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RESUMO 

 
A utilização inadequada de antimicrobianos pode trazer consequências danosas a todo o 

ecossistema hospitalar, sendo a resistência microbiana um dos principais agravos que leva a 

consequências como aumento da mortalidade, estadias prolongadas em hospitais, aumento de 

custos entre outras. O monitoramento do uso de antimicrobianos tem sido fonte de vários 

estudos em diferentes países. No entanto, carece de conhecimento o uso da prescrição de 

antimicrobianos em hospitais de pequeno porte situados em regiões remotas. O presente estudo 

teve como objetivo analisar a utilização de antimicrobianos em um hospital situado no noroeste 

do estado do Rio de Janeiro, em um município com aproximadamente 10 mil habitantes. Trata-

se de estudo descritivo e retrospectivo cujos dados foram obtidos de prontuários médicos de 

pacientes internados no hospital. Foram avaliados todas as prescrições que continham 

antimicrobianos durante o período de agosto de 2013 a julho de 2017, tendo as seguintes 

variáveis analisadas: classes de antimicrobianos mais consumidas, relação do número de 

pacientes internados e o uso dos antimicrobianos, tempo de internação no hospital, quantidade 

média de antimicrobianos dispensada por paciente e o cálculo do consumo a partir da Dose 

Diária Definida (DDD) dos principais antimicrobianos prescritos. No período estudado, 1.049 

prontuários foram analisados, dentre estes 724 (69%) com prescrição de algum antimicrobiano. 

As cefalosporinas foram os antimicrobianos mais prescritos, sendo a cefalotina 1g o mais 

utilizado para uso profilático, com uso concentrado na clínica cirúrgica. Para o tratamento 

empírico de infecções a ceftriaxona 1g foi o antimicrobiano mais prescrito, tendo a pneumonia 

como a patologia mais prevalente. O consumo da ceftriaxona nos 5 anos estudados foi uma 

média de 6,30 DDD/100 leitos-dia, já para a DDD da cefalotina foi de 8 DDD/100 leitos-dia. 

Através do estudo foi possível conhecer o perfil de prescrição dos antimicrobianos do Hospital 

de Varre Sai. 

 
Palavras-chave: Antimicrobianos; hospitais; prescrição.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The inadequate use of antimicrobials can have harmful consequences for the entire hospital 

ecosystem, with microbial resistance being one of the main problems that leads to consequences 

such as increased mortality, prolonged hospital stays, increased costs, among others. 

Monitoring of antimicrobial use has been the source of several studies in different countries. 

However, the use of antimicrobial prescription in small hospitals located in remote regions is 

unknown. The present study aimed to analyze the use of antimicrobials in a hospital located in 

the northwest of the state of Rio de Janeiro, in a municipality with approximately 10 thousand 

inhabitants. This descriptive and retrospective study used data obtained from in-patients 

medical records admitted to the hospital. Data assessed all prescriptions to patients, who used 

antimicrobial agents, during the period from August 2013 to July 2017. The variables analyzed 

was: the most commonly consumed antimicrobial classes, the number of hospitalized patients 

and the use of antimicrobials, length of hospital stay hospital, the average amount of 

antimicrobials dispensed per patient and the calculation of the consumption from the Defined 

Daily Dose (DDD) of the main prescribed antimicrobials. During the period studied, 1,049 

medical records were analyzed from them 724 (69%) had some antimicrobial prescribed. 

Cephalosporins were the most antimicrobials prescribed, with cephalothin 1g being the most 

used for prophylactic use, with concentrated use in the surgical clinic. For the empirical 

treatment of infections ceftriaxone 1g was the most prescribed antimicrobial, with pneumonia 

being the most prevalent pathology. The consumption of the 5 years studied was an average of 

6.30 DDD / 100 bed-days, whereas for DDD of cephalothin it was 8 DDD / 100 bed-days. 

Through the study, it was possible to know the antimicrobial prescribing profile of the Hospital 

de Varre Sai. 

 

Keywords: Antimicrobial; hospitals; prescription. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A descoberta da penicilina trouxe à medicina uma importante classe de medicamentos 

para a humanidade. Os antimicrobianos são compostos naturais ou sintéticos capazes de inibir 

o crescimento microbiano, designados bacteriostáticos, ou causar a morte de micro-organismos, 

designados bactericidas (WALSH, 2003). Os principais grupos de antimicrobianos são beta-

lactâmicos, macrolídeos, aminoglicosídeos, quinolonas, anfenicóis, sulfonamidas, 

oxazolidinonas entre outros. Tais medicamentos são utilizados para diversos fins incluindo 

profilaxia cirúrgica e, principalmente, para combater infecções (KOROLKOVAS, 2013). 

Os antimicrobianos são agentes farmacológicos com características peculiares, cujo uso 

pode levar à alteração da microbiota do hospedeiro e do ambiente. Sua utilização inadequada 

pode trazer consequências danosas a todo o ecossistema hospitalar (GONÇALVES, CAIXETA 

e REIS, 2009). Sem eles, perder-se-ia grande parte da assistência à saúde, nascimentos 

prematuros seriam dificultados, a realização de cirurgias e dos transplantes e terapias 

citotóxicas para o câncer seriam impossibilitados, podendo levar a infecções letais e os hospitais 

se tornariam focos de doenças infecciosas (BRITO e CORDEIRO, 2012; SANTANA et al, 

2014; LAXMINARAYAN et al, 2013). 

Sistemas de saúde fragmentados, pressão mercadológica para a prescrição, não adesão 

a protocolos e escassez de vigilância são fatores importantes que vêm demonstrando a 

fragilidade e uso inadequado dos antimicrobianos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE-

OMS, 2009; CAPONI et al, 2010). 

Acredita-se que aproximadamente 50% dos pacientes atendidos em estabelecimentos de 

saúde têm antimicrobianos prescritos (LOURO, LIEBER e RIBEIRO, 2007; FRIDKIN et al, 

2014). Além disso, 30% a 50% dessa prescrição é considerada inadequada e/ou desnecessária 

(FRIDKIN et al, 2014). A capacidade de identificar e interferir no uso inadequado de 

antimicrobiano é essencial para evitar o aparecimento e propagação de cepas resistentes 

(SPIVAK, COSGROVE e SRINIVASAN, 2016; ZATORSKI et al, 2016). 

A resistência aos agentes antimicrobianos é reconhecida como uma ameaça global à 

saúde, pois acarreta dificuldades nos cuidados terapêuticos individuais e contribui para aumento 

das taxas de infecções relacionadas à assistência à saúde, cujas consequências diretas incluem 

aumento da mortalidade, estadias prolongadas em hospitais, perda de proteção dos pacientes 

submetidos a cirurgias, além do aumento de custos (SANTANA et al, 2014). As consequências 
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indiretas envolvem perdas econômicas devido à baixa produtiva causada por agravo de doenças 

e custos mais elevados de tratamento (ABRANTES et al, 2007; PHILMON et al , 2006; 

OMS, 2014).Tais questões apontam para a necessidade de constante vigilância epidemiológica 

envolvendo antimicrobianos. Os Estudos de Utilização de Medicamentos (EUM) são 

importantes ferramentas capazes de nortear mudanças necessárias nos padrões de prescrição 

buscando o uso racional dos medicamentos. EUM podem variar conforme o nível de atenção 

em saúde, ou entre um medicamento específico ou um grupo farmacológico (CORDEIRO e 

LEITE, 2005). 

Pela necessidade de averiguação constante da utilização de antimicrobianos e o pouco 

conhecimento com relação ao uso desses medicamentos em hospitais localizados em regiões 

remotas, o objetivo desse estudo foi detectar o uso de antimicrobianos em população com baixo 

índice demográfico e inferir se este uso está sendo feito de maneira racional, conforme descrito 

na literatura pertinente. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 BREVE HISTÓRICO DOS ANTIMICROBIANOS 

 

No ano de 1928 ocorreu o grande marco no tratamento de infecções bacterianas, com a 

descoberta da penicilina por Alexander Fleming. A penicilina se apresentou como um potente 

antibiótico contra os estafilococos, reduzindo as infecções por Staphylococcus aureus 

(GUIMARÃES, MOMESSO e PUPO, 2010).  No entanto, devido a sua ampla utilização, foram 

selecionados os primeiros S. aureus resistentes à ação da penicilina, principalmente no período 

da segunda guerra mundial, devido ao uso intenso deste medicamento entre os soldados feridos. 

