP são indispensáveis para o 

alongamento e reticulação do peptidoglicano da PC, tanto nas bactérias Gram positivas como 

Gram negativas3,4,8. Assim, após o antibiótico carbapenema atravessar o espaço 

periplasmático da bactéria, a acilação das PBP ocorre, e isso levará à inibição da formação da 

ligação cruzada entre as camadas de peptidioglicana resultando na morte bacteriana 8. 

 Semelhante aos outros -lactâmicos, os carbapenemas são eliminados 

predominantemente por excreção renal. Nefrotoxicidade, neurotoxicidade e imunomodulação 

foram relatados com o uso desses antibióticos, e fatores predisponentes, portanto, devem ser 

considerados 9,10,11. Até o momento, os carbapenemas clinicamente disponíveis têm baixa 

biodisponibilidade por via oral, portanto, não atravessam facilmente as membranas 

gastrointestinais e devem ser administrados por via intravenosa ou intramuscular 12,13,14. 

 

 

 1.1  Breve Histórico 

 

 Com o surgimento das -lactamases bacterianas ameaçando a eficácia das penicilinas 

no final dos anos de 1960, as buscas por inibidores dessas enzimas tornaram-se mais intensas 

e de grande necessidade 15. Pouco tempo depois, o ácido clavulânico, o primeiro inibidor de 

-lactamase clinicamente disponível e a tienamicina, foram descobertos16. 

Notoriamente a tienamicina demonstrou potente atividade inibitória às -lactamases e 

largo espectro antibacteriano. Com o tempo o entusiasmo para esse composto cresceu 

rapidamente, uma vez que a tienamicina havia exibido atividade inibitória contra bactérias 

Gram-negativas, incluindo Pseudomonas aeruginosa, bem como anaeróbios e às bactérias 

Gram-positivas, tais como Staphylococcus aureus suscetíveis à meticilina e oxacilina16,17. 

 Infelizmente a tienamicina apresentou instabilidade química em meio aquoso, 

sensibilidade à hidrólise básica (pH> 8,0) sendo também altamente reativa a nucleófilos tais 

como a hidroxilamina e cisteína. A instabilidade da tienamicina estimulou a busca por 

derivados análogos com maior estabilidade 18. 

 Sendo assim na década de 1980 surgiram os carbapenemas que são antibióticos 

derivados da tienamicina, com o imipeném e o meropeném, os primeiros membros da classe, 

com amplo espectro de atividade antimicrobiana, incluindo cobertura de P. aeruginosa, 
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colocando-os como tratamento adequado para infecções nosocomiais, onde todas as 

Enterobacteriaceae eram suscetíveis aos carbapenemas 19. 

 Como o imipeném demostrou ser suscetível a desativação por desidropeptidase I 

(DHP-I), encontrada no Corpúsculo de Malpighi, mais especificamente na borda em escova 

renal humana, faz-se necessário a sua administração concomitante a cilastatina, um inibidor 

seletivo desta enzima. Tal descoberta tornou possível o uso prático do imipeném, podendo o 

mesmo atingir altas concentrações na urina e menor toxicidade, ou seja, cilastatina oferece 

proteção contra DHP-1, resultando em um aumento da recuperação urinária de imipeném 

intacta de 15-20% para 60-70% 8,20. 

 Em 2001 foi lançado o ertapeném, um carbapenema sem atividade contra 

Pseudomonas sp. e com alta afinidade de ligação a proteínas bacterianas. Sua meia-vida 

prolongada permite uma dose única diária 21. Doripeném é um dos mais novos membros da 

classe das carbapenemas, aprovado em 2007 nos Estados Unidos mas que ainda não foi 

aprovado para comercialização no Brasil. Seu espectro é semelhante ao do imipeném e 

meropeném, com atividade contra P. aeruginosa 22. Atualmente, além do doripeném existem 

novos carbepenemas como: biapeném, panipeném, razupeném, riapeném, tomopeném, 

tebipeném, no entanto nenhum desses carbapenemas estão disponíveis no Brasil 3,23. 

 

 

 1.2  Espectro de ação 

 

 Em geral, imipeném, panipeném, e doripeném são antibióticos mais potentes contra 

bactérias Gram-positivas enquanto meropeném, biapeném, ertapeném, e doripeném são mais 

eficazes contra organismos Gram-negativos 24,25. 

 Com exceção ao ertapeném que é inativo contra P. aeruginosa e A. baumannii 26, os 

outros carbapenemas também são ativos contra ambas as bactérias, contra a maioria dos 

Gram-positivos (exceção aos MRSA (Staphylococcus aureus resistente à meticilina), 

Enterococcus faecium e Enterococcus faecalis) e bactérias Gram-negativas (exceto 

Stenotrophomonas maltophilia), bem como diferentes espécies de anaeróbios 8,27. 

 Atualmente, meropeném e imipeném associado com cilastatina (imipeném-cilastatina) 

são recomendados para tratamento de várias infecções hospitalares, tais como pneumonia, 

infecções complicadas do trato urinário e intra-abdominal, septicemia, infecções complicadas 

da pele e meningite 12. Uma aplicação única de meropeném associado com ácido clavulânico 

é potente para combater Mycobacterium tuberculosis resistente a multirresistentes (MDR) 28. 
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 Nos últimos anos, devido o surgimento de patógenos multirresistentes, a associação de 

carbapenemas com outros agentes antimicrobianos é um caminho para o tratamento de 

infecções muito graves, as quais tendem a aumentar o tempo de hospitalização e/ou até 

mesmo levar o paciente ao óbito29. Na maioria das vezes, para o tratamento empírico de 

pacientes com infecções nosocomiais graves de origem não identificada, um carbapenema é 

combinado com um antibiótico que tem como alvo as bactérias Gram-positivas 16. 

 

 

 1.3  Mecanismo de Resistência 

 

 Acredita-se que a resistência a carbapenemas reflita a história de 20 anos de uso 

generalizado dessa classe de antimicrobianos, além de sua aplicação em dosagem subótima 

para os patógenos com concentração mínima inibitória (MIC) mais elevada 30.  

 Os níveis de resistência aumentaram consideravelmente desde a introdução do primeiro 

carbapenema, particularmente entre os microrganismos Gram-negativos. Atualmente, a 

resistência a carbapenemas nos A. baumannii e P. aeruginosa é um problema importante de 

saúde pública, com o constante crescimento na prevalência e disseminação geográfica das 

cepas resistentes, com relatos de taxas de resistência maiores que 16,3% a nível mundial 37,38. 

 Três são os mecanismos de resistência dos carbapenemas, mais conhecidos: i) 

alterações na expressão de porinas, levando ao influxo reduzido de carbapenema devido a 

modificação de proteínas da membrana externa; ii) produção de bombas de efluxo, alterando a 

concentração do antibiótico dentro da célula bacteriana; iii) a secreção de carbapenemases, 

enzimas com propriedade de hidrolisar diferentes -lactâmicos, inclusive os 

carbapenemas.31,32. 

Estudos têm sugerido que a resistência a imipeném pode ocorrer através da perda de 

expressão da porina, enquanto no meropeném e doripeném, ocorre a combinação da perda de 

porina em conjunto com o aumento da produção da bomba de efluxo 39.  

No entanto, é a produção de -lactamases o mecanismo de resistência mais estudado.  

As carbapenemases pertencem às classes A (penicilinases), B (metalo--lactamase) e D 

(oxacilinases) segundo o espectro de ação de cada enzima conforme a classificação de 

Ambler31,32. Para o autor, as -lactamases dividem-se em quatro classes (A, B, C e D). 

