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Resumo 
 

Zacchi MA. Avaliação da eficácia de programa de terapia sequencial de 

antimicrobiano em hospital oncológico [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2016. 61p. 

 

INTRODUÇÃO: Tem havido um crescente interesse em desenvolver 

programas para oferecer cuidados em casa para as condições que têm sido 

tradicionalmente tratadas nos hospitais, impulsionado por uma série de fatores, 

incluindo considerações de custo, a preferência do paciente e o aumento do 

risco de infecções adquiridas no hospital. As infecções são uma importante 

causa de internação e os antimicrobianos estão entre os fármacos mais 

comumente prescritos, o uso inadequado e disseminado está associado ao 

aparecimento de patógenos resistentes. Na oncologia os pacientes constituem 

um grupo sob especial risco de infecções. Estudos específicos sobre 

conversão de antimicrobianos em oncologia não são facilmente encontrados na 

literatura. OBJETIVO: Avaliar a eficácia do protocolo de um programa de 

terapia sequencial de antimicrobiano em hospital referência em oncologia. 

MÉTODO: Estudo retrospectivo de avaliação de intervenção, realizado em 

internação de um instituto de alta complexidade em oncologia, no período de 

maio de 2011 a maio de 2012, com etapa observacional pré-intervenção, e 

etapa de intervenção com aplicação do protocolo de terapia sequencial, onde 

ocorre a substituição do mesmo antimicrobiano de via intravenosa para a via 

oral. RESULTADOS: Foram incluídos 889 pacientes, 357 no período pré-

intervenção e 532 no período de intervenção. Não houve diferença 

estatisticamente significativa na proporção de trocas entre os grupos pré-

intervenção e intervenção, 33,61% e 37,59% respectivamente (OR 1,19, IC95% 

0,90-1,58, p 0,23). Porém houve diferença para uso de levofloxacino, com 

maior chance de troca no grupo de intervenção (OR 2,94, IC95% 1,58-5,58, p 

0,008). A neoplasia de mama como diagnóstico oncológico também foi 

associada a maior chance de troca (OR 2,10 IC95% 1,04-4,23, p 0,04). 

CONCLUSÃO: A implementação de protocolo de um programa de terapia 

sequencial em pacientes oncológicos em regime de internação não demonstrou 

impacto na troca de antimicrobiano IV para VO. Entretanto, resultou em maior 

chance de troca quando aplicada nos casos do uso de levofloxacino e naqueles 

cujo diagnóstico oncológico era neoplasia de mama. 

 

Descritores:  oncologia; hospitalização; antibióticos; administração intravenosa; 

farmacêuticos; infectologia; hospitais; neoplasias; estudos retrospectivos. 

 

  



 

 

Summary 
 

Zacchi MA. Evaluation of effectiveness of a program of sequential antimicrobial 

therapy in an oncology hospital [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2016. 61p. 

 

INTRODUCTION: There has been a growing interest in developing programs to 

provide home care for some conditions that have traditionally been treated in 

hospitals due to a number of factors, including cost considerations, the patient's 

preferences and the increased risk of infections acquired in the hospital. 

Infections are a major cause of hospitalization and the antimicrobials are among 

the most commonly prescribed drugs, their improper and widespread use is 

associated with the emergence of resistant pathogens. Oncology patients 

constitute a group at particular risk of infections. Specific studies on conversion 

of antimicrobial agents in Oncology are not easily found in the literature. 

OBJECTIVE: to evaluate the effectiveness of a program of sequential 

antimicrobial therapy in an Oncology hospital. METHOD: Retrospective study of 

intervention evaluation, conducted in hospitalized patients in an Oncology 

Institute from May 2011 to May 2012, with an observational pre-intervention 

step as well as a step of intervention with application of sequential therapy 

protocol, where the same antimicrobial is administered orally instead of via IV. 