Neste período foi identificado o primeiro isolado produtor de penicilinase, enzima capaz de 

inativar o antimicrobiano (BARTH, BARROS & MACHADO, 2001). 

Para contornar o problema foi desenvolvido em 1959 o primeiro beta-lactâmico sintético 

como alternativa terapêutica, denominado meticilina, resistente até então, à ação das beta-

lactamases que o S. aureus produzia. Entretanto, em 1961 relatou-se a primeira cepa de 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) e, estas cepas passaram a ser 

amplamente disseminadas (TEIXEIRA et al, 1995; GOULD, 2011). 

Os principais antimicrobianos são classificados em beta-lactâmicos (penicilinas, 

cefalosporinas, carbapeninas, oxapeninas e monobactamas), tetraciclinas, aminoglicosídeos, 

macrolídeos, peptídicos cíclicos (glicopeptídeos, lipodepsipeptídeos), estreptograminas, 

sulfonamidas, fluoroquinolonas e oxazolidinonas entre outros (lincosamidas, cloranfenicol, 

rifamicinas etc) (PUPO et al 2006; NOGUEIRA et al, 2016). 

A prescrição de antimicrobianos ocorre, em sua grande maioria de maneira empírica, 

portanto alguns critérios devem norteá-la. Para Leekha, Terrell e Edson (2011), as espécies 

bacterianas mais frequentes no sítio da infecção; a gravidade e o curso natural da infecção; o 

paciente, levando em consideração sua idade e condição fisiológica; as caracteríticas do 

antimicrobiano (eventos adversos, impacto ambiental, facilidade de administração); e até 

mesmo o custo (relação custo / benefício) devem ser levados em consideração quando o 

profissional realiza a prescrição (LEEKHA, TERRELL e EDSON, 2011).  

 

2.2 RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS. 

Além dos cuidados inerentes que se deve observar quanto ao uso indiscriminado de 

qualquer medicamento, no caso dos antimicrobianos a seleção de cepas resistentes é de grande 
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preocupação da comunidade científica ligada a saúde (BERQUÓ et al, 2004). O aparecimento 

de microrganismos resistentes aos antimicrobianos é um complexo fenômeno com algumas 

causas bem elucidadas e outras ainda a serem esclarecidas. Dentre os fenômenos conhecidos 

relacionados à resistência bacteriana está o uso abusivo e indiscriminado de antimicrobianos 

(ARNOLD, et al 1996). 

O aumento e disseminação da resistência aos antimicrobianos ocorrem, principalmente, 

devido à pressão seletiva sobre micro-organismos como resultado da exposição a 

antimicrobianos, ocorrendo no momento em que uma população microbiana é exposta ao 

antimicrobiano, havendo a destruição de microrganismos suscetíveis, e a sobrevivência dos 

resistentes, que poderão transmitir os genes de resistência para outros microrganismos 

(LAXMINARAYAN et al, 2013). 

Embora exista variação de patógeno para patógeno, os principais mecanismos pelos 

quais os micro-organismos podem adaptar-se e tornar-se resistentes aos antimicrobianos 

incluem: a produção de enzimas, que leva à inativação do antimicrobiano, pela modificação da 

molécula bioativa por alterações químicas; a alteração dos locais alvos, acarretando a perda da 

sensibilidade ao antimicrobiano, uma vez que este não terá mais onde se ligar para exercer sua 

atividade; a alteração das vias metabólicas; a alteração da permeabilidade da membrana externa; 

e as bombas de efluxo. Um ou vários desses mecanismos podem estar presentes em um 

determinado micro-organismo levando a resistência a mais de uma classe de antimicrobianos 

(BLAIR et al, 2015). 

O caráter urgencial em relação aos antimicrobianos vem sendo amplamente discutido 

por muitos gestores políticos e pesquisadores. No entanto, apesar da crescente preocupação, a 

incerteza parece persistir quanto à melhoria da utilização dos agentes antimicrobianos 

existentes (DOWLING, O’DWYER, e ADLEY, 2013; KOTWANI et al, 2016). 

Nos Estados Unidos,  o Center for Disease Control and Prevention (CDC; Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças) e Emerging Infections Program (EIP; Programa de Infecções 

Emergentes) realizaram avaliação da prescrição de antimicrobianos em 36 hospitais e 

encontraram taxas significativas de erros de diagnóstico entre os pacientes tratados por 

infecções do trato urinário, cerca de 16% dos pacientes receberam  vancomicina, dos quais 37% 

dos pacientes poderiam ter tido melhor prescrição de antimicrobiano se utilizassem melhor teste 

de diagnóstico (FRIDKIN, 2014). A vancomicina tem grande importância no tratamento de 

infecções causadas por Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA), no entanto 
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apresenta maior toxicidade e custo mais elevado (DOMBROSKI, SILVA e SILVEIRA, 2015; 

GOULD, 2011). 

Análise retrospectiva dos dados administrativos hospitalares norte-americanos, 

realizada em 2014, avaliou a incidência e o impacto econômico da terapia antimicrobiana 

redundante, definida como o uso de 2 agentes com atividade contra o mesmo micro-organismo, 

e encontrou terapia antimicrobiana redundante evitável em 78% dos hospitais (SCHULTZ et 

al, 2014). As principais associações ocorridas no relato foram entre antianaeróbicos como 

metronidazol e ampicilina; anti-MRSA como vancomicina e linezolida e associação entre beta-

lactâmicos ceftriaxona e piperacilina-tazobactam (SCHULTZ et al, 2014). Qualquer 

medicamento possui possíveis efeitos adversos. No entanto, no momento em que ocorre 

associações entre medicamentos, os potenciais riscos de efeitos adversos são aumentados, bem 

como os riscos para as interações medicamentosas, como o antagonismo potencial de drogas 

com vancomicina e linezolida (SCHULTZ et al, 2014). 

Na Dinamarca, estudo realizado por Jensen e colaboradores (2010) observou aumento 

significativo no consumo de ciprofloxacino com variação de 0,13 doses diárias para uma 

população de 1.000 habitantes, em 2002, para 0,33 doses diárias para a mesma população em 

2005. Paralelamente, no mesmo período a incidência de resistência da Escherichia coli ao 

ciprofloxacino aumentou em 200% (JENSEN et al, 2010). 

No Brasil, a resistência bacteriana tem despertado preocupação entre os profissionais de 

saúde, e de acordo com especialistas na área da infectologia o uso de antimicrobianos está 

diretamente relacionado ao surgimento de novas cepas de bactérias resistentes e, por 

consequência, aumento da incidência da resistência bacteriana nos hospitais brasileiros 

(SANTOS, 2004; ROZENBAUM et al, 2009; SANTOS, 2016). 

Aquino (2008) mostrou dados alarmantes relatados pela OMS (Organização Mundial de 

Saúde) a respeito de medicamentos, em especial os antimicrobianos, evidenciando que nos 

países em desenvolvimento os gastos com medicamentos estão entre 25% e 70%dos gastos em 

saúde. Também, segundo o autor, 50% a 70% das consultas médicas geram prescrição 

medicamentosa, e mais da metade destas prescrições despendem gastos para o manejo das 

complicações causadas pelo mau uso de medicamentos. Para os antimicrobianos os dados são 

ainda mais preocupantes, cerca de 75% das prescrições são errôneas (AQUINO, 2008). 

Vários estudos têm confirmado que o uso de antimicrobianos nos hospitais tem sido 

considerado inapropriado, desnecessário ou excessivo (SANTOS, 2004; FRIDKIN et al, 
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2014; SCHULTZ et al, 2014). Somando-se a isso, está o fato de que os pacientes 

hospitalizados consomem quantidade maior de medicamentos, sendo estes muitas vezes mais 

complexos do que os medicamentos usados por pacientes ambulatoriais (MIASSO e 

CASSIANI, 2004). 