Enzimas da classe C são principalmente codificadas cromossomicamente e são mais 

conhecidas como cefalosporinases  do tipo AmpC, não tendo ainda sido descritas nenhuma 
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carbapenemase nessa classe. As enzimas da classe A são as penicilinases mediadas por 

plasmídeo constitutivamente expresso e suscetível a inibidores de -lactamase como o ácido 

clavulânico; enzimas representativas incluem KPC-2 e SME 16. Enzimas da classe B são 

conhecidas como metalo--lactamase (MBL) resistentes às penicilinas, cefalosporinas e 

carbapenemas, não hidrolisam aztreonam, não sofrem ação de inibidores de -lactamases, 

mas perdem atividade por intermédio de quelantes de íons metálicos. Além disso, as MBLs 

requerem íons Zn+2 ou outros cátions divalentes como co-fator no sítio ativo e por isso, são 

inibidas por agentes quelantes, como o ácido etilenodiamino tetracético (EDTA). As enzimas 

representativas desse tipo de carbapenemases são IMP, VIM e NDM 16,32,40. Finalmente, a 

classe D incluem as -lactamases com preferência de substrato para a oxacilina e, portanto, 

são chamadas oxacilinases, enzimas que representam esse tipo de -lactamase são a OXA-23, 

OXA-55, OXA-58 dentre outras 16.  

Esta diversidade de classes é um aspecto fundamental para a terapia antimicrobiana. 

Tradicionalmente, a resistência mediada pelas carbapenemases, particularmente em 

Pseudomonas spp. e Acinetobacter spp. deveu-se à síntese de metalo--lactamases. Em 2001 

houve o primeiro relato de isolamento de uma estirpe de K. pneumoniae com um novo 

plasmídeo com gene codificador da -lactamase denominada KPC. Esta enzima confere 

resistência ao imipeném, meropeném, cefalosporinas de amplo espectro e aztreonam. 41,42,43,44. 

Além disso, as enzimas KPC não são mais restritas a Klebsiella, pois tem sido descritas em 

Escherichia coli, Salmonella enterica, Citrobacter freundii, Serratia marcescens, P. 

aeruginosa e Acinetobacter baunammi 12, 31,40,41. 

 Um plasmídeo carreando genes de  -lactamase ‘AMPc-like’ foi descrito em Klebsiella 

spp., Enterobacter spp., Pseudomonas spp., e Acinetobacter spp., esses microrganismos 

utilizam este mecanismo em combinação com a falha de permeabilidade da membrana, o que 

potencializa a resistência aos carbapenêmicos 33. Além disso, um número cada vez maior de 

microrganismos, especialmente Acinetobacter spp., podem produzir oxacilinases que inativam 

os carbapenêmicos.  

 Recentemente, uma nova MBL, codificada por um plasmídeo denominado, New Delhi 

MBL (NDM-1) foi identificada em K. pneumoniae e E. coli. Preocupante é o fato de que as 

enzimas NDM estão presentes em E. coli, a causa mais comum de infecções do trato urinário 

associados à comunidade. Além disso, as bactérias produtoras de NDM são resistentes a 

diversos grupos de antibióticos, incluindo aminoglicosídeos, fluoroquinolonas e outros -
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lactâmicos além dos carbapenemas, sendo algumas vezes susceptíveis apenas à colistina e 

tigeciclina 45. 

Dados recentes sugerem que uma redução da permeabilidade, em combinação com 

certas -lactamases, pode também desempenhar um papel importante na aquisição de 

resistência por Klebsiella spp., Enterobacter spp. e Acinetobacter spp.46 No entanto, em P. 

aeruginosa a permeabilidade reduzida é o principal mecanismo de resistência aos 

carbapenemas no hemisfério do ocidente 46. 

 A associação geral entre o uso de antimicrobianos e o aumento da resistência a eles é 

bem conhecida e acredita-se ser causal. Vários relatos exemplificam essa ligação para 

carbapenemas, um deles está relacionado a tentativa de prevenir a resistência a cefalosporina 

pela redução de seu uso, o que levou ao aumento de 141% na utilização compensatória de 

carbapenemas acarretando no aumento de 69% na prevalência de infecções causadas por P. 

aeruginosa resistentes a imipeném 33. Em outro estudo, realizado em um hospital pediátrico 

polonês, foi verificado que o uso de carbapenemas quadruplicou entre 1993 e 2002, 

constatando também a redução de 96% para 82% no percentual de isolados sensíveis a 

imipeném com aumento no MIC90 de 2 mg/L para 16 mg/L em relação ao mesmo período 34. 

 A posologia subótima é um condutor bem conhecido para o desenvolvimento de 

resistência aos antibióticos durante a terapia antibiótica, as dosagens (por exemplo, imipeném 

2 g / dia) podem ser abaixo do ideal em termos de erradicação microbiológica com seleção de 

cepas resistentes em infecções ocorridas em determinados pacientes, particularmente em 

patógenos com sensibilidades intermediárias e indivíduos com propriedades farmacocinéticas 

alteradas, como nefropatias, hepatopatias ou distúrbios hemodinâmicos. As doses, nesses 

casos devem ser ajustadas de forma adequada 35. 

 Atividade contra muitos patógenos multirresistentes está entre as principais vantagens 

da utilização de carbapenemas em pacientes com infecções graves por bactérias Gram-

negativas. Por conseguinte, a utilidade de carbapenemas no futuro depende, em grande 

medida, do controle ao desenvolvimento de resistência a esta classe. A resistência aos 

antibióticos em função da exposição ao medicamento e pode ser adquirida através de 

inúmeros mecanismos 36.  
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1.4     Utilização de Antimicrobianos 

 

O uso excessivo de antimicrobianos é um problema de saúde pública mundial. 

Estudos vêm demonstrando aumento nas taxas de consumo de antimicrobianos ao longo do 

tempo 47,48. Esta utilização exacerbada de antimicrobianos está sendo relacionada ao aumento 

dos custos de cuidado de saúde e a alta resistência bacteriana a esses fármacos 47. A 

resistência aos antimicrobianos provoca aumento da mortalidade e da morbidade. Na Europa 

cerca de 25.000 mortes ocorrem a cada ano devido a infecções causadas por  bactérias 

resistentes a múltiplos antimicrobianos 47,48,49. 

O custo de tratamento de um paciente com infecção grave causada por organismo 

multirresistente será de longe superior ao custo do tratamento de um paciente infectado por 

um organismo susceptível das mesmas espécies. Isto é em parte causado pelo prolongamento 

de tempo da doença, devido à falha do tratamento inicial, e, também pela necessidade de 

hospitalização e utilização de medicamentos mais caros 50. 

Os antimicrobianos estão entre os medicamentos com os custos mais elevados no 

mundo e representam de 20-30% das despesas totais com medicamentos nos hospitais. 

Viabilizar o uso racional de antimicrobianos pode ser uma forma de reduzir os custos de 

saúde, levando a melhoria na qualidade do tratamento.  Assim, a importância do uso racional 

da utilização de antimicrobianos torna-se fundamental 47,51. 

As orientações atuais recomendam a terapia de combinação de largo espectro, com 

mais de dois antibióticos como a terapêutica empírica inicial para alguns tipos de infecções 

em pacientes em risco de serem infectados com organismos resistentes 52.Todos os 

antibióticos podem potencialmente exercer pressão seletiva e, assim, conduzir a resistência, 

mas a terapia antimicrobiana empírica adequada é importante porque pode reduzir a 

mortalidade em pacientes criticamente enfermos. Mas, não raramente, nas unidades de 

cuidados intensivos, as terapias antimicrobianas empíricas iniciais de largo espectro são 

continuadas mesmo após os dados microbiológicos estarem disponíveis, perdendo-se a 

oportunidade de estreitar o espectro e limitar a duração do uso de antimicrobianos 52. 

Fármacos antibacterianos só devem ser usados quando há uma infecção confirmada 

ou quando a probabilidade da ocorrência de uma infecção é alta 53. Uma vez que a maioria das 

infecções hospitalares é causada por bactérias, uma correlação positiva entre a utilização de 

fármacos antibacterianos e o risco ou a ocorrência de infecção é de se esperar, mas ao analisar 

tais correlações algumas outras considerações devem ser tidas em conta. Em primeiro lugar, a 
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resistência aos medicamentos é maior entre cepas bacterianas provenientes de hospitais, em 

comparação com outros ambientes, e, portanto, o uso de agentes antibacterianos de nova 

geração no tratamento, é favorecido. Em segundo lugar, os doentes em estado crítico 

requerem procedimentos invasivos com mais freqüência e, portanto, eles são mais vulneráveis 

a infecção associada ao cuidado com a saúde de tal modo que os agentes antibacterianos de 

largo espectro são utilizados desde o início do tratamento. Estes argumentos podem explicar a 

correlação das taxas de infecção hospitalar e o índice de procedimentos invasivos, com o uso 

de nova geração de drogas antibacterianas de amplo espectro 53. 