RESULTS: Eight hundred and eighty-nine patients were included, 357 in the 

pre-intervention phase and 532 in the intervention phase. There was no 

statistically significant difference in the proportion of changing between the pre-

intervention and intervention groups, 33.61% and 37.59% respectively (OR 

1.19, IC95% 0.90-1.58, p 0.23). But there was difference for the use of 

levofloxacin, with greater chance of switching in the intervention group (OR 

2.94, IC95% 1.58-5.58, p 0.008). The breast cancer diagnosis was also 

associated with greater chance of switching (OR 2.10 IC95% 1.04-4.23, p 0.04). 

CONCLUSION: The implementation of a protocol of a sequential therapy 

program in oncology patients in inpatient regime showed no impact on 

antimicrobial switch from IV to VO. However, it resulted in higher chance of 

switch when applied in cases of use of levofloxacin and in those whose cancer 

diagnosis was breast neoplasm.   

 

Descriptors: medical oncology; hospitalization; antibiotics; administration, 

intravenous; pharmacists; infectious disease medicine; hospitals; neoplasms; 

retrospective studies. 
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A prática de administração de terapia antimicrobiana em casa e em 

ambientes de cuidados alternativos foi descrita pela primeira vez em 1974 por 

Harrison Rucker, e desde então vêm surgindo novas estratégias de tratar o 

paciente de uma forma mais segura e consciente.1 Nos últimos anos tem 

havido um crescente interesse em desenvolver programas para oferecer 

cuidados em casa para as condições que têm sido tradicionalmente tratadas no 

hospital, impulsionado por uma série de fatores, incluindo considerações de 

custo, a preferência do paciente e o aumento do risco de infecções adquiridas 

no hospital.2-4  

A desospitalização, que é um termo utilizado para a redução do tempo 

de internação hospitalar, é atualmente uma tendência mundial. Geralmente os 

leitos hospitalares são limitados, e o desafio no seu gerenciamento é 

acentuado diante do aumento de pacientes com problemas agudos, crônicos e, 

principalmente, do aumento da expectativa de vida da população. Sabendo que 

a internação prolongada tem um grande impacto para o sistema de saúde, as 

principais vantagens da desospitalização são permitir que os pacientes possam 

completar o tratamento com segurança e eficácia no conforto da sua casa ou 

outro local ambulatorial, e evitar alguns inconvenientes, como as complicações 

relacionadas à assistência intra-hospitalar e as despesas de hospitalização. No 

entanto, essa prática não será apropriada se as necessidades de cuidados 

médicos do paciente forem melhor atendidas no hospital. Ainda que o aspecto 
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econômico seja fundamental, as preocupações financeiras não devem 

prevalecer sobre o bem-estar e a segurança do paciente.1,3 

O objetivo da desospitalização, obviamente, não é simplesmente dar alta 

ao paciente precocemente. É fornecer todo o suporte para que o tratamento 

tenha continuidade em casa, com segurança e conforto.4 

Para a desospitalização segura, muitos aspectos do tratamento devem 

ser revistos e adequados. Um aspecto importante e frequente é a 

administração de antimicrobianos intravenosos.2   

Os antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas que agem 

sobre os micro-organismos, inibindo o seu crescimento ou causando a sua 

destruição. Estão entre os fármacos mais comumente prescritos e também 

utilizados de modo inadequado, e seu uso disseminado está associado ao 

aparecimento de patógenos resistentes, gerando a crescente necessidade de 

novas drogas, em uma época em que o ritmo de desenvolvimento destas 

diminuiu drasticamente. A otimização e redução do uso inapropriado destes 

fármacos parece ser uma das melhores formas de controlar a resistência.5 

De fato, infecções são uma importante causa de internação e, muitas 

vezes, consequência destas. No ambiente hospitalar, além da maior proporção 

de agentes infecciosos resistentes, em decorrência do uso indiscriminado de 

antimicrobianos e por reunir pacientes com diferentes vulnerabilidades a 

infecção, há intensa realização de procedimentos invasivos, aspectos que o 

caracterizam como um ambiente favorável à propagação das infecções.6 

As  infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) constituem-se em 

um  importante problema de saúde. Estão entre as principais causas de 

morbidade e letalidade, e determinam aumento no tempo de hospitalização e, 
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consequentemente, custos adicionais para o tratamento do paciente. As IRAS 