No ano de 2014, a OMS definiu um plano de ação global como estratégia no combate à 

resistência microbiana. A promoção do uso racional de medicamentos foi referida como um 

dos pilares nesse cenário de enfrentamento, e um relatório foi emitido com a finalidade de 

fornecer informações para os decisores políticos, gestores e comunidades médicas e da saúde 

pública, como suporte para ações estratégicas e planejamento de programas que combatam a 

resistência aos antimicrobianos (OMS, 2014). Nesse relatório, sete bactérias que apresentaram 

resistência a algum tipo de antimicrobiano, foram analisadas; são elas: Escherichia coli (com 

resistência às cefalosporinas de terceira geração, em função das beta-lactamases de espectro 

ampliado; e resistência às fluoroquinolonas); Klebsiella pneumoniae (apresentando resistência 

às cefalosporinas de terceira geração, em função das beta-lactamases de espectro ampliado, e 

às carbapenemas); Staphylococcus aureus (resistentes à oxacilina);  Streptococcus pneumoniae 

(com resistência à penicilina); Salmonella não tifoide (apresentando resistência às 

fluoroquinolonas); Shigella sp (resistentes às fluoroquinolonas); e, Neisseria gonorrhoeae 

(apresentando diminuição da susceptibilidade às cefalosporinas de terceira geração)(OMS, 

2014). 

Esse relatório também confirmou que o crescimento da resitência microbiana está em 

plena expansão. Ademais, mostrou ainda a inexistência de informação em determinadas áreas, 

como na Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Groenlândia, mais da metade dos países do 

continente Africano, alguns países da Ásia como Cazaquistão, Mongólia, e na europa, Ucrânia 

e Bielorrússia (OMS, 2014). 

Diante dos agravos relacionados ao uso de antimicrobianos, pela crescente resistência 

microbiana apresentada, foram fixados pela OMS, objetivos estrátégicos do plano de ação 

global que compreendem: (1) melhorar o conhecimento a respeito da resistência microbiana 

através de comunicação eficaz, educação e formação, (2) reforçar a base de conhecimento e 

evidência, através da vigilância e pesquisa, (3) reduzir a incidência de infecção através de 

saneamento eficaz , higiene e medidas de prevenção de infecções, (4) otimizar o uso de 

medicamentos antimicrobianos na saúde humana e animal, e (5) aumentar o investimento em 
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novos medicamentos, novas ferramentas de diagnóstico, vacinas e outras intervenções (OMS, 

2014). 

Ainda em 2014, uma síntese de evidência e revisão econômica indicou que cerca de 

700.000 mortes em todo o mundo foram atribuídas a infecções causadas por organismos 

resistentes a antimicrobianos. Segundo pesquisas recentes do instituto de pesquisas Rand 

Europe e da empresa Suíça de consultoria KPMG, as mortes anuais relacionadas à resistência 

bacteriana poderão chegar a 4,7 milhões na Ásia, 4,1 milhões na África e 392 mil na América 

Latina, nos anos de 2.050 (KPMG 2014; TAYLOR et al, 2014). 

Os custos associados a microrganismos resistentes tendem a aumentar na medida em 

que a resistência a antimicrobianos de segunda e terceira geração se desenvolvam, levando a 

cenários em que pacientes criticamente doentes precisem de ATM de espectro mais amplo, e o 

arsenal terapêutico disponível já não possua eficácia (COHEN et al, 2010). 

Prevenção de infecções bacterianas com o uso de vacinas, uso racional de 

antimicrobianos, controle e prevenção da disseminação de microrganismos resistentes, 

descoberta e desenvolvimento de novos antimicrobianos são algumas das estratégias que podem 

evitar a expansão da resistência microbiana, somando-se a isso, também podemos associar 

como fatores importantes para o controle da resistência a antimicrobianos a identificação 

correta dos microrganismos causadores de infecção, a caracterização dos genes responsáveis 

pela resistência, sua localização e diversidade (MOELLERING, 2008). 

 

 

2.3 USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

Diante do impacto dos medicamentos nos gastos em saúde, e na busca pela 

racionalização no uso de medicamentos, os EUM demonstram ser fontes seguras no 

fornecimento de informações a respeito de medicamentos na sociedade, além de prover subsidio 

para avaliação da utilização dos mesmos (CASTRO, 2000).  

Segundo Melo e colaboradores (2006) estudos de utilização de medicamentos são 

importantes ferramentas capazes de identificar problemas advindos da utilização inadequada 

dos medicamentos, reforça-se a realização desses estudos e que as instituições apoiem sua 

realização, através de prescrição eletrônica, melhoria da qualidade dos prontuários, com intuito 

de obter dados fidedignos, além da melhor organização na descrição da evolução clínica 

(MELO, RIBEIRO e STORPIRTIS, 2006). 
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Partindo da premissa de que se conhecendo o perfil de utilização de determinado 

fármaco pode-se traçar estratégias que reduzam o uso irracional de medicamentos em 

determinada instituição; monitorar o uso de antimicrobianos torna-se uma importante 

ferramenta para o uso adequado deste medicamento, evitando consequências desastrosas para 

o paciente e até mesmo para o meio ambiente (BANDEIRA, 2008). 

As políticas sociais devem centrar-se nas necessidades de saúde da população, em 

particular dos segmentos socialmente mais vulneráveis, buscando equidade e racionalidade no 

acesso aos cuidados de saúde e aos tratamentos (BERMUDEZ e BARROS, 2016). Em se 

tratando de Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser estruturado de forma a atender 

adequadamente essas necessidades, através de sistemas integrados que promovam o acesso à 

assistência contínua, um cuidado integrativo e o uso racional dos recursos existentes 

(MENDES, 2010). 

Um dos cinco indicadores apontados pelas Nações Unidas como garantia do direito à 

saúde, é o acesso aos medicamentos, reconhecido como um componente indispensável para que 

as populações tenham uma cobertura de saúde universal e igualitária, com capacidade e 

qualidade de resolução de problemas(HOGERZEIL E MIRZA, 2011). 

Em 1985, na Conferência Mundial sobre uso racional de medicamentos, realizada em 

Nairobi, ficou definido que uso racional de medicamentos ocorre quando os pacientes recebem 

medicamentos apropriados a suas necessidades clínicas, em doses na conformidade com suas 

características individuais, por período de tempo necessário e com baixo custo para eles e sua 

comunidade (OMS, 1985). 

Impulsionado pela resistência aos antimicrobianos o conceito de Stewardship que é o 

gerenciamento de antimicrobianos, para se alcançar o uso racional, que leva em conta o perfil 

de resistência e sensibilidade dos antimicrobianos utilizados numa instituição de saúde ou 

hospital, vem sendo amplamente discutido como modelo de gestão do uso racional de 

antimicrobianos, tendo como objetivos, melhorar a escolha do antimicrobiano, no que se refere 

a droga correta, identificação da infecção, dose e duração do tratamento, assim como via de 

administração adequadas (NATHWANI e SNEDDON, 2013).  

A classificação Anatômica Terapêutico Química, conhecida por sua sigla ATC 

(Anatomical Therapeutic Chemical) que, desde 1996, tornou-se padrão internacional da OMS 

para estudos de utilização, juntamente com a Dose Diária Definida - DDD (Defined Daily 

Dose), com a finalidade de ser um instrumento de pesquisa com o intuito de melhorar a 



21 
 

 

 

qualidade do uso de medicamentos, também foi utilizada. Nessa classificação os medicamentos 

são separados em diferentes grupos, podendo chegar até o nível 5, descrevendo desde o órgão 

ou sistema em que atuam, até a substância ativa do medicamento (OSORIO-DE-CASTRO, 

2000; OMS, 2003). 

 

2.4 O PAPEL DO FARMACÊUTICO NO USO RACIONAL DE 

ANTIMICROBIANOS  

Hepler e Strand (1990) propuseram também um conceito importante na prática 

farmacêutica, o conceito de Atenção Farmacêutica, que foi adotado mundialmente por 

profissionais como ideia fundamental da profissão, definido como, provisão responsável do 

tratamento farmacológico com o propósito de alcançar resultados concretos que melhorem a 

qualidade de vida do paciente. Estes resultados são: 1) a cura da doença, 2) a redução ou 

eliminação dos sintomas, 3) a interrupção ou retardamento do processo patológico, e 4) a 

prevenção de uma doença ou dos sintomas. Também defenderam que os farmacêuticos devem 

estar preparados para assumir a responsabilidade sanitária de prevenir a morbimortalidade 

relacionada com os medicamentos, e que o enfoque desses profissionais se centre no paciente 

e na relação terapêutica, onde paciente e profissional trabalhem juntos nos problemas 

relacionados aos medicamentos. Para isso, deverão modificar a sua prática. A profissão 

farmacêutica deve ser baseada em uma filosofia apropriada de prática e uma estrutura 

organizada que oriente a prática (HEPLER e STRAND, 1990). Mais recente a Pharmaceutical 

Care European Network (Rede Europeia de Cuidados Farmacêuticos) definiu atenção 

farmacêutica como “a contribuição do farmacêutico para o cuidado dos indivíduos, a fim de 

otimizar o uso de medicamentos e melhorar os resultados em saúde” (ALLEMANN et al, 2014). 