O Brasil tem dimensões continentais e é o maior país da América Latina, 

caracterizado por muitas variações geográficas e econômicas, com uma população de 192 

milhões de habitantes. Apesar de seus centros médicos de excelência, a resistência bacteriana 

nos hospitais brasileiros representa grande problema e um desafio ao tratamento54. 

No Brasil não há um laboratório central de referência em microbiologia, e a revisão 

de dados nacionais sobre a resistência bacteriana não é uma atividade fácil, porque há falta de 

publicações oficiais. A resistência parece ser mais relevante nos estados do sul e sudeste, onde 

recentemente, hospitais locais tiveram uma tendência crescente para consolidar os serviços de 

laboratório de microbiologia e movê-los para fora do local, levando a um tempo de resposta 

mais longo para a cultura e liberação dos resultados dos testes de susceptibilidade 

antimicrobiana 55. Embora existam grupos de gestão de antimicrobianos na maioria dos 

hospitais, o atraso de relatórios de microbiologia pode prejudicar prescrições de antibióticos 

específicos, que podem, por sua vez, contribuir para uma pressão seletiva alta devido ao 

grande uso de antibióticos de largo espectro 55. 

O alto consumo de antimicrobianos de último recurso como a colistina, é 

normalmente observado em unidades de cuidados intensivos brasileiras, depois de muitos 

isolados serem resistentes a quase todos os fármacos atualmente disponíveis 54. Há evidências 

de que o consumo total de agentes antimicrobianos é um fator crítico na seleção de 

resistência.  Em contrapartida, a subutilização através de dosagem inadequada, baixa adesão, 

e antimicrobianos abaixo do padrão também podem desempenhar papel tão importante quanto 

o excesso de uso desempenha em causar resistência. Ainda possui a questão que no Brasil há 

uma facilidade na compra de certos medicamentos, e que até poucos anos atrás a dispensação 

de antimicrobianos era feita sem muito rigor, levando a automedicação e sendo um fator que 

contribuía para o aumento de cepas resistentes 54,56. 
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Existem diversas estratégias desenvolvidas para buscar melhores resultados para o 

controle do consumo de antimicrobianos. A restrição do uso é um método amplamente 

utilizado e consiste na utilização de antimicrobianos somente após a avaliação e liberação.  

Para estudos de avaliação do consumo de antimicrobianos, a Organização Mundial 

de Saúde preconiza o uso da classificação Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) e da 

Dose Definida Diária (DDD), unidade de medida internacional que tem como objetivo 

auxiliar o estudo do consumo real no ambiente hospitalar, permitindo estabelecer o perfil de 

utilização destes medicamentos e a comparabilidade interinstitucional. Para a ATC os 

medicamentos são classificados em vários grupos de acordo com o órgão ou sistema sobre o 

qual eles agem e de acordo com suas propriedades farmacológicas e terapêuticas. O primeiro 

nível divide as drogas em 14 grupos principais. O segundo nível indica os subgrupos 

farmacológicos e terapêuticos. O terceiro e quarto níveis incluem o produto químico, os 

subgrupos farmacológicas e terapêuticas, e o quinto nível é a substância química. Nos casos 

em que os subgrupos farmacológicos são considerados mais adequados do que os subgrupos 

terapêuticos ou químicos, o segundo, terceiro e quarto níveis são muitas vezes utilizados para 

identificar os subgrupos farmacológicos. A Dose Diária Definida (DDD), por sua vez, 

representa a dose média diária de manutenção para um adulto de um fármaco específico 

aplicado de acordo com a sua indicação principal 47,53,57. Segundo SANTOS e colaboradores 

(2007) existem diversas estratégias com o objetivo de atenuar a emergência de resistência 

bacteriana no ambiente hospitalar. No entanto, o sucesso de tais medidas depende em grande 

medida da disponibilidade de informações sobre a forma em que os antibióticos são 

administrados e os fatores mais importantes relativas à sua utilização excessiva ou 

inadequada, sendo a medida de consumo em DDD uma importante ferramenta para 

mensuração dessas informações 53.  

Para BOZKURT e colaboradores (2013) o estudo utilizando a metodologia 

ATC/DDD foi importante para a comparação das taxas de consumo de antibióticos, os custos 

relacionados e a adequação do uso de antibióticos entre o hospital de estudo, hospitais 

nacionais e internacionais e ainda assim permitiu comparar períodos anteriores ao do ano 

estudado, sendo esse fator uma vantagem desse tipo de metodologia de mensuração de 

consumo 47. Para o autor o método DDD padroniza o cálculo da intensidade do consumo de 

antibióticos nos hospitais, permitindo comparações com outros hospitais e esta avaliação 

ajuda a melhorar a qualidade do uso de antimicrobianos 47. 
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 2  JUSTIFICATIVA  

 

 

 Os antibióticos carbapenêmicos têm o mais amplo espectro de atividade antimicrobiana 

comparado aos outros antibióticos -lactâmicos, proporcionando excelente cobertura no 

tratamento de infecções bacterianas 3. Esta classe de antibióticos é restrita ao âmbito 

hospitalar e deve ser prescrita de forma a minimizar desenvolvimento de resistência uma vez 

que eles representam uma das alternativas ao tratamento de infecções, quando há falha de 

outra antibioticoterapia. Porém, no que diz respeito à prática hospitalar, esse fluxo que seria 

ideal, muitas vezes, não ocorre da forma como sugere a literatura científica sobre o tema 58. 

Em muitos casos observa-se o início de tratamento com carbapenemas sem a utilização prévia 

de outra antibioticoterapia. 

 Além disso, o uso indiscriminado dessa classe de antimicrobianos gera um custo 

maximizado ao hospital devido ao seu alto custo, sendo a racionalização desse uso um fator 

importante para a administração hospitalar e redução de custos desnecessários. 

Acredita-se que os dados gerados possam direcionar intervenções específicas e apontar 

o uso inadequado ou abusivo, visando à utilização racional dessa classe de fármacos, e 

também conter a disseminação da resistência bacteriana.  

 Diante destes dados, justifica-se a realização do presente estudo de monitoramento do 

uso dos carbapenemas com a finalidade de avaliar o uso dessa classe de medicamentos 

antimicrobianos em um hospital federal da cidade do Rio de Janeiro.
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3   HIPÓTESE 

 

O uso de carbapenemas no hospital em estudo é semelhante ao de outras unidades 

hospitalares de característica semelhantes ao mesmo estudado?
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4   OBJETIVOS 

 

 

 4.1  Objetivo geral  

 

 

 Avaliar quantitativamente a utilização de carbapenemas em um hospital federal de 

grande porte localizado na cidade do Rio de Janeiro, RJ. 

 

 

 4.2  Objetivos específicos: 

 

 

I. Quantificar o consumo de carbapenemas em um hospital federal de grande porte 

no Rio de Janeiro com base no sistema (ATC/DDD); 

II. Analisar o perfil de utilização de carbapenemas em cada clínica no ano de 

estudo. 

III. Comparar a utilização em DDD no hospital de estudo e demais hospitais com 

características semelhantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 5   METODOLOGIA 

 

 

 5.1  Cenário de estudo 

 

 

 O hospital estudado está localizado na cidade do Rio de Janeiro, RJ e faz parte do 

programa de Residência em Farmácia Hospitalar da Faculdade de Farmácia da UFF, 

supervisionado pelo Ministério da Saúde/NERJ. Trata-se de um hospital terciário de grande 

porte de assistência do tipo média e alta complexidade, com mais de 400 leitos, que em sua 

maioria são destinados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O nosocômio tem 

diversas clínicas, dentre elas as que participaram do estudo como: Oftalmologia, Cirurgia 

Plástica, Proctologia, Ginecologia, Neurologia, Cirurgia Vascular, Departamento Infecto-

Parasitário, Otorrinolaringologia , Serviços de Cardiologia e Unidade Coronariana, Clínica 

médica, Neurocirurgia, Ortopedia, Pediatria, Cirurgia geral; além de Centro de Tratamento 

Intensivo Adultos, Centro de Tratamento Intensivo Pediátrico, Unidade de Tratamento 

Intensivo Neonatal. 