não estão associadas a um único fator de risco, mas à interação de fatores 

relacionados ao hospedeiro, ao agente e ao meio ambiente. Outro aspecto 

relevante é o porte e a finalidade do hospital. Em hospitais de ensino, por 

exemplo, as taxas de IRAS geralmente são mais elevadas. Com o avanço 

tecnológico e procedimentos cada vez mais invasivos, reafirma-se a necessidade 

de programas de prevenção e controle das IRAS que incluam vigilância 

epidemiológica sistematizada e racionalização do uso de antimicrobianos.6,7 

A seleção ideal e criteriosa dos agentes antimicrobianos na terapia das 

doenças infecciosas exige um discernimento clínico e um conhecimento 

detalhado dos fatores farmacológicos e microbiológicos.5 A escolha correta do 

antimicrobiano deve ser procedida individualmente por paciente, considerando-

se sítio, micro-organismos identificados ou prováveis, microbiota habitual 

humana e ambiental, características de eficácia e segurança das drogas. 

O  antimicrobiano ideal deve ter: ação bactericida, espectro de ação mais 

específico possível, menor concentração inibitória mínima, maior biodisponibilidade 

em determinado sítio de infecção e melhor comodidade posológica; deve ser 

compatível com o estado clínico do paciente, menos tóxico e de menor custo.8   

A biodisponibilidade é o termo usado para descrever a proporção da 

dose do fármaco que chega ao local de ação, ou a um fluido biológico, como o 

sangue por exemplo. A biodisponibilidade sanguínea de um medicamento 

administrado por via intravenosa (IV) é igual a 100%, não há absorção, a dose 

está totalmente disponível no organismo.5 Alguns dos antimicrobianos 

administrados por via oral (VO), como sulfametoxazol-trimetoprima, levofloxacino, 

metronidazol, linezolida, fluconazol e voriconazol, têm biodisponibilidade de pelo 
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menos 90%, mostrando que o efeito da administração de alguns antimicrobianos 

por VO é praticamente o mesmo que o obtido pela IV.3,9,10 

A ingestão oral do antimicrobiano é o método preferencialmente usado, 

por ser o mais seguro, conveniente e econômico, desde que corretamente 

indicado.5 Entretanto, é frequente ocorrer o uso desnecessário e, principalmente, 

prolongado da via IV durante o tratamento em pacientes hospitalizados, 

podendo levar a um aumento no tempo e no custo das internações, e elevar o 

risco de IRAS. Portanto, a troca da via IV pela VO durante o tratamento deve 

ser recomendada sempre que possível.7-9 Esta troca pode promover benefícios 

adicionais, como melhoria na qualidade de vida, e viabilizar a desospitalização, 

questão particularmente importante na população de pacientes oncológicos.10  

O acesso venoso pode aumentar o risco de eventos adversos e também 

de infecção no sítio de punção. Como exemplos, hematoma subcutâneo, 

ruptura da veia, trombose, flebite, tromboflebite, infiltração, extravasamento e até 

infecções mais graves como endocardite e osteomielite.11-13 Essas infecções 

secundárias podem levar a uma terapia com antimicrobiano adicional. O uso da 

terapia oral pode ainda reduzir custos com seringas, bombas, soros e tempo de 

preparação do medicamento, e pode permitir ou facilitar a alta hospitalar do 

paciente.13,14 

Em geral, o início da antibioticoterapia do paciente internado é por via IV. 