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

das atribuições do Farmacêutico a diminuição da transmissão das infecções, a promoção do uso 

racional de antimicrobianos e a educação continuada para os profissionais da saúde e pacientes 

(ASHP, 1998). 

No Brasil, a Assistência Farmacêutica é conceituada como um sistema que envolve uma 

organização complexa exercitada por um grupo de atividades relacionadas com os 

medicamentos, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade, 

englobando intervenções logísticas relativas à seleção, à programação, à aquisição, ao 

armazenamento e à distribuição dos medicamentos, bem como ações assistenciais da farmácia 
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clínica e de vigilância como o formulário terapêutico, a dispensação, a adesão ao tratamento, a 

conciliação de medicamentos e a farmacovigilância (BRASIL, 2007). 

No contexto hospitalar, a prática farmacêutica engloba não só o ciclo da Assistência 

Farmacêutica, deixando de ser meramente administrativa, e passando a ser direcionada para o 

paciente, tendo o medicamento como instrumento, e não mais como fim. Seguindo as 

competências do que é desenvolvido dentro da CCIH (Comissão de Controle da Infecção 

Hospitalar), o farmacêutico deve promover suporte técnico junto à equipe de saúde, na análise 

de prescrições, monitorização do tratamento e do quadro clínico do paciente durante a sua 

internação, a fim de prevenir e diminuir a incidência das infecções relacionadas à assistência à 

saúde (IRAS) (DANTAS, 2011). 

 

2.5 OS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) 

A Portaria nº 2.224/GM de 5 de dezembro de 2002 em seu artigo 1º, estabeleceu o 

sistema de Classificação Hospitalar do Sistema Único de Saúde distribuindo-os conforme suas 

características, em um dos seguintes Portes: Hospital de Porte I; Hospital de Porte II; Hospital 

de Porte III e Hospital de Porte IV (BRASIL, 2002). 

A classificação referida seguiu uma tabela escalonada, onde diversos aspectos foram 

considerados tendo com parâmetros: total de leitos existentes no hospital segundo o Cadastro 

de Estabelecimentos de Saúde, contratados ou não pelo Sistema Único de Saúde (SUS); 

quantitativo de leitos cadastrados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) seja ela para adulto, 

neonatal ou pediátrica; cadastramento de UTI no SUS de acordo com seu Tipo II ou III; 

quantitativo de serviços de alta complexidade existentes no hospital e devidamente 

cadastrados/contratados pelo SUS; existência de Serviço de Urgência e Emergência com 

atendimento nas 24 horas do dia, com equipe presente, de urgências e emergências em pediatria, 

clínica médica, cirurgia geral, ortopedia e anestesia, todos disponíveis para o SUS; existência 

de Serviço de Atendimento de Gestação de Alto Risco; quantitativo de salas cirúrgicas 

existentes no hospital. O enquadramento dos hospitais de acordo com o porte correspondente, 

ocorrerá conforme a pontuação acumulada em, Porte I - de 01 a 05 pontos; Porte II - de 06 a 12 

pontos; Porte III - de 13 a 19 pontos; Porte IV - de 20 a 27 pontos (BRASIL, 2002). 

Outra forma utilizada, para classificar hospitais é, segundo o número de leitos: pequenos 

(1 a 49 leitos), médios (50 a 149), grandes (150 a 499) e especiais (acima de 500 leitos) (UGÁ 

e LÓPEZ, 2007; BARBOSA et al, 2002).  
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Segundo Brito (2017) as instituições caracterizadas como hospitais de pequeno porte 

(HPP) são a maioria no Brasil, chegando a 57% dos hospitais do país. Na região Sudeste estes 

representam 35,72% dos hospitais (BRITO, 2017). No entanto, frente a essa realidade, pouco 

conhecimento tem sido produzido a respeito dos HPP no Brasil, pois a maioria dos dados 

disponíveis envolvem hospitais de ensino, que não representam os padrões de assistência à 

saúde no território nacional (KAWANAMI, 2011; SANTANA et al, 2014).  

Os HPP possuem algumas particularidades pois, em sua maioria, se encontram em um 

cenário de localidades remotas e de difícil acesso a centros maiores, concentrando suas 

atividades em ações de pequena complexidade (mas não de atenção básica) e aquelas 

relacionadas à atenção de urgência/emergência e materno-infantil (CORRÊA et al, 2009). 

Numa pesquisa realizada por Giacomini (2017) em 48 HPP do interior do estado de São 

Paulo, observou-se variação nos padrões de prescrição de antimicrobianos entre os hospitais, 

porém é claro o predomínio de cefalosporinas, sendo a ceftriaxona a mais utilizada dentre os 

beta-lactâmicos, e quinolonas, sendo a ciprofloxacino a mais utilizada. Outro dado importante 

analisado foi a presença da CCIH ativa por pelo menos 5 anos, com protocolos clínicos e 

retaguarda microbiológica; A presença destes itens estava associada a menor uso de agentes 

antimicrobianos, o autor descreve ainda que a ausência de dados envolvendo a prescrição e 

atualização de antimicrobianos e resistência microbiana em HPP não é exclusiva do Brasil 

(GIACOMINI, 2017). 

Devido à carência de informações na literatura sobre os HPP, este estudo visa contribuir 

com dados que possibilitem diminuir este descompasso, principalmente com relação a 

prescrição de antimicrobianos.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL: 

Analisar o perfil da prescrição de antimicrobianos em um hospital de pequeno porte 

localizado no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Identificar os antimicrobianos mais prescritos como profiláticos e terapêuticos no 

hospital durante o período de agosto de 2013 à julho de 2017; 

2. Verificar a adequação da prescrição dos antimicrobianos, segundo a literatura; 

3. Comparar os resultados entre outras populações de maneira quantitativa, utilizando o 

sistema ATC/DDD. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Trata-se de pesquisa documental, retrospectiva. Os dados foram obtidos de prontuários 

de pacientes que utilizaram antimicrobianos durante o período de agosto de 2013 à julho de 

2017.  

 

4.2 CENÁRIO DE ESTUDO 

O hospital em estudo está localizado no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Segundo 

dados atuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o município de Varre-Sai 

possui 10.597 habitantes e pertence a microrregião de Itaperuna (IBGE, 2017). 

O hospital municipal de Varre-Sai possui 39 leitos, enquadrando-se conforme a portaria 

nº 2.224/GM de dezembro de 2002 nos hospitais de porte I, que são aqueles que somam até 5 

pontos na classificação descritiva, e possui como características, até 49 leitos (1ponto), serviço 

de pronto atendimento (urgência e emergência; 1 ponto), e até 2 salas cirúrgicas (1 ponto). 

Oferece serviço de raio x, laboratório de análise clínica (sem serviço de microbiologia), 

farmácia hospitalar e maternidade. O serviço de farmácia faz a dispensação dos medicamentos 

para 24 horas através do sistema de dose individualizada. A Maternidade funciona com a 

sistemática de “Alojamento Conjunto”, em que o bebê fica desde o nascimento até a alta, junto 

com a mãe.  

A CCIH é composta por 3 enfermeiros, 1 farmacêutico bioquímico e 1 médico. Não 

ocorrem encontros periódicas da CCIH, que se reúne quando existe alguma pauta específica 

que necessite apreciação da mesma. 
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4.3 CRITÉRIO DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Como critérios de inclusão foram considerados pacientes adultos, acima de 18 anos, 

internados no hospital de Varre- Sai que fizeram uso de antimicrobiano não tópico no período 

referido. Foram excluídos do estudo apenas pacientes que foram atendidos em caráter 

emergencial sem registro em prontuário. 