O Serviço de Farmácia é dividido entre: Dispensação Hospitalar, Dispensação 

Ambulatorial, Farmacotécnica Hospitalar, Central de Abastecimento da Farmácia, Centro de 

Manipulação de Oncológicos, Farmácia Satélite do Centro Cirúrgico e Atenção Farmacêutica. 

 

 

5.2 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, com abordagem quantitativa sobre a 

utilização de carbapenemas no período de janeiro a dezembro de 2014.  
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5.3 Coleta de dados 

 

Os dados de consumo foram obtidos por meio de Relatórios Mensais de Consumo 

das unidades de internação, emitidos por sistema informatizado específico denominado 

HOSPUB, o qual é utilizado no hospital para controle de estoque. A coleta dos dados de 

consumo desses antibióticos foi feita por clínica e medicamentos. Para fins deste estudo, o 

quantitativo dispensado foi considerado como o quantitativo consumido.  

O consumo dos carbapenemas foi expresso em dose diária definida (DDD) por 100 

leitos-dia, calculada a partir da fórmula 1. Utilizou-se a classificação ATC/ DDD da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), versão 2015, para calcular o valor da DDD para cada 

antibiótico 57.  

 

DDD/100 leitos/dia = A/B x 100/T x Cx F     (Fórmula 1) 

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, no tempo considerado 

Para a realização do cálculo da DDD/100 leitos dia, foram utilizados dados referentes 

ao número de leitos ativos e taxas de ocupação anual, os quais foram obtidos no Serviço de 

Arquivo Médico e Estatísticas.  

Algumas clínicas como: Dermatologia, Hematologia, Nefrologia, Cirurgia Torácica 

utilizaram um ou mais carbapenemas, mas não foi possível calcular a DDD por 100 leitos-dia 

devido a estas não apresentarem quantidade de leitos especificados no hospital estudado, 

apesar de ser centro de custos para o hospital em termos de consumo. Também não foi 

calculado a DDD para 100-leitos dia para o consumo de carbapenemas em pacientes 

ambulatoriais, pois não era objetivo desse trabalho.  

Como o estudo não envolveu pacientes e seus devidos prontuários não houve a 

necessidade de aprovação prévia no devido Comitê de Ética em Pesquisa. 
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5.4 Pesquisa de dados na literatura científica 

 

A fim de realizar uma comparação inter-hospitalar nos dados referentes à DDD para 

100-leitos dia do hospital estudado e outros com características semelhantes, foi realizada 

busca de artigos científicos nas bases de dados Pubmed e Scielo com os seguintes descritores 

em saúde: carbapenems, utilization, DDD, consumption, rational use, com publicações no 

período de 2009 a 2015.  

 

 

5.5 Análise estatística dos dados  

 

Para o tratamento dos dados obtidos foi utilizado o programa Microsoft Excel® 2007, 

o qual permitiu a elaboração de planilhas relativas ao consumo de antibióticos por unidade de 

internação. 
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6 RESULTADOS 

 

 

6.1 Abordagem quantitativa 

 

A taxa de ocupação anual do hospital estudado, em 2014, foi de 415 leitos ativos 

correspondendo a 70,7% de ocupação. 

Vários foram os antimicrobianos utilizados no hospital, durante o período de estudo, 

no entanto, para este trabalho apenas os -lactâmicos de administração parenteral foram os 

analisados. Três classes de -lactâmicos são utilizadas, no hospital: penicilinas (naturais e 

semissintéticas), cefalosporinas e carbapenemas, variando as concentrações (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Lista dos antibióticos -lactâmicos de administração parenteral, disponíveis no 

hospital. 

Classe dos -lactâmicos Antimicrobiano Apresentação  

Penicilina natural Penicilina G 1200000 UI 

Penicilina semissintética 
Ampicilina Sódica 

Oxacilina 

500 mg e 1 g 

500 mg 

Penicilinas associadas a 

inibidores de -

lactamases 

Ampicilina + Sulbactan 

Amoxacilina+Clavulanato 

Piperacilina + Tazobactan 

2 g + 1 g 

1g + 200 mg 

4,5 g 

Cefalosporina 1ª geração Cefazolina 1 g 

Cefalosporina 2ª geração Cefuroxima 750 mg 

Cefalosporina 3ª geração 
Ceftriaxona 

Ceftazidima 

1 g 

1g 

Cefalosporina 4ª geração Cefepime 1 g e 2 g 

Carbapenemas 

Meropeném 

Imipeném + cilastatina 

Ertapeném 

500 mg e 1g 

500 mg 

1g 
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Com base na contagem dos antimicrobianos -lactâmicos de administração parenteral 

disponíveis no hospital, foi verificado que os carbapenemas (meropeném, imipeném e 

ertapeném) representavam 24% (29136 unidades) de todos os frascos de -lactâmicos 

consumidos no hospital de estudo, no ano de 2014 (Tabela 2). 

O significado da percentagem de frascos de -lactâmicos consumidos foi avaliado 

através do cálculo do consumo em DDD por 100 leitos-dia para cada -lactâmico. Foi 

verificado que o meropeném foi o -lactâmico mais consumido no ano de 2014, com 

DDD/100 leitos-dia no valor de 9,17, enquanto a oxacilina foi o segundo  -lactâmicos 

injetável mais consumido com DDD/100 leitos-dia no valor de 6,51, demonstrando elevada 

taxa de infecção por estafilococos (Tabela 2). Também foram calculados os consumos em 

DDD para o imipiném que foi de 0,82 e para o ertapeném de 0,19 (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Consumo em DDD por 100 leitos-dias dos -lactâmicos injetáveis no ano de 2014 

no hospital de estudo. 

Antimicrobiano 
Código 

ATCa 

Consumo em 

gramas/frascos 
DDDb/100 leitos 

AMOXACILINA+CLAVULANATO J01CR02 6614/6614 1,90 

AMPICILINA SÓDICA J01CA01 5280/7330 2,47 

AMPICILINA+SULBACTAN J01CR01 1090/545 0,51 

CEFAZOLINA J01DB04 16288/16288 5,10 

CEFEPIME J01DE01 11495/6908 5,37 

CEFTAZIDIMA J01DD02 1200/1200 0,28 

CEFTRIAXONA J01DD04 10092/10092 4,71 

CEFUROXIMA J01DC02 995/1327 0,31 

ERTAPENEM J01DH03 207/207 0,19 

IMIPENEM+CILASTINA J01DH51 1774/3548 0,82 

MEROPENEM J01DH02 19631/24264 9,17 

OXACILINA J01CF04 13933/27866 6,51 

PENICILINA G J01CE08 1820/1835 0,47 

PIPERACILINA + TAZOBACTAM J01CR05 57280/14320 3,82 
aATC refere-se à Anatomical Therapeutic Chemical 
b DDD refere-se à dose diária definida 
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Com relação à utilização de carbapenemas pelas diferentes clínicas do hospital; foi 

verificado que os três antibióticos não apresentaram uniformidade de uso (Tabela 3). Todas as 

clínicas utilizaram meropeném, com valores de DDD variando de 60,76, no CTI a 0,23 na 

Oftalmologia.  

Quatro clínicas (Oftalmonogia, UTI neonatal, Cirurgia plástica e Ortopedia) não 

usaram imipeném durante o período de estudo e entre as que usaram, mais uma vez o CTI foi 

a clínica que mais consumiu tal antimicrobiano (Tabela 3). Entretanto, o valor da DDD 

consumida foi muito inferior ao do meropeném (2,62).  O Plantão Geral foi a segunda clinica 

com maior valor de DDD consumida para imipeném (2,10). 

Com relação à utilização de ertapeném este foi o carbapenema de menor consumo 

(Tabela 3). Dez clínicas não fizeram uso deste antimicrobiano, incluído aí o CTI. As clínicas 

que mais consumiram ertapeném foram: Neurologia, DDD de consumo igual a 0,49 e 

Urologia DDD de consumo igual a 0,48. 

 

Tabela 3: Consumo de carbapenemas expressos em DDD (dose diária definida) por 100 

leitos-dia de por clínica durante o ano de 2014. 