No entanto, a troca para VO deveria ser feita sempre que possível. Pacientes 

hospitalizados, inicialmente com antimicrobiano IV, podem teoricamente ter 

seus esquemas alterados para VO, com segurança, a partir do terceiro dia de 

internação, se estáveis clinicamente.10,14,15 A maior dificuldade consiste em 

estabelecer os critérios para esta troca e implementar programas, denominados 
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programas de conversão, com adequada relação custo-benefício.7 Os programas 

de conversão de antimicrobiano podem ser classificados em três tipos:  

1)  Terapia sequencial (sequential antibiotic therapy) - substituição do 

mesmo antimicrobiano de IV para VO;  

2)  Terapia de troca (switch therapy) - conversão de um antimicrobiano IV 

para outro diferente VO, podendo ser da mesma classe ou equivalente;  

3)  Terapia descendente (step-down therapy) - conversão do antimicrobiano 

IV para VO de outra classe, geralmente com espectro de ação inferior 

à terapia inicial.16 

 

Alguns estudos têm sido publicados avaliando programas específicos de 

troca de antimicrobianos IV para VO. Um estudo de terapia de troca foi 

realizado na África do Sul, país de terceiro mundo, hospital público, onde foram 

avaliadas três fases, cada uma com 150 pacientes, divididas em período de 

pré-implementação (etapa observacional, sem intervenção), período de 

implementação (etapa com intervenção, aplicação de protocolo de troca de 

antimicrobiano IV para VO, com presença e avaliação do farmacêutico nas 

enfermarias após 72 horas, comunicando ao médico as trocas possíveis) e 

pós-implementação (fase observacional, sem a presença do farmacêutico). Nos 

três grupos os quatro diagnósticos à internação mais comuns foram infecção 

do trato respiratório inferior, infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 

(VIH), tuberculose e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). No período 

de pré-implementação houve troca de 13%, no período de implementação de 

31%, e no pós-implementação 17%. Concluiu-se que, mesmo com recursos 

limitados e uma alta incidência de pacientes com infecção pelo VIH, a 
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implementação do protocolo de troca de via foi bem sucedida e levou a uma 

diminuição na utilização desnecessária da via IV e a redução significativa dos 

custos. No entanto, este benefício foi mais evidente na fase com a presença do 

farmacêutico.17 

Um estudo de terapia sequencial foi realizado somente com clindamicina. 

O objetivo foi avaliar o impacto clinico e econômico da troca da via IV para VO, 

em grupo controle com 269 pacientes, e grupo de intervenção com 204 pacientes, 

todos avaliados após 72 horas do início do tratamento. A clindamicina foi 

prescrita para infecções respiratórias em 38,9% dos casos, e como profilaxia 

em cirurgia em 25,4%. Não houve diferença entre os grupos em relação ao 

gênero, à gravidade da infecção, ao estado de saúde ou à evolução clínica. 

Nos resultados não houve diferença nos desfechos avaliados entre os grupos 

controle e o grupo de intervenção, respectivamente com 77,5% e 78,4% e 

p=0,88. Mesmo assim, o estudo concluiu que houve bons resultados no grupo 

de intervenção, e que é uma opção válida no esquema de ações voltadas para 

a realização de uso mais racional dos antimicrobianos, e pode fornecer uma 

alternativa de baixo custo para promovê-lo nos hospitais.18  

Um estudo de 2014, retrospectivo e observacional sem intervenção, teve 

o objetivo de avaliar a prática da troca da via IV para VO. Foi realizado em três 

hospitais universitários libaneses por um período de seis meses, e excluiu 

pacientes com câncer. Detectou troca para VO em 33% dos casos em uso de 

antimicrobiano considerado elegível. Destacou a necessidade de uma 

abordagem estruturada, com diretrizes especificas, para melhor aplicação da 

terapia sequencial.15 
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Pesquisa realizada na Suíça avaliou a viabilidade, o impacto e a 

farmacoeconomia da implementação de um protocolo de terapia sequencial, 

elaborado e conduzido em associação entre infectologistas e farmacêuticos. 