 

4.4 COLETA DOS DADOS 

Foi realizado levantamento manual dos prontuários que continham a prescrição do uso 

de algum antimicrobiano não tópico, no período de agosto de 2013 a julho de 2017 e foram 

agrupadas para as seguintes especialidades: clínica médica (uso terapêutico) e clínica cirúrgica 

(uso profilático). As variáveis analisadas foram: (1) classes de antimicrobianos utilizadas, (2) 

proporção de pacientes e o uso dos antimicrobianos, (3) tempo de internação no hospital (4) 

antimicrobianos utilizados na profilaxia cirúrgica (5) antimicrobianos utilizados 

terapeuticamente.  

No hospital em estudo, as prescrições avaliadas são realizadas todos os dias, 

manuelamente, em duas vias, sem que haja restrições ao uso de antimicrobianos. A partir da 

prescrição, o setor de farmácia calcula, a partir da dose prescrita, a quantidade de medicamentos 

a ser distribuído para 24 horas. Os antimicrobianos disponíveis são: beta-lactâmicos como 

penicilinas (amoxicilina, ampicilina, benzilpenicilina e oxacilina) e cefalosporinas (cefalexina, 

cefalotina, ceftriaxona); quinolonas (ciprofloxacino e levoxacino); lincosamidas (clindamicina) 

e sulfonamidas (sulfametoxazol+trimetoprima). 

A análise do consumo dos principais agentes antimicrobianos prescritos foi 

desenvolvida utilizando uma unidade de medida padronizada para melhor comparação 

estatística dos dados e interpretação dos estudos e também para comparação com outras 

instituições. Essa unidade é denominada Dose Diária Definida (DDD). Após a conversão do 

consumo em gramas para cada DDD de agente antimicrobiano, foi calculado o número de DDD 

definido pela OMS em 1996, por 100 leitos-dia, calculada a partir da fórmula 1(OMS, 2013). 

Os dados referentes ao número de leitos ativos foi informado pela direção do hospital, 

a taxa de ocupação hospitalar anual foi calculada.  

Fórmula 1: Cálculo do número de DDD/100 leitos dia: 
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A = Quantidade total do medicamento consumido (em Ui ou g) no período considerado 

B = DDD estabelecida para o medicamento (obedece a tabela do Nordic Council on 

Medicines) 

T = Período de tempo de observação em dias 

C = Leitos disponíveis no hospital 

F = Índice de ocupação no tempo considerado 

Os períodos de utilização dos antimicrobianos foram divididos em quatro, período 1 

(agosto de 2013 a julho de 2014), período 2 (agosto de 2014 a julho de 2015), período 3 (agosto 

de 2015 a julho de 2016) e período 4 (agosto de 2016 a julho de 2017). Os períodos foram 

separados desta forma a fim de haver o maior aproveitamento dos dados, em agosto de 2013 o 

hospital deixou de ser filantrópico, passando a ser mantido pela prefeitura, ocorrendo uma 

reestruturação no arquivamentos dos prontuários.  

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

A descrição das variáveis categóricas e contínuas foi realizada através do cálculo das 

frequências, médias e porcentagens. Para os resultados do consumo em DDD, a distribuição 

dos dados foi utilizado teste de Kolmogorov-Smirnov, posteriormente as médias dos 

medicamentos foram analisadas pelo teste de ANOVA, com sua esfericidade das variâncias 

testada pelo teste de Mauchly. Em caso de serem observadas diferenças significativas, o post-

hoc de Scheffé seria utilizado para indicar aonde se encontravam as diferenças. Os dados foram 

analisados com o software SPSS versão 24.0, considerando como significativo um p ≤ 0,05. 

 

4.6 QUESTÕES ÉTICAS 

Em se tratando de um estudo com análise de prontuários, existe a quebra do sigilo 

médico, porém diante das reconhecidas e respeitadas questões éticas em pesquisa, os dados 

foram tratados anonimamente, sem haver qualquer exposição dos pacientes envolvidos na 

pesquisa.   
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5. RESULTADOS  

Durante o período de estudo, 1.049 prontuários foram preenchidos, dos quais 724 (69%) 

continham algum antimicrobiano (ATM) não tópico prescrito. Estas prescrições foram tratadas 

como únicas, não sendo avaliado se o mesmo paciente fez uso de antimicrobiano em diferentes 

períodos de internação. Nessas prescrições, 10 antimicrobianos pertencentes a três diferentes 

classes foram identificados, são eles: beta-lactâmicos (benzilpenicilina, ampicilina, 

amoxicilina, oxacilina, cefalexina, cefalotina e ceftriaxona), sulfonamidas 

(sulfametoxazol+trimetoprima) e quinolonas (ciprofloxacino e levofloxacino). 

Os antimicrobianos classificados como beta-lactâmicos foram os mais prescritos, com 

ênfase ao grupo das cefalosporinas, sendo a cefalotina 1g e a ceftriaxona 1g os mais 

predominantes (Tabela 1). Foi observada pequena variação no uso de beta-lactâmicos nos 

períodos estudados (2013 a 2017), com média de (88,8%). Penicilinas sensíveis a beta-

lactamase como a benzilpenicilina e resistente a beta-lactamase estafilocócica como a oxacilina 

foram pouco prescritas, ocorrendo o mesmo com as sulfonamidas. Entre as fluoroquinolonas, a 

mais utilizada foi o ciprofloxacino (Tabela 1). 

As prescrições também foram avaliadas com relação ao objetivo da prescrição dos 

antimicrobianos, se profilática ou terapêutica. Desta forma observou-se que a maioria foi para 

uso profilático 397(54,8%) enquanto menos da metade para uso terapêutico 327(45,2%). As 

primeiras incidiram para a clínica cirúrgica (cirurgias eletivas e nos pacientes internados nas 

enfermarias de ginecologia-obstetrícia) e as prescrições que visavam terapia de infecções 
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ocorreram principalmente para pacientes internados nas clínicas médicas (enfermarias: 

masculina e feminina). 
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Tabela 1. Perfil dos antimicrobianos prescritos em um hospital de pequeno porte localizado no 

noroeste fluminense, utilizando a classificação Anatômica Terapêutico Química (ATC, 

Anatomical Therapeutic Chemical, 1996). 

CÓDIGO 
ATC.DDD* ANTIMICROBIANOS 

Período 1 
Jun13/ago

14 

Período 2 
Jun14/ago

15 

Período 3 
Jun15/ago

16 

Período 4 
Jun16ago

17 
J01CA Penicilinas de amplo espectro 10 16 20 11 

J01CA01 Ampicilina 10 15 17 10 

J01CA04 Amoxicilina 0 1 3 1 

J01CE Penicilinas sensíveis à beta-lactamase 1 1 0 2 

J01CE01 Benzilpenicilina 1 1 0 2 

J01CF Penicilinas resistentes à beta-lactamase 0 1 0 0 

J01CF04 Oxacilina 0 1 0 0 

J01DB Cefalosporinas de primeira geração 84 88 116 135 

J01DB01 Cefalexina 1 3 0 1 

J01DB03 Cefalotina 83 85 116 134 

J01DD Cefalosporinas de terceira geração 43 46 34 55 

J01DD04 Ceftriaxona 43 46 34 55 

J01EE Combin. de sulfonamidas e trimetroprima e 
derivados 0 0 5 0 

J01EE01 Sulfametoxazol e trimetoprima 0 0 5 0 

J01MA Fluoroquinolonas 19 14 26 19 

J01MA02 Ciprofloxacino 19 14 25 19 

J01MA12 Levofloxacino 0 0 1 0 

Total 157 165 201 222 

 

5.1 USO TERAPÊUTICO DOS ANTIMICROBIANOS NO HOSPITAL DE 

PEQUENO PORTE ESTUDADO 

Os antimicrobianos de uso terapêuticos foram prescritos para debelar diversas doenças 

que acometeram a população do estudo: pneumonia, infecção do trato urinário, diabetes, doença 

pulmonar obstrutiva crônica, desnutrição, gastroenterite, erisipela, pielonefrite, dengue entre 

outras (Figura 1).  

Em 18 dos 327 pacientes que fizeram uso terapêutico houve a prescrição de mais de um 

antimicrobiano, chegando assim ao total de 348 antimicrobianos prescritos. No tratamento da 

pneumonia, ocorreram seis casos de prescrição de dois antimicrobianos concomitantemente, a 

associação entre ciprofloxacino e ceftriaxona foi observada nos períodos, 1, 2 e 3. 