Clínicas 

DDD por 100 

leitos-dia de 

meropeném 

DDD por 100 

leitos-dia de 

imipeném 

DDD por 100 

leitos dia de 

ertapeném 

Oftalmologia 0,23 0 0,04 

UTIa neonatal 0,39 0 0 

Cirurgia Plástica 0,90 0 0 

Ortopedia 1,55 0 0,02 

Proctologia 1,60 0,35 0 

Ginecologia 2,63 0,40 0 

Neurocirurgia 2,88 0,94 0 

Urologia 3,44 1,72 0,48 

Cirurgia Geral 3,84 0,21 0,13 
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Clínicas 

DDD por 100 

leitos-dia de 

meropeném 

DDD por 100 

leitos-dia de 

imipeném 

DDD por 100 

leitos dia de 

ertapeném 

Pediatria 4,09 0,59 0,24 

Cardiologia 4,21 0,08 0,08 

Neurologia 4,48 0,21 0,49 

Cirurgia Vascular 6,25 1,03 0,22 

DIPb 7,36 0,72 0,06 

Otorrinolaringologia 7,51 0,36 0 

Plantão Geral 12,47 2,10 0 

Unidade 

Coronariana 
13,48 1,24 0 

CETIPc 18,16 1,29 0 

Clínica Médica 18,40 1,72 0,39 

CTId 60,76 2,62 0 
aUTI: Unidade de Terapia Tntensiva;  
bDIP: Divisão Infecto-Parasitária; 
cCETIP: Centro de Terapia Intensiva Pediátrico 
dCTI: Centro de Tratamento Intensivo 

 

 

6.2 Comparação do consumo de carbapenemas com outros hospitais 

Ao realizar a busca na literatura para comparação das DDD encontradas no hospital 

de estudo com outros hospitais com aspectos semelhantes, 27 artigos científicos foram 

encontrados, sendo seis os utilizados para o comparativo por serem os únicos que 

apresentaram cálculos de DDD por 100 leitos-dia para os carbapenemas e hospitais com 

características semelhantes que permitiam ser comparados (Tabela 4). 
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Tabela 4: Comparativo entre o consumo de carbapenemas em DDD por 100 leitos-dia no 

hospital de estudo e outros seis hospitais 

Autores dos 

estudos 

Tipo do 

hospital/Porte 

Local do 

estudo 

DDD 

Meropeném 

DDD 

Imipeném 

DDD 

Ertapeném 

Presente Estudo Geral/Grande Brasil 9,17 0,82 0,19 

Rodrigues FA, 

Bertoldi AD; 

2010 

Geral/Pequeno Brasil 1,38 x x 

Souza, PS; 

2013** 
 

Geral/Grande 

Geral/Grande 

Brasil 

Brasil 

3,94; 4,19 e 5,54 

3,17; 3,07 e 4,43 

1,95; 1,94; 

1,91 
3,31; 3,91; 

2,44 

0,45; 0,35 e 0,46 

0,44; 0,58 e 0,47 

R. Collado, et al.* 

2015 
 

Geral/Médio Espanha 4,12 e 4,37 3,01 e 2,01 1,93 e 1,55 

Vega, E M et al.* 

2015 
 

Geral/Grande Argentina 19,35/13,97 x*** x*** 

Onzi, PS; et al. 
2011 

 

 

Geral/Médio Brasil x*** 2,01 1,25 

M. Morante, et al. 

2014 
 

Geral/Grande Espanha x*** x*** 0,56; 0,43; 0,58 

e 0,67 

* Esses estudos apresentaram consumo em dois anos por isso apresentaram mais de uma DDD de consumo 

**Esse estudo apresentou consumo de dois hospitais em três anos de estudo 

***Não apresentou cálculo de DDD de consumo 
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7 DISCUSSÃO  

 

A avaliação do uso de antimicrobianos nos hospitais permite obter dados que possam 

nortear ações que visem prevenir e diminuir os índices de resistência antimicrobiana, além de 

permitir avaliar comparativamente instituições de um ou vários países, estabelecer diretrizes 

para a prescrição e acompanhamento e também otimizar os gastos. 

O presente estudo quantificou o consumo de carbapenemas em um hospital federal 

de grande porte no Rio de Janeiro com base no sistema (ATC/DDD) e analisou o perfil de 

utilização de carbapenemas em cada clínica no ano de estudo. 

Estudos têm relatado que 10,7% a 30% dos antibióticos são prescritos 

desnecessariamente e quando o uso inapropriado de antibióticos também é levado em 

consideração, este valor sobe para 28 a 63% 60,61,62. 

A partir da análise dos dados de consumo geral dos antimicrobianos -lactâmicos 

utilizados no estudo, os carbapenemas apresentaram alta taxa de consumo (24%) entre os de 

uso parenteral. Um estudo na Turquia em um hospital de ensino de grande porte também 

apresentou altas taxas de consumo de carbapenemas em dois anos de estudo: 2011 e 2012, 

com valores de 12,82% e 14,58%, respectivamente, quando se avaliou todos os 

antimicrobianos utilizados nesse hospital nos anos estudados. Nesse mesmo estudo os 

carbapenemas estão entre os antimicrobianos frequentemente mal utilizados com uso 

inadequado ou desnecessário, com taxas variando de 13,76% em 2011 e 15,44% em 201263. 

No Reino Unido no ano de 2012, uma pesquisa nos hospitais verificou aumento de 50% na 

utilização de carbapenemas em cinco anos de estudo 64. 

Uma mensuração do consumo de 2000 a 2010 em seis países selecionados (Índia, 

China, EUA, França, Reino Unido e Alemanha) observou um aumento significativo nas taxas 

de consumo de carbapenemas em 45%, demonstrando que há inclinação a uma maior 

utilização dessa classe no decorrer dos anos parecendo tratar-se de uma tendência  global, que 

VAN BOECKEL e colaboradores (2014) associa ao aumento no fardo global de MRSA e 

ESBL 65. Um estudo na França demonstrou em seus resultados que pacientes infectados com 

bactérias produtoras de ESBL são mais propensos a utilizar carbapenemas, corroborando a 

associação descriminada anteriormente 66. 
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Quanto ao consumo individual de cada medicamento pertencente à classe dos 

carbepenemas, o meropeném possui consumo maior que os demais carbapenemas disponíveis 

no Brasil, incluindo o hospital de estudo. Esse fato pode ser justificado por uma questão 

cultural dos prescritores, talvez inclinados pelo fato de que o meropeném possui uma melhor 

penetração no sistema nervoso central e por isso é possível tratar algumas meningites 

especialmente em pacientes pediátricos.  

É importante salientar que o ertapeném não apresenta mesmo espectro de ação que 

imipeném e meropeném, pois não é ativo contra P. aeruginosa. Assim, em pacientes em 

diálise venosa contínua devido ao acúmulo do componente cilastatina do imipeném prefere-se 

a utilização de meropeném, uma vez que ele possui atividade in vitro superior contra Gram-

negativos, além de possuir menor toxicidade que o imipeném 67,68. Em um estudo para avaliar 

as atividades antimicrobianas do meropeném com imipeném, relatam que o primeiro era de 8 

a 32 vezes mais eficaz que o segundo e com taxas de resistência antimicrobiana bem 

menores26. Nossos resultados apontam para o maior consumo de meropeném e estão de 

acordo com outros estudos encontrados na literatura científica 63,64,65,66.  

No Japão, foi verificado que mesmo após a inserção de um novo carbapenema 

(doripeném) no hospital, o consumo de meropeném continuou sendo o mais alto, apesar de 

apresentar queda logo após a inserção 69. Em outro estudo realizado em Singapura também foi 

verificado taxas maiores para a prescrição de meropeném e ertapeném, com declínio na 

prescrição de imipeném70. No estudo aqui realizado, nota-se que ocorreu apenas uma inversão 

entre ertapeném e imipeném, quando comparado a esse estudo de Singapura.  