Foram avaliados pacientes internados em enfermaria, em dois períodos: 

A - pré-intervenção e B - pós-intervenção. O grupo A e o grupo B tiveram troca 

em tempo médio de, respectivamente, 5,0 e 5,5 dias. O tempo médio de 

internação foi de 9,7 dias no grupo A, e 13,3 dias no grupo B, no entanto após 

a estabilidade dos sintomas o troca foi feita mais rapidamente no grupo B, com 

uma média de troca de 3,2 dias para grupo A e 1,5 dias para o grupo B. 

Os custos intra-hospitalares foram de 190 e 210 EUR, respectivamente, nos 

grupos A e B, porém o custo médio após o cumprimento do pedido de troca foi 

92 EUR no grupo A e 44 EUR no grupo B. A troca mais rápida no grupo B, 

após estabilidade dos sintomas, pode explicar o menor custo de tratamento a 

partir da troca até a alta hospitalar. Entretanto, na análise global não foi 

encontrada diferença entre os dois grupos em relação à duração da terapia IV 

e ao custo total, provavelmente pelo fato do grupo B ter apresentado maior 

número de idosos e de comorbidades, com consequente maior tempo para 

estabilidade e viabilidade de troca para VO.9 

No Brasil, há um estudo prospectivo realizado em hospital universitário 

em Uberlândia, MG, com objetivo de avaliar a efetividade de um programa de 

terapia sequencial. Foram avaliados 117 pacientes no período de pré-intervenção, 

e 117 no período de pós-intervenção. Foram elaboradas estratégias, como 

medidas educativas e sistema de lembretes fixados na prescrição do paciente, 

entretanto não houve envolvimento direto de farmacêutico clínico. No período 

de pré-intervenção, em 135 tratamentos avaliados, houve a troca da via IV para 
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VO em 4 (2,96%), e no período de intervenção a troca ocorreu em 5 (3,85%) 

dos 130 tratamentos avaliados, sem diferença estatisticamente significante 

entre ambos. Concluiu que o programa de troca não foi eficaz, por ter tido baixa 

adesão, sugerindo que medidas adicionais deveriam ser aplicadas, como 

políticas mais agressivas como preenchimento de formulário para liberação de 

uso prolongado da terapia IV.19 

O investimento em desospitalização, e consequentemente no 

desenvolvimento de programas de conversão de antimicrobiano de IV para VO, 

adquirem especial importância na população oncológica. Os pacientes 

oncológicos têm, atualmente, muito mais possibilidades terapêuticas, com 

maior sobrevida, porém também maior exposição a riscos de infecções e com 

demanda mais evidente para qualidade de vida e segurança.6 

Indivíduos em tratamento contra o câncer têm aumentado significativamente 

nos últimos anos. Em 2012, houve 14,1 milhões de casos novos de câncer e 

um total de 8,2 milhões de mortes por câncer, em todo o mundo. O número de 

indivíduos com câncer deverá continuar aumentando nos países em 

desenvolvimento, pelo aumento da expectativa de vida, assim como número de 

tratamentos, pelos maiores investimentos tecnológicos. No Brasil, a estimativa 

para o ano 2015 foi de aproximadamente 576 mil casos novos de câncer.20 

No Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), um dos  

maiores hospitais especializados em tratamento de câncer da América Latina, 

atualmente existem 85 leitos de UTI e 414 leitos em unidades de internação, 

somando um total de 499 leitos. Em 16 salas cirúrgicas têm sido realizadas, em 

média, 886 cirurgias de alta complexidade por ano. Houve 2.096 saídas 
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hospitalares, 5.464 sessões de quimioterapia e 22.202 consultas ambulatoriais 

médicas no ano de 2015.21  

Na oncologia os pacientes constituem um grupo sob especial risco de 

infecções, devido a fatores relacionados à própria doença oncológica ou ao seu 

tratamento, como desnutrição, neutropenia, quebra da barreira cutâneo-mucosa 

e grande número de procedimentos invasivos aos quais são submetidos. 