Destaca-se, entre as prescrições para uso terapêutico, a pneumonia como a infecção mais 

prevalente em todos os períodos, ocorrendo em 108 (33%) casos, seguida da infecção do trato 

urinário (ITU) com 45 (14%) casos. É interessante frisar que as ITU acometeram, em maior 
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número, as mulheres (76,6%). Também destaca-se que, no período 2, correspondente ao 

segundo semestre de 2014 e primeiro semestre de 2015, houve maior número de casos de 

pneumonia 36 (33,3%) (Figura 1).  

Não houve realização de exames microbiológicos para identificação do patógeno em 

nenhuma das infecções diagnosticadas, sendo a prescrição baseada em exames clínicos e 

bioquímicos além de sinais e sintomas característicos da doença. Radiografia de tórax, presença 

de tosse, expectoração, falta de ar e dor torácica, foram fortes indicativos clínicos para o 

diagnóstico de pneumonia.  

 

 

Figura 1: Principais doenças encontradas em um hospital do noroeste fluminense, com 

prescrição de antimicrobianos no período de agosto de 2013 a julho de 2017. ITU: infecção do 

trato urinário. Outras (enfermidades não pneumonia e não ITU): gastroenterite (28 casos), 

diabetes (18 casos), DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica; 18 casos), desnutrição (17 

casos), erisipela (11 casos), pielonefrite (10 casos) e dengue (7 casos). 

 

Os beta-lactâmicos foram os antimicrobianos mais utilizados para o tratamento das 

pneumonias com a ceftriaxona (IV) sendo o principal ATM prescrito, seguido pela ampicilina 

(Figura 2). Para o tratamento das ITU os ATM mais prescritos foram ciprofloxacino e 

ceftriaxona, respectivamente. 
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Figura 2. Antimicrobianos prescritos para o tratamento de pneumonia e ITU, em adultos, 

em um hospital de pequeno porte do noroeste fluminense, no período de 2013 à 2017. 

 

Pelo fato da pneumonia ser a infecção mais encontrada, a análise temporal dessa 

infecção foi realizada. Verificou-se que nos quatro períodos a infecção concentrou-se de maio 

a setembro, levando a um maior número de prescrições de antimicrobianos neste período 

(Figura 3). As demais infecções tiveram período de internações bem distribuídas por todos os 

meses do ano. 

 

 

Figura 3. Distribuição mensal de antimicrobianos prescritos para o tratamento de 

pneumonia, em adultos, em um hospital do noroeste fluminense, de 2013 à 2017. 

 

O tempo de internação dos pacientes que utilizaram ATM terapeuticamente foi, na 

maioria dos casos, dois dias. No entanto, alguns pacientes tiveram sua permanência prolongada 

por mais de uma semana, a idade avançada (pacientes com 83, 84, 87, 95 e 96 anos) e/ou 

condição imunológica, 4 pacientes acometidos por câncer já em fase final, foram fatores mais 
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importantes associados. Foram identificados nove óbitos durante todo o período estudado.Entre 

os pacientes diagnosticados com pneumonia, a média de idade foi de 34 anos, a classe modal 

com mais ocorrências do procedimento foi a de 28 e 38 anos. Das prescrições de 

antimicrobianos realizadas para tratar pneumonia os homens prevaleceram sobre as mulheres 

pois foram 53% dos casos, demonstrados na tabela 2. 

 

Tabela 2: Frequência etária de pacientes diagnosticados com pneumonia e que fizeram uso de 

antimicrobianos em um hospital de pequeno porte do noroeste fluminense. 

IDADE FREQUÊNCIA(fi) FREQ. RELATIVA % (fri) HOMENS MULHERES 

18|----28 13 11,93 6 7 

28|----38 22 20,18 12 10 

38|----48 14 12,84 8 6 

48|----58 16 14,68 7 9 

58|----68 14 12,84 7 7 

68|----78 13 11,93 7 6 

78|----88 11 10,1 6 5 

88|---|98 6 5,5 4 2 

∑ 109 100 57 52 

 

 

5.2 USO PROFILÁTICO DOS ANTIMICROBIANOS NO HOSPITAL DE 

PEQUENO PORTE  

Com relação ao uso profiláticos, 397 prescrições foram encontradas para procedimentos 

cirúrgico, sendo 388 (97,7%) para partos, dos quais 369 (95%) foram cesarianas. Apenas 09 

procedimentos cirúrgicos não estavam relacionados a partos, mas sim, com colecistectomia, 

correção de prolapso retal, ooferectomia, postectomia, remoção de cisto sinovial, remoção de 

hérnia incisional e salpingectomia bilateral (Tabela 3). O regime terapêutico utilizado para 

todos os procedimentos foi 1g de cefalotina por via intravenosa antes da indução de anestesia e 

uma dose adicional de 1g em cirurgia com mais de 2 horas. 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Utilização profilática de antimicrobianos em um hospital do noroeste fluminense. 
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Cirurgias 

Realizadas 

Período 1 

 

Período 2 

 

Período 3 

 

Período 4 

 
TOTAL 

Partos 82 76 105 125 388 

Cesarianas 79 72 100 121  

Vaginais 3 4 5 4  

Outras 0 0 7 2 9 

Período 1: de agosto de 2013 a julho de 2014; Período 2: de agosto de 2014 a julho de 2015; 

Período 3:  de agosto de 2015 a julho de 2016; Período 4:  de agosto de 2016 a julho de 2017. 

Outras cirurgias: colecistectomia, correção de prolapso retal, ooferectomia, postectomia, 

remoção de cisto sinovial, remoção de hérnia incisional e salpingectomia bilateral. 

 

5.3 CONSUMO DE CEFTRIAXONA E CEFALOTINA UTILIZANDO DDD 

O consumo médio anual para a ceftriaxona, antimicrobiano usado principalmente na 

terapêutica da pneumonia, foi de 6,30 DDD/100 leitos-dia, durante os 5 anos estudados. Notou-

se oscilação nos valores deste consumo em DDD, descritos período a período ocorrendo 

aumento significativo de 4 DDD/100 leitos-dia no período 3, para 8,6 DDD/100 leitos-dia no 

período 4 (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Consumo de ceftriaxona e cefalotina em DDD/100 leito-dia em um hospital do 

noroeste fluminense.  

 

Período 1: de agosto de 2013 a julho de 2014; Período 2: de agosto de 2014 a julho de 2015; 

Período 3:  de agosto de 2015 a julho de 2016; Período 4:  de agosto de 2016 a julho de 2017. 

 

Quanto ao consumo de antimicrobianos profiláticos a cefalotina teve um consumo de 

8,0 DDD/100 leito-dia nos últimos 5 anos. Nos períodos 3 e 4 houve aumento da prescrição. 

Os resultados da análise dos quatro períodos de prescrição da cefalotina não apresentam 

diferenças significativas entre eles F (3,396) = 0,109, p = 0,95, tamanho de efeito de 0,01. 
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Resultados semelhantes foram observados para a ceftriaxona F (3,179) = 1,560, p = 0,20, 

tamanho de efeito de 0,02. 
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6. DISCUSSÃO 

Neste estudo foi verificado que cerca de 69% das prescrições analisadas continham 

algum antimicrobiano. Santos e colaboradores (2016) encontraram resultados semelhantes em 

um hospital público de ensino e médio porte na Bahia, com 66,7% das prescrições examinadas 

contendo um ATM (SANTOS et al, 2016). Um outro estudo, realizado por Rodrigues e Bertoldi 

(2014) em um hospital privado e de pequeno porte, mostrou a prevalência do uso de 

antimicrobianos de 52,4% (RODRIGUES E BERTOLDI, 2010). O número elevado de 

prescrição de antimicrobianos no hospital estudado, pode estar relacionado com a ausência de 

restrição de uso de antimicrobianos e a falta de apoio laboratorial microbiológico. 