Em um hospital privado de pequeno porte em Brasília-DF (Brasil), também foi 

constatado que o consumo de meropeném foi o maior de todos os carbapenemas, sendo o 

segundo mais utilizado de todos os antimicrobianos71. O consumo de carbapenemas também 

foi mensurado em um hospital terciário da mulher e infantil asiático em Singapura no período 

de 2011 a 2013, onde a taxa de utilização da meropeném foi de 88,6%, seguido de ertapeném 

que foi de 6,9% e de imipeném de 4,5% 72. 

Apenas um estudo realizado na Argentina apresentou resultados discrepantes do 

presente estudo, ou seja, o consumo de imipeném foi maior que o de meropeném, embora 

ambos fossem os antimicrobianos mais utilizados. O ertapeném não é citado no estudo 73. 

Quanto ao consumo elevado de meropeném, o valor de DDD calculado para este 

medicamento se apresenta superior ao encontrado em diversos hospitais no Brasil e no 
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mundo. Em um hospital privado de Santa Maria/RS, a DDD para100 leitos-dia encontrada 

para meropeném foi 1,38 74. Estudos realizados em dois hospitais gerais de grande porte do 

município do Rio de Janeiro com nível de atenção de média /alta complexidade nos anos 

2010, 2011 e 2012, demonstraram as seguintes DDD para100 leitos-dia: no hospital (A) 3,94; 

4,19 e 5,54; respectivamente, e no hospital (B) 3,17; 3,07 e 4,43 respectivamente75.  

Outro estudo, realizado em um hospital universitário de nível secundário, da 

Espanha, encontrou como valores de DDD para 100 leitos-dia iguais a 4,12 e 4,37; nos anos 

de 2012 e 2013, respectivamente, também para meropeném76. Já para um hospital 

universitário de grande porte o valor da DDD no ano de 2010 foi 1,3177.  

No entanto, um estudo argentino encontrou valores de DDD iguais a 19,35 no ano de 

2011 e uma média 13,97 para o intervalo de 2008-2011 73, sendo esses valores maiores que a 

DDD encontrada para esse medicamento no hospital do presente estudo.  

O emprego do antimicrobiano meropeném nas unidades clínicas deve ser avaliado 

pelos membros da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) a fim de que seja 

realizado de modo criterioso, uma vez que os carbapenemas são considerados a última linha 

para tratamento de infecções contra microrganismos multirresistentes.  

Cepas resistentes aos carbapenemas têm sido descritas e têm sido verificado que 

alguns genes de resistência a tais antimicrobianos também podem veicular resistência a outras 

classes de antimicrobianos como é o caso do gene blaKPC que além da resistência aos 

carbapenemas também podem carrear resistência aos aminoglicosídeos e fluorquinolonas 78. 

Além disso, o autor relata que infecções por cepas resistentes apresentam taxa de mortalidade 

aumentada 78. 

No estudo aqui realizado, verificamos que o meropeném foi o carbepenema mais 

utilizado, no hospital, no ano de 2014; reafirmando a necessidade de políticas de controle da 

prescrição de carbapenemas, com monitoramento mais severo dos tratamentos iniciados com 

esse antimicrobiano. Nossos dados sugerem a ocorrência de uso exacerbado desse 

medicamento o que implica em uso inadequado e irracional, acarretando aumento dos custos 

hospitalares e favorecendo a resistência microbiana.  

Com relação ao imipeném, observou-se que o valor do consumo em DDD (0,82) para 

100 leitos-dia no hospital de estudo foi menor que os valores apresentados em outros estudos. 

Um estudo realizado na região Sul do Brasil em um hospital de médio porte privado o valor 

de DDD 100 leitos-dias para o consumo de imipeném foi de 2,01 no ano de 2009 79. No Rio 
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de Janeiro, em dois hospitais municipais nos anos de 2010 a 2012, os consumos em DDD para 

esse antimicrobiano foram maiores que o consumo em DDD encontrado presente trabalho 

(hospital A: 1,95; 1,94; 1,91 e hospital B: 3,31; 3,91; 2,44) 75.  

Um estudo espanhol realizado em um hospital universitário encontrou no ano de 

2012 um consumo em DDD igual a 3,01 e no ano de 2013 houve uma redução para 2,01 

DDD76.  

Apesar dos dados de consumo médio decrescente de imipeném no hospital de estudo, 

há a necessidade de investigação do consumo desse antimicrobiano com objetivo de avaliar a 

possibilidade de uso irracional de tal agente contribuindo para desenvolvimento do fenômeno 

da resistência. 

A bactéria Acinetobacter baumannii resistente a imipeném, é um agente mundialmente 

conhecido como causador de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). Sua 

incidência é especialmente alta em hospitais brasileiros 80. As controvérsias sobre a eficácia 

de medidas para a sua prevenção e controle complicam ainda mais esta situação 80. No Brasil, 

amostras de A. baumannii surgiram como importantes patógenos nosocomiais, responsáveis 

por pneumonia associada à ventilação mecânica, bacteremia, infecção do trato urinário, e 

outras infecções relacionadas a grandes surtos em CTIs desde 1996. A resistência de A. 

baumannii aos carbapenemas no Brasil está principalmente relacionada à -lactamase OXA-

23, com relatórios de surtos desde 1983. Recentemente uma nova beta-lactamase classe D foi 

detectada em surto numa unidade de tratamento intensivo brasileira, a OXA-143, a qual 

possui capacidade de hidrolisar penicilina, oxacilina, meropeném e imipeném, porém não 

atingiu as cefalospoinas de amplo espectro e manteve-se sensível à ampicilina-sulbactam, 

colistina, tigeciclina, e netilmicina 54. Tal fato pode ter ocorrido pelo uso indevido dos 

carbapenemas, selecionando amostras resistentes.  

Dada a alta mortalidade associada às infecções por A.baumannii, faz-se necessária a 

criação de estratégias para aperfeiçoar a terapia antimicrobiana, de modo que o uso desse 

medicamento ocorra de forma racional e mantenha a sua devida capacidade 

farmacoterapêutica. 

O consumo geral de ertapeném em DDD para 100 leitos-dia foi o menor dos três 

carbapenemas para todo o hospital de estudo. Dois estudos, um brasileiro realizado em 

hospitais municipais do Rio de Janeiro nos anos de 2010 a 2012 encontrou no hospital A: 

0,45; 0,35 e 0,46 e no hospital B: 0,44; 0,58 e 0,47 DDD respectivamente. Dados obtidos de 
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um hospital espanhol, no período de 2007 a 2010, revelaram valores de DDD 0,56; 0,43; 0,58 

e 0,67, respectivamente; demonstrando maior proximidade com os valores encontrados no 

presente estudo 75,77. 

O ertapeném é o mais novo carbapenema introduzido no mercado disponivel no Brasil 

com espectro de atividade diferente dos demais, porém com atividade mínima contra 

Pseudomonas aeruginosa. A premissa que o ertapeném tem atividade mínima contra P. 

aeruginosa e é, assim, menos susceptíveis de seleção de resistência foi confirmada in vitro e 

em ambientes clínicos. Ainda assim, a questão do impacto em longo prazo do ertapeném 

sobre a ecologia hospitalar permanece como preocupações globais sobre a resistência aos 

antimicrobianos tornam-se mais difundida 80. A resistência ao ertapeném é extremamente rara 

embora apresente sensibilidade a carbapenemases como a KPC e exista potencial para o 

surgimento de resistência cruzada com o imipeném ou meropeném. O principal mecanismo de 

resistência ao ertapeném observado foi à alta produção de enzimas tipo ESBL combinado com 

impermeabilidade devido à modificação ou perda de porina. O surgimento de cepas 

multirresistentes de Klebsiella pneumoniae é de grande preocupação e destaca a necessidade 

de uma vigilância adicional 78. 

O consumo de antibióticos e a prevalência da resistência a eles parecem estar 

estritamente relacionados, portanto, as políticas de uso de antibiótico institucionais tem papel 

importante na redução da pressão seletiva para a resistência. Sendo assim um estudo realizado 

em São Paulo padronizou o envio de ertapeném para infecções de enterobactérias produtoras 

de ESBL, na ausência de bacilos Gram-negativos não fermentadores e restringindo o uso de 

meropeném e imipeném para tratar infecções causadas por bacilos Gram-negativos não 

fermentadores sensíveis a carbapenemas em pacientes hemodinamicamente instáveis que não 

responderam a outros tratamentos. Como resultado houve uma diminuição de 58,7% no 

consumo de imipeném e meropeném, além de melhorar a suscetibilidade de P. aeruginosa e 

K. pneumoniae a outros agentes antimicrobianos. Não houve evidência de desenvolvimento 

de resistência a carbapenemas associados ao uso de ertapeném 80. De posse desses dados fica 

clara a importância da implementação de uma política semelhante à utilizada no estudo 

supracitado, no hospital de estudo. 