Tempo de internação prolongado aumenta os riscos de colonização por micro-

organismos da flora hospitalar e, consequentemente, de ocorrência de IRAS.10  

A mielossupressão e suas consequências, em especial a neutropenia, 

são evento adverso comum e um dos mais temidos durante a quimioterapia 

antineoplásica, pois aumentam a morbidade e a mortalidade entre os indivíduos 

em tratamento. O evento interfere diretamente no limite da dosagem do 

quimioterápico e aumenta os custos do tratamento. A neutropenia pode levar à 

neutropenia febril, que requer muitas vezes a hospitalização e tratamento com 

antibióticos IV, em razão do risco de vida. A taxa de mortalidade associada a 

pacientes que são internados por neutropenia febril é de 9,5%, em média, e 

mais de 21% para aqueles que possuem comorbidades.22 

Uma revisão bibliográfica voltada para infeções em pacientes com 

câncer, com oito artigos e um total de 957 pacientes com doença avançada, 

onde foram excluídos artigos sobre neutropenia, mostrou que as vias urinárias 

e respiratórias foram os sítios com maior frequência de infecção. Bacteremias 

primárias e infecções da pele também foram muito comuns. As proporções de 

infecções foram: trato urinário 30,5%, infecções de vias respiratórias 17,9%, 

infecções da pele 15,7% e infecção da corrente sanguínea 14,4%. Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus e outras bactérias Gram-negativas foram os micro-
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organismos mais frequentemente encontrados. Alguns pacientes foram 

identificados como tendo mais do que uma infecção, e ocorreram infecções 

polimicrobianas. Entre as infecções fúngicas, os agentes predominantes foram 

espécies de Candida, acometendo principalmente o trato urinário. Infecções 

virais de pele, como o vírus Herpes simples, foram observadas com pouca 

frequência.23 

O uso de antimicrobianos nos cuidados paliativos também é uma prática 

comum, e geralmente utilizada empiricamente, porém com benéficos 

controversos.24,25 Um estudo em hospital com unidade de cuidados paliativos 

revisou prontuários por um período de sete meses, com objetivo de avaliar o 

uso dos antimicrobianos em pacientes com infecção e com câncer avançado. 

Notou-se uma alta incidência de infecção, 80,5%. O estudo mostrou que a 

administração IV de antimicrobiano foi utilizada com maior frequência no grupo 

de pior sobrevida, enquanto a VO foi associada com a melhor sobrevida. Um 

importante aspecto no contexto dos cuidados paliativos é a adequada 

avaliação da indicação do uso de antimicrobiano, considerando-se a eficácia ou 

a futilidade do tratamento, e as eventuais indicações com base na melhoria da 

qualidade de vida.26 

Na oncologia a desospitalização pode ser direcionada não somente aos 

pacientes, como também, de forma diferenciada, aos familiares. Com acesso a 

informações e suporte para as famílias dos pacientes que necessitam de 

acompanhamento em sua fase terminal. É importante destacar que busca 

oferecer melhorias da qualidade de vida das pessoas e suas famílias, otimizando 

as ações de promoção à saúde, terapêuticas e de cuidados paliativos.4 
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Estudos específicos sobre conversão de antimicrobianos em oncologia 

não estão disponíveis na literatura. Tornam-se, porém, de essencial 

importância, frente à necessidade de promoção de uso racional, consciente e 

seguro desses medicamentos. 

Tendo em vista a importância das infecções em pacientes oncológicos, e 

o uso de antimicrobiano frequente por estes indivíduos, programas de terapia 

sequencial são importantes para minimizar riscos e melhorar a qualidade de 

vida. Considerando-se o eventual impacto de um programa de terapia 

sequencial nesta população, pesquisas avaliando sua eficácia devem ser 

realizadas.11  

 

 



 

 

2  OBJETIVO 
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Avaliar a eficácia do protocolo de um programa de terapia sequencial de 

antimicrobiano em hospital referência em oncologia.  