No presente estudo, os antimicrobianos mais prescritos foram do grupo dos beta-

lactâmicos (cefalosporinas) seguidos das quinolonas (ciprofloxacino). Diversos estudos têm 

demonstrados resultados semelhantes, ou seja alta prevalência nas prescrições de 

antimicrobianos de largo espectro como as cefalosporinas e quinolonas (RODRIGUES e 

BERTOLDI, 2010; MONREAL et al, 2009; MENDONÇA et al, 2009). Um hospital de 

pequeno porte em Belém do Pará descreveu resultados similares aos encontrados neste estudo, 

os antimicrobianos mais prescritos foram também os betalactâmicos (as cefalosporinas) 

seguido das quinolonas (SILVA, 2012). Segundo Torralba, Esteban e Alós(2018) as 

fluoroquinolonas juntamente com o ácido nalidíxico estão atrelados ao aumento da resistência 

microbiana (TORRALBA, ESTEBAN E ALÓS, 2015). As fluoroquinolonas foram a segunda 

classe mais encontrada neste estudo, sendo o principal antimicrobiano prescrito para infecção 

do trato urinário, não houve a realização de análise microbiológica para identificação dos 

patógenos. 

A prescrição concomitante de antimicrobianos apresentou baixa frequência (1,85%), 

todos os casos ocorreram no tratamento da pneumonia. Vale considerar que o uso concomitante 

de antimicrobianos é pouco indicado. Postma e colaboradores (2015), relatam que para o 

tratamento da pneumonia comunitária o uso de monoterapia com betalactâmico não demonstrou 

resultados inferiores quando comparado tanto à combinação de beta-lactâmico com 

macrolídeos ou ao uso de monoterapia com quinolonas (POSTMA, 2015). 
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6.1 USO DE ANTIMICROBIANOS NAS INFECÇÕES MAIS ENCONTRADAS 

NO HOSPITAL 

A pneumonia foi identificada como a doença mais prevalente em todos os períodos 

estudados, sendo classificada como pneumonia adquirida na comunidade (PAC). A PAC refere-

se à doença adquirida fora do ambiente hospitalar, ou que tenha se manifestado antes de 48H 

de internação na unidade de assistência à saúde, por sua vez a pneumonia hospitalar é definida 

como aquela cujo os sintomas apresentaram-se após as 48 horas de internação (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2004). O diagnóstico da PAC é 

comumente baseado em uma análise de dados clínicos e laboratoriais, incluindo radiografia de 

tórax e dados microbiológicos, além da presença de sintomas, tosse, expectoração, falta de ar e 

dor torácica, achados focais no exame físico do tórax, outras manifestações como confusão, 

cefaleia, sudorese, calafrios, mialgias e temperatura superior a 37,8°C (SALDÍAS et al, 2007; 

CORRÊA et al, 2009). 

O agente etiológico mais comum na PAC é o Streptococcus pneumoniae; representando 

aproximadamente dois terços de todos os casos de pneumonia bacteriana, sendo um importante 

agente, responsável por morbidade e mortalidade no mundo todo (FINE et al, 1996; FILE, 

2003; FELDMAN e ANDERSON, 2016). Outros patógenos menos frequentes são 

Haemophilus influenzae (com prevalência crescente de sorotipos diferentes do tipo B), 

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Staphylococcus aureus, Moraxella 

catarrhalis, Klebsiella pneumoniae. (CRITCHLEY et al, 2001; SADER et al, 2001; TORRES 

et al, 2014;  OTTOSEN e EVANS, 2014). Assim, a terapia antimicrobiana da PAC é baseada 

na susceptibilidade antimicrobiana desses patógenos e dados regionais quando disponíveis 

(SADER et al, 2001). 

Segundo Vallés (2016) a confirmação etiológica da PAC não tem demonstrado melhores 

resultados em relação à mortalidade, em comparação com a terapia empírica adequada e 

instituída em tempo oportuno (VALLÉS et al, 2016). Sader e colaboradores (2001) e Vallés e 

colaboradores (2016), em estudos sobre pneumonia, reconhecem os prejuízos para o paciente 

na demora do diagnóstico, e ressaltam a importância da rapidez na escolha do esquema 

terapêutico, sendo a terapia empírica decisiva nestes casos (SADER et al, 2001; CORRÊA et 

al, 2009; VALLÉS et al., 2016). 

Embora a ceftriaxona não seja de menor espectro, conhecida por sua eficácia contra 

bactérias gram-negativas e gram-positivas, é um fármaco indicado no tratamento de infecções 
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respiratórias por sua atividade contra Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Proteus 

mirabilis (MEDEIROS, 1999). Outro antimicrobiano prescrito foi ampicilina, também; 

indicada nos casos de pneumonia por Haemophilus influenzae e Proteus mirabilis 

(KOROLKOVAS e FRANÇA, 2001). 

A última publicação a respeito de diretrizes para tratamento na PAC, é do ano de 2009, 

e recomenda para pacientes adultos imunocompentes a utilização de fluoroquinolonas ou beta-

lactâmicos associados a macrolídeos(CORRÊA et al, 2009). Neste estudo, o tratamento inicial, 

ocorreu de maneira empírica. Segundo Sant’anna(2002) em casos de terapia empírica a seleção 

da terapêutica deve ser fundamentada em alguns fatores, como por exemplo, co-morbidades, o 

patógeno mais comum em cada situação, fatores que aumentam o risco para determinados 

patógenos e efeitos adversos dos antimicrobianos (SANT’ANNA, 2002). 

Com relação aos casos de ITU, mais uma vez percebemos que a terapia antimicrobiana 

ocorreu de maneira empírica. O tratamento empírico para ITU pode seguir diretrizes 

estabelecidas pelo próprio país. Os comitês Infectious Diseases Society of America, European 

Society for Microbiology and Infectious Diseases e o Scottish Intercollegiate Guidelines 

Network (SIGN) recomendam como primeira linha para o tratamento de ITU baixa não 

complicada e sintomática o uso de trimetoprima ou nitrofurantoína e adverte para o uso de 

antibióticos de amplo espectro como exemplo amoxicilina + clavulanato, quinolonas e 

cefalosporinas, considerados de segunda linha devendo ser empregados apenas em caso de falha 

terapêutica com os primeiros antimicrobianos ou em caso de pielonefrite (GUPTA et al., 2011; 

SIGN, 2012).  

No Brasil, para as Diretrizes Clínicas na Saúde Suplementar para tratamento de ITU em 

mulheres, a recomendação é que devido às elevadas taxas de resistência antimicrobiana, a 

associação de trimetoprima e sulfametoxazol não está indicada; a utilização de antibióticos β-

lactâmicos deve ser empregada apenas quando houver perfil de sensibilidade comprovada, ou 

ainda, em casos específicos, como gravidez e infecção por enterococos ou estreptococos β-

hemolíticos,  os antimicrobianos recomendados para tratamento empírico são fluoroquinolonas, 

nitrofurantoína e fosfomicina (AMB-ANS, 2011). Dessa forma, a decisão de usar terapia de 

primeira linha ou alternativa para ITU não complicada deve ser feita não apenas com base nos 

custos de aquisição de drogas por si só, mas na taxa de resistência local, com esforços focados 

em melhorar a disponibilidade de dados de susceptibilidade locais para que a melhor terapia 

para o paciente seja empregada (PERFETTO et al., 2004; LO et al, 2013; FREITAS et al., 
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2016). Assim, embora os ATM indicados para tratamento de ITU no estudo aqui realizado 

estejam em consonância com as determinações nacionais para o uso ciprofloxacino 

(fluoroquinolonas), pesquisas têm demonstrado que o monitoramento do perfil de resistência 

aos antimicrobianos deve ser feito periodicamente (OMIGIE et al., 2009; BISCHOFF et al, 

2018).  

Um fato importante também a ser levantado em consideração é o ponto de corte 

preconizado para o tratamento empírico com esses fármacos é em torno de 20% de resistência 

ao antimicrobiano (BEAN, KRAHE e WAREHAM, 2008; GUPTA et al., 2011). Com isso, o 

desenvolvimento de diretrizes específicas com base em padrões de suscetibilidade locais se faz 

necessário (ANDRADE et al., 2006; BISCHOFF et al, 2018). Porém, no hospital da região 

estudada, o uso empírico dos antimicrobianos para tratamento de UTI, na maioria das vezes 

comunitárias, é feita sem a detecção do microrganismo que está causando a infecção, não se 

conhecendo, portanto, a identidade dos patógenos nem o perfil de suscetibilidade local. Esse 

fato, também impediu de se perceber se houve ou não aumento da resistência aos 

antimicrobianos mais utilizados. A CCIH pouco atuante é um ponto preocupante no que se 

refere a questão de controle da disseminação da resistência, não ocorrendo a restrição na 

prescrição de antimicrobianos, comprometendo a utilização dos mesmos e afetando diretamente 

o uso racional de medicamentos e a segurança do paciente.  