Atualmente, é evidente que o uso de antimicrobianos é o principal responsável pelo 

fenômeno da resistência microbiana, visto que é possível observar maiores taxas de 

resistência onde existe um consumo mais intenso desses fármacos 78. Em se tratando de 
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antimicrobianos de amplo espectro de última linha de tratamento, o aumento dessas taxas é 

algo ainda mais preocupante para o controle da resistência.  

A metodologia ATC/DDD foi criada para permitir comparações entre os 

medicamentos utilizados; entretanto, devemos levar em conta que cada local de estudo tem 

suas próprias características e peculiaridades e essas diferenças devem ser consideradas para 

que as comparações tenham significado prático74. Mas ao comparar os dados do estudo 

levando em consideração o consumo anual em gramas e a DDD com outros estudos em 

hospitais de características semelhantes é possível traçar as devidas comparações e perceber a 

necessidade de implementação de política de controle de prescrição dos carbapenemas no 

hospital de estudo e um acompanhamento mais criterioso nos tratamentos com esses 

antimicrobianos por parte da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). 

Importante destacar também que o CTI do hospital aqui estudado não utilizou o 

ertapeném. Uma justificativa para esse fato pode ser que esse antimicrobiano não apresenta 

atividade contra a bactéria P. aeruginosa, e se tratando de CTI comumente há pacientes 

colonizados por esse tipo de bactéria. Além de possuir atividade limitada frente a 

Enterococcus sp., MRSA e A. baumannii. Vários estudos observaram que isolados de P. 

aeruginosa já apresentam redução acentuada de sensibilidade a antimicrobianos de amplo 

espectro, como os carbapenemase e cefalosporinas, as quais foram desenvolvidas para 

combater microrganismos resistentes e possuem amplo espectro. Ainda é importante frisar 

que a cada ano aumenta a incidência de amostras dessa espécie capaz de desenvolver 

resistência cruzada, devido à pressão seletiva exercida pelo uso inadequado de 

antimicrobianos, principalmente no ambiente hospitalar 78. 

O CTI apresentou o maior consumo de imipeném e de meropeném, esses dados 

encontrados estão de acordo com estudos encontrados na literatura. Um estudo realizado em 

um hospital universitário de atendimento terciário de grande porte na França observou que o 

consumo de carbapenemas foi maior primeiramente no CTI, seguido de clínica médica e 

unidades cirúrgicas, e o consumo de imipeném foi maior que o de meropeném e ertapeném81. 

O outro estudo realizado na Turquia num hospital universitário de grande porte observou que 

o consumo de antimicrobianos, inclusive os carbapenemas, nos anos de 2011 e 2012 foi maior 

no CTI, seguido de unidades cirúrgicas e medicina interna (clínica médica)63.Uma terceira 

pesquisa também realizada em hospitais franceses verificou-se que a utilização de 

carbapenemas foi maior no CTI (18,7%) em seqüência onco-hematologia (13,4%), unidades 
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de cirúrgicas (3,7%) e clínica médica (3,0%). Nesse estudo verificou que os pacientes tratados 

com carbapenemas foram mais propensos a receber antimicrobianos durante um período 

maior que sete dias (45,7%) do que outros pacientes (25,2%), fato esse que pode estar 

ocorrendo também no hospital do presente estudo 66. Ao analisar os resultados das clínicas 

quanto ao consumo de carbapenemas pode-se confirmar que os dados encontrados no hospital 

de estudo estão de acordo com outros encontrados na literatura.  

Ainda com relação ao CTI, esta foi à clínica com maior consumo de imipeném 

porém este consumo foi menor que os encontrados em outros estudos realizados no Brasil, 

com valores  de DDD iguais a 2,01 no Rio Grande do Sul e 4,93; 4,26 e 3,23 DDD e 9,99; 

13,19 e 6,34 DDD em dois hospitais do Rio de Janeiro nos anos de 2010, 2011 e 2012 

respectivamente 75,79. Tal fato pode estar associado que para esses carbapenemas, nessa 

clínica, à prescrição pode ser realizada de uma forma racional, necessitando de outros estudos 

de utilização mais específicos para confirmação de tal fato. 

O grande consumo de antimicrobianos em unidades de terapia intensiva reflete a 

gravidade dos pacientes. Nestas unidades concentram-se pacientes clínicos ou cirúrgicos mais 

graves internados em hospitais e apresentam as mais elevadas taxas de infecção 79. O CTI é 

considerado um núcleo de emergência e disseminação de bactérias multirresistentes devido a 

algumas características peculiares, como: unidade fechada, alta freqüência de contato 

profissional-paciente, maior probabilidade de transmissão cruzada de patógenos, maior 

gravidade do paciente, alta pressão seletiva por antimicrobianos de amplo espectro e maior 

possibilidade de contaminação do meio ambiente79. 

Apesar das informações apresentadas acima o consumo em DDD de meropeném 

(60,76) para o CTI foi preocupante se comparado com outros estudos. Um estudo em dois 

hospitais municipais de grande porte no Rio de Janeiro encontrou para os anos de 2010 a 

2012, respectivamente, em um hospital as DDD para 100 leitos-dia de 10,17; 11,67 e 13,49 e 

no outro hospital 20,71; 24,61 e 35,30 75. Um segundo estudo realizado em hospitais 

colombianos encontrou as seguintes DDD para 100 leitos-dia de meropeném: 13,69; 20,99; 

22,45 e 30,13 em diferentes cidades colombianas. Nesse mesmo estudo foram apresentadas 

enterobactérias resistentes ao meropeném que provavelmente estão relacionadas com a grande 

utilização desse antimicrobiano 82. 

Um terceiro estudo sobre uso de antimicrobianos encontrou em um hospital no Brasil 

um valor de DDD (140,0) bem maior que a encontrada no presente trabalho para o 
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meropeném no CTI. Além disso, o autor enfatiza que apesar das medidas adotadas no hospital 

para uso racional de antimicrobianos, os padrões estabelecidos não foram alcançados, 

justificando assim a dificuldade em seguir os objetivos determinados para essa utilização 

adequada devido ao Brasil ser um país em desenvolvimento, as limitações administrativas na 

aquisição de recursos tecnológicos e pessoal qualificado, além disso, os fatores culturais 

devem ser levados em consideração. É possível que a interação entre a frequência de 

resistência bacteriana, a adesão efetiva para o controle e racionalização da terapia, e vários 

outros fatores que são específicos para o CTI (como o tipo de paciente internado, a 

disponibilidade de recursos materiais e humanos, o nível de organização) podem contribuir 

para as diferenças no padrão de utilização de agentes antibacterianos entre o CTI. O autor 

termina demonstrando sua preocupação com o uso inadequado de antimicrobianos no CTI, e 

revelando a necessidade de conselhos consultores especializados em infecção para nortear a 

utilização adequada de antimicrobianos, e assim evitar o aumento da resistência microbiana, 

em especial aos antimicrobianos de amplo espectro de ação utilizados no CTI 71. 

A pediatria apresentou consumo dos três medicamentos pertencentes a classe dos 

carbapenemas (Tabela 3). Segundo COOKE e colaboradoes (2015) hospitais que têm 

predominantemente pacientes pediátricos seria de esperar que utilizassem menos 

antibacterianos, como as doses são substancialmente mais baixas. Da mesma forma, os 

hospitais que têm uma elevada proporção de pacientes com problemas respiratórios, por 

exemplo, centros especializados em fibrose cística, pode-se esperar ter uso proporcionalmente 

maior de cefalosporinas de terceira geração e carbapenemas83. O hospital do presente trabalho 

é um centro especializado em tratamento de fibrose cística, o que pode justificar o consumo 

dos carbapenemas nessa clínica (pediatria). 