 

 

 



 

 

3  MÉTODO 
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3.1  Desenho do Estudo 

 

Estudo retrospectivo de avaliação de intervenção, com análise 

comparativa com coorte histórica sem intervenção.  

 

 

3.2  Casuística 

 

O estudo foi desenvolvido no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 

- ICESP. Trata-se de um hospital público, universitário, de alta complexidade, 

exclusivo para assistência em oncologia. Conta com 499 leitos de internação de 

oncologia clínica, oncologia cirúrgica, onco-hematologia e cuidados paliativos, 

sendo 85 destes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Apresenta ainda 16 

salas de cirurgia, 60 poltronas de quimioterapia, 60 poltronas em hospital-dia e 

uma Unidade de Emergência. Atende mais de 50 mil casos ambulatoriais ao 

mês. No instituto todo o prontuário e as prescrições são 100% eletrônicos, 

facilitando a obtenção de informações necessárias para o estudo. 

 

3.2.1  Critérios de inclusão 

 

Foram selecionados todos os pacientes admitidos nas Unidades de 

Internação de Oncologia Clínica (155 leitos ativos no período do estudo). 
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Foram incluídos os pacientes homens e mulheres, maiores de 18 anos, em uso de 

antimicrobiano definido como elegível para terapia sequencial, independentemente 

da sua indicação de uso (tratamento de infecções comunitárias, tratamento de 

IRAS e profilaxia). 

 

3.2.2  Critérios de exclusão 

 

Excluíram-se os pacientes com neoplasias hematológicas, pacientes 

internados em UTI, pacientes em Unidade de Emergência, pacientes sob cuidados 

paliativos exclusivos e pacientes em uso concomitante de antimicrobiano não 

elegível para terapia sequencial. 

 

 

3.3  Etapas do estudo 

 

3.3.1  Pré-intervenção 

 

Etapa observacional, com casuística composta pelos pacientes internados 

no período entre 17 de maio a 16 de novembro de 2011, não submetidos a 

protocolo de avaliação para terapia sequencial. 

Os dados foram obtidos pelos relatórios de distribuição de medicamentos, e 

pelas evoluções e prescrições médicas em sistema informatizado (TASY®). 
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3.3.2  Intervenção 

 

Foi definida a intervenção através de Protocolo de Terapia Sequencial, 

onde ocorre a substituição do mesmo antimicrobiano IV para VO.  

Casuística composta por todos os pacientes internados entre 17 de 

novembro de 2011 e 16 de maio de 2012, na qual foi aplicado Protocolo de 

Avaliação para Terapia Sequencial institucional (Figura 1). 

Os dados foram obtidos pelos relatórios e planilhas do farmacêutico que 

aplicou o Protocolo. 

 

3.3.2.1  Protocolo de Avaliação para Terapia Sequencial 

O Protocolo de Avaliação para Terapia Sequencial determina que o 

farmacêutico clínico acompanhe os pacientes internados diariamente, 

detectando aqueles em uso de antimicrobianos IV com possibilidade de troca 

para VO. Após 72 horas de prescrição de um antimicrobiano IV elegível para 

terapia sequencial, o farmacêutico inicia o processo de avaliação para a 

aplicação do protocolo, considerando critérios de inclusão e exclusão. Após 

preencher os critérios, o farmacêutico sugere ao médico residente responsável 

pela paciente, que irá avaliar a possibilidade de trocar para VO na prescrição, 

conforme a Figura 1. 

 

 

  



  Método  19 

 

 

ATM: antimicrobiano, IV: intravenosa, VO: via oral, SCIH: Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. 