Alguns pacientes tiveram antimicrobiano prescrito para doenças como dengue, diabetes, 

desnutrição e DPOC, para as quais não há a indicação de antimicrobiano; Tal fato pode sugere 

outras comorbidades associadas a internação.   

 

6.2 ANTIMICROBIANOS E O USO PROFILÁTICO 

Em relação ao uso profilático percebeu-se grande consumo das cefalosporinas de 

primeira geração, a cefalotina 1g foi o antimicrobiano mais prescrito nos últimos 5 anos. 

Ressalta-se que esse expressivo número em relação aos demais antimicrobianos concentrou-se 

vigorosamente na profilaxia cirúrgica (clínicas cirúrgicas e maternidade), prática comum que 

busca diminuir a probabilidade de infecções e suas possíveis complicações, sendo prescrito em 

todos os procedimentos cirúrgicos. Seguindo as recomendações da Sociedade Brasileira de 

Infectologia e do Ministério da Saúde as cefalosporinas de primeira geração são a primeira 

escolha em procedimentos cirúrgicos (BRASIL, 1998; MACHADO et al, 2001). Seguindo os 

parâmetros da ASHP o uso de cefalosporinas de primeira geração, especificamente cefazolina, 
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foi defendida pela American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), com base 

na sua eficácia, espectro estreito de atividade e baixo custo (ASHP, 2013).  

Embora a cefazolina seja indicada como a melhor opção por possuir meia vida mais 

longa, este fármaco não estava disponível no nosocômio durante o período do estudo. Além 

disso, Fuchs, Wannamacher e Ferreira (2004) ressaltaram que a cefalotina é uma das mais 

antigas cefalosporinas, muito ativas contra cocos aeróbicos Gram positivos, e por terem sido 

mais testadas em esquemas de antibioticoprofilaxia cirúrgica, são a primeira escolha na maioria 

dos procedimentos cirúrgicos (FUCHS, WANNAMACHER e FERREIRA, 2004; SANTANA, 

2014).  

Em relação ao momento da administração do antimicrobiano, não foi possível apontar 

o momento exato em que a administração ocorreu, de um modo geral, sabe-se que no hospital 

em estudo, conforme relato do anestesista, a cefalotina é administrada por via intravenosa antes 

da indução de anestesia e uma dose adicional de 1 g em cirurgia com mais de 2 horas. 

Ehrenkranz e colaboradores (1990) mostraram que mesmo as mulheres com baixo risco 

de complicações infecciosas (procedimento eletivo, tempo de ruptura da membrana ≤ 12 horas) 

poderiam se beneficiar significativamente com a profilaxia antibiótica cirúrgica em cesariana 

(EHRENKRANZ et al, 1990). Smaill e Hofmeyr (2002) analisaram 66 ensaios randomizados 

do Registro Cochrane e relataram redução substancial na endometrite e outras complicações 

pós-cirúrgicas quando a profilaxia antibiótica foi realizada em mulheres submetidas à cesariana 

eletiva e não seletiva (SMAILL e HOFMEYR, 2002). 

No Brasil, a taxa de cesarianas tem crescido significativamente, tornando-se a forma 

mais comum de nascimento, atingindo a marca de 1,6 milhões de cesárias a cada ano. Dados 

de 2013, demonstraram que 56% dos nascimentos ocorreram através de cesarianas no Brasil 

(BRASIL, 2013). No hospital deste estudo a preferência pela cesariana foi praticamente 

unânime, ocorrendo em 96% dos casos, os outros 4% de parto vaginal, ocorreram em gestantes 

que entraram em trabalho de parto anteriormente a dada marcada para a cirurgia. Fato é que as 

cesarianas são previamente agendadas com o médico obstetra que atende ao hospital 

semanalmente, e não há qualquer incentivo ao parto vaginal, visto que, por se tratar de um 

hospital pequeno, o corpo clínico é reduzido, as cirurgias são agendadas, para o único dia da 

semana, em que o cirurgião atende. 

Em vias gerais, a cesariana demonstra ser uma cirurgia segura e com baixa frequência 

de complicações graves, de grande importância no momento em que os partos vaginais são 
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impossibilitados em decorrência de razões médicas, sendo efetiva na redução da mortalidade 

materna e perinatal. Porém, o que vem ocorrendo nos hospitais brasileiros é a frequente 

realização de cesarianas sem razões médicas (LUMBIGANON et al, 2010). Estudos 

controlados garantem que a cesárea é uma cirurgia de grande porte, e por essa razão devem ser 

evitadas quando possível, além de rigorosa atenção quanto às técnicas anestésicas e cirúrgicas 

e que embora as complicações maternas graves sejam pouco frequentes, na realização contínua 

desse procedimento, naturalmente essas complicações serão mais constantes (LUMBIGANON 

et al, 2010; VILLAR et al, 2006). 

A cesariana não é recomendada como forma de prevenção da transmissão vertical em 

gestantes com infecção por vírus da hepatite B e C; não é recomendada como forma rotineira 

de nascimento de feto de mulheres obesas. A operação cesariana programada tem indicação nos 

casos de prevenção vertical do HIV; é recomendada em mulheres que tenham apresentado 

infecção primária do vírus Herpes simples durante o terceiro trimestre da gestação; também 

para mulheres com três ou mais operações cesarianas prévias; e  para mulheres com cicatriz 

uterina longitudinal de operação cesariana anterior, casos em que há maior comprometimento 

da musculatura do útero, aumentando o risco de sua ruptura no trabalho de parto (BRASIL, 

2016). 

Estudo realizado por Silvério (2012) em um hospital de porte médio, localizado na 

cidade de Muriaé-MG, observou alto consumo de cefalosporinas, próximo às 9,46 DDD/100 

leitos-dia observados neste trabalho (SILVÉRIO, 2012). Segundo Osório de Castro e 

colaboradores (2000) hospitais que fazem atendimento ao Sistema Único de Saúde tendem a 

usar maiores quantidades de cefalosporinas, e a principal relação é a sua utilização para a 

profilaxia cirúrgica (Osorio-de-Castro, 2000). 
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7. CONCLUSÃO 

Através  da metodologia proposta foi possível alcançar os objetivos propostos no 

trabalho que teve como principal escopo descrever o perfil da prescrição de antimicrobianos de 

um hospital do noroeste fluminense. Neste estudo foi verificado que a prescrição de 

antimicrobiano ocorreu em mais de 69% dos prontuários; os beta-lactâmicos  foram os 

antimicrobianos mais prescritos pelo período de 5 anos sendo as cefalosporinas como a classe 

mais utilizada; a cefalotina 1g foi o antimicrobiano mais prescrito para profilaxia cirúrgica e a 

ceftriaxona o mais prescrito para uso terapêutico; a pneumonia adquirida na comunidade a 

infecção mais prevalente, seguida da ITU; todos os antimicrobianos foram prescritos de 

maneira empírica; os partos foram os principais procedimentos realizados na clínica cirúrgica, 

e as cesarianas ocorreram em (95%) dos casos, sendo a principal cirurgia realizada no 

nosocômio; Observou-se que, não há o controle na dispensação de antimicrobianos e também 

não foi identificado exames microbiológicos o que pode influenciar no aumento da resistência 

aos antimicrobianos, e que embora exista uma CCIH, ela não se mostrou operante.  

Algumas limitações foram identificadas, a análise em um único hospital pode requerer 

cautela na extrapolação dos resultados, faz-se necessário a realização de mais pesquisas como 

estas em populações de baixo índice demográfico, a fim de que se possa chegar a conclusões 

de âmbito nacional e que ganhos na saúde pública possam ser observados através deles. Outra 

limitação foi o fato de tratar-se de dados retrospectivos o que pode ocasionar perda da 

informação em função da qualidade do registro dos dados. 

Diante do que foi apresentado recomenda-se que ações sejam tomadas, como 

monitorização constante das prescrições, criação de protocolos para utilização desta classe de 

medicamentos, além do investimento em laboratórios para realização de exames 

microbiológicos . 
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9. ANEXOS 

9.1 PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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9.2 EMENDA 
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