O Plantão Geral apresentou consumo em DDD para imipiném de 2,10 e para 

meropeném de 12,47. Importante ressaltar que o Plantão Geral no hospital estudado é uma 

unidade clínica para atendimentos de emergência e encaminhamento para internações ou 

procedimentos clínicos, sendo assim não deveria, apresentar consumo dessa classe de 

antimicrobianos. Os resultados sugerem que há a necessidade de monitoramento de utilização 

de antimicrobianos nessa clínica, em especial aos carbapenemas, a fim de promover o uso 

racional e adequado desses antimicrobianos e com isso evitar o surgimento de resistência 

microbiana além de complicações e falhas na farmacoterapia após a mudança desses pacientes 

para as devidas clínicas e/ou procedimentos. 
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Interessante observar que apesar de não ter obtido consumo em DDD alto para 

meropeném a UTI neonatal consumiu esse medicamento, durante o ano de estudo. Tal 

ocorrência pode ser justificada pelo fato de que os pacientes nessa UTI neonatal sejam recém-

nascidos, especialmente prematuros com sistemas orgânicos imaturos e que por isso 

frequentemente sofrem infecções hospitalares causadas por microrganismos resistentes a 

antimicrobianos de espectro estreito como a ampicilina e gentamicina. Nesses casos, faz–se 

necessário a introdução de agentes com um espectro de atividade mais amplo. Meropeném 

oferece uma boa penetração em fluidos e tecidos do corpo e tem sido demonstrado ser bem 

tolerado por crianças e recém-nascidos, incluindo bebês de pré-termo, com a vantagem de 

permitir a monoterapia, em vez da terapia combinada 84. 

Um estudo asiático relatou que pacientes pediátricos estão mais propensos a utilizar 

meropeném que os pacientes da ginecologia72 sendo esse resultado compatível com os 

encontrados no presente trabalho. Esse mesmo estudo apresentou que os pacientes da 

ginecologia estão mais propensos a utilizarem imipeném e ertapeném do que os pacientes 

pediátricos, em contrapartida no que se refere à utilização de ertapeném ambas a clínicas do 

hospital de estudo não utilizaram no ano de 2014. E ao observar à utilização do imipeném, os 

pacientes pediátricos do hospital de estudo continuam mais propensos que os da ginecologia. 

Por fim o estudo asiático apresentou a criação de uma política de intervenção nas prescrições 

de carbapenemas a fim de buscar melhoria na utilização dessa classe, e obteve melhor 

adequação nas prescrições de carbapenemas, racionalizando o uso e consequentemente uma 

diminuição significativa nos custos hospitalares 72. 

Apesar do CTI pediátrico (CETIP) do presente estudo apresentar pequeno consumo 

em DDD de imipeném, o consumo de meropeném foi muito significativo para esse 

medicamento. Esse grande consumo pode estar associado ao fator já citado anteriormente que 

o hospital de estudo é um centro de referência para tratamento de fibrose cística, 

consequentemente aumentando o consumo de carbapenemas no tratamento desses pacientes, 

tendo em vista que no decorrer do tratamento os pacientes pediátricos migram da pediatria 

para o CETIP e ao contrario o mesmo, até obterem uma estabilidade. Além disso, o hospital 

estudado é centro de referência no tratamento de oncohematologia pediátrica, e segundo a 

literatura científica, os pacientes da oncohematologia pediátrica estão mais propensos a 

utilizarem mais carbapenemas, em especial meropeném, sendo suas principais indicações para 
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sepse, neutropenia febril, infecções da corrente sanguínea, pneumonia e infecções do trato 

urinário 72.  

 Um estudo colombiano realizado em 10 hospitais de alta complexidade também 

encontrou no CETIP uma grande utilização de antimicrobianos, inclusive carbapenemas, 

estando atrás apenas do CTI adulto. Nesse mesmo estudo foram encontrados isolados de A. 

baumannii resistentes ao meropeném e também ao imipeném, além de K. pneumoniae 

resistente a ertapeném82. Esse surgimento de cepas resistentes aos carbapenemas pode estar 

associado ao grande consumo dessa classe de antimicrobiano nos hospitais estudados, e ao 

analisar os dados do presente trabalho o grande consumo de meropeném pelo CETIP pode 

influenciar no surgimento de cepas resistentes. Sendo assim há a necessidade inadiável de 

investigação do surgimento de resistência microbiana no hospital de estudo e suas devidas 

prevalências, que por questões éticas não foram possíveis de serem mensuradas nesse 

trabalho. 

Pelo fato de que os consumos em DDD encontrado apresentaram-se altos, 

corroborando a ideia que houve uma exacerbada utilização de meropeném no hospital de 

estudo e favorecendo a aparição e disseminação de organismos resistentes a essa classe de 

antimicrobianos de amplo espectro de ação; faz-se necessário então a realização de estudos de 

avaliação da prevalência e do perfil microbiológico das infecções hospitalares no CTI do 

hospital de estudo seria fundamental na programação de uma terapêutica empírica mais 

eficiente e direcionada, com conseqüências positivas quanto ao tempo de internação, custos 

hospitalares e desenvolvimento de microrganismos multirresistentes. 

O alto consumo de antimicrobianos pode estar relacionado à ausência de uma 

política de controle desses medicamentos prescritos no hospital e a falta de protocolos de uso 

de antimicrobianos, gerando excesso de prescrições. As consequências do alto consumo de 

antimicrobianos, diferentemente de outros tipos de medicamentos, esta associada ao aumento 

de microrganismos resistentes, afetando não somente o paciente que está com a infecção, mas 

também o paciente internado na cama ao lado, ou mesmo pacientes que já estiveram 

internados no hospital e que muitas vezes levam os microrganismos resistentes para a 

comunidade. Isso pode favorecer infecções que requerem tratamentos mais complexos e 

consequentemente mais caros, gerando aumento de gastos com saúde, que vai desde maior 

permanência do paciente no hospital, levando a gastos com exames e procedimentos mais 

complexos, exigindo a utilização de antimicrobianos mais potentes. Além disso, também é 
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relevante frisar os gastos indiretos representados pela perda de produtividade do paciente 74. 

Sendo assim é total importância o estabelecimento de protocolos de uso de antimicrobianos e 

uma política de controle de prescrição desses medicamentos no hospital de estudo. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foi realizada a determinação da DDD para três carbapenemas 

utilizados no hospital e verificamos que o meropeném foi o carbapenema mais utilizado, com 

valores de consumo em DDD maiores do que os referenciados na literatura.  

 O CTI foi a clínica do hospital estudado que mais consumiu meropeném, e 

tais dados são preocupantes se comparado com outros estudos; 

 Valores de consumo em DDD para meropeném acima dos apresentados na 

literatura também foram encontrados em outras clínicas; 

 Levando-se em consideração o consumo em DDD, imipeném e ertapeném 

parecem estar sendo utilizados de maneira satisfatória. 

A comparação entre o consumo observado no hospital de estudo e nos diferentes 

hospitais no Brasil e no mundo demonstrou diferenças expressivas quanto ao emprego de 

meropeném, o que torna imprescindível verificar se o consumo relatado é justificável frente às 

infecções nosocomiais predominantes no hospital estudado. É necessário que as condutas 

terapêuticas sejam baseadas por fortes evidências científicas de forma a evitar pressão seletiva 

exercida pelo uso inadequado de antimicrobianos, proporcionando avanço no padrão de 

prescrição. Ao realizar a mesma comparação para o imipeném e ertapeném os resultados 

foram mais semelhantes aos demais hospitais comparados no Brasil e no mundo. 

Outro importante fator a ser destacado é a restrição da utilização de carbapenemas 

nas clínicas de internação hospitalar, a fim de evitar a utilização dessa classe em pacientes 

ambulatoriais ou em clínicas que não são de internação continuada, como o Plantão Geral do 

hospital de estudo, sendo um limitante a resistência microbiana e a inserção na comunidade 

desses organismos resistentes.  

Por fim, há necessidade de reformulação dos protocolos de utilização de 

carbapenemas no hospital estudado, bem como a implementação de uma autorização para 

prescrição de carbapenemas, possibilitando assim um controle maior dos tratamentos que 

serão iniciados com esses medicamentos. 
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