Figura 1 – Protocolo de Avaliação de Terapia Sequencial de Antimicrobiano do ICESP 
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Os seguintes antimicrobianos foram definidos como elegíveis para 

avaliação para terapia sequencial: amoxacilina-clavulanato, clindamicina, 

sulfametoxazol-trimetoprima, levofloxacino, metronidazol, linezolida, fluconazol, 

voriconazol e ciprofloxacino. O critério utilizado foi a biodisponibilidade de pelo 

menos 60% da formulação oral em relação à IV (Anexo 1).  

A comunicação entre a farmácia clínica e o corpo clínico do Serviço de 

Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) é realizada através de fichas de 

solicitações e avaliações no sistema informatizado, com checagem contínua 

(Figura 2). O modelo da ficha de avaliação encontra-se no Anexo 2.  

 

 

Figura 2 – Fluxo informatizado de comunicação, para avaliação de terapia sequencial, 

entre Farmácia e Infectologia 

 

Ao se identificar a possibilidade de troca para VO, o farmacêutico ou o 

médico do SCIH entram em contato com o médico prescritor e sugere a troca 

para VO. O caso mantém-se sob acompanhamento até a interrupção do 

antimicrobiano ou a alta hospitalar. 

 

 

Servidor_Arquivos_Departamental\Farmácia\Farmácia SCIH 
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3.4  Definições 

 

3.4.1  Uso do antimicrobiano 

 

Finalidade do uso: o antimicrobiano foi definido como tratamento de 

infecção conhecida ou empírico, ou profilaxia, conforme indicação do médico 

assistente. 

Terapia combinada: foi definida quando ocorreu o uso de mais de um 

antimicrobiano elegível para entrada no Protocolo de Terapia Sequencial. 

 

3.4.2  Diagnósticos oncológicos 

 

Os tipos de tumores foram classificados, de acordo com a topografia, em: 

 Neoplasia maligna ano-retal; 

 Neoplasia maligna da bexiga; 

 Neoplasia maligna da cabeça, face e pescoço; 

 Neoplasia maligna da cavidade oral; 

 Neoplasia maligna da faringe; 

 Neoplasia maligna da laringe; 

 Neoplasia maligna da mama; 

 Neoplasia maligna das glândulas supra-renais; 

 Neoplasia maligna das vias biliares; 

 Neoplasia maligna de sistema nervosa central (SNC); 

 Neoplasia maligna do cólon; 
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 Neoplasia maligna do esôfago; 

 Neoplasia maligna do estômago; 

 Neoplasia maligna do fígado; 

 Neoplasia maligna do intestino delgado; 

 Neoplasia maligna do mediastino; 

 Neoplasia maligna do pâncreas; 

 Neoplasia maligna do peritônio; 

 Neoplasia maligna do pulmão; 

 Neoplasia maligna do rim; 

 Neoplasia maligna do seio piriforme; 

 Neoplasia maligna genital feminina; 

 Neoplasia maligna genital masculina; 

 Neoplasia maligna neuroendócrina; 

 Neoplasia maligna ossos/cartilagem, articulações e membros; 

 Neoplasia maligna pele e partes moles (PPM); 

 Sarcoma pleomórfico; 

 Neoplasia maligna de sitio primário desconhecido. 

 

3.4.3  Diagnósticos infecciosos 

 

Os diagnósticos das doenças infecciosas bacterianas e fúngicas foram 

realizados através da história clínica, achados do exame físico e dados 

laboratoriais. Foram considerados os diagnósticos determinados pelo médico 

assistente. Os casos encaminhados para avaliação do infectologista eram 
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analisados considerando-se as infecções pelos critérios definidos pelo Centers 

for Diseases Control and Prevention (CDC). 27,28  

O diagnósticos infecciosos foram classificados da seguinte maneira:  

 Infecção sistema nervoso central (SNC); 

 Infecção de orofaringe; 

 Infecção de vias aéreas superiores; 

 Infecção vias aéreas inferiores; 

 Infecção esofágica; 

 Infecção intra-abdominal; 

 Infecção do trato urinário (ITU); 

 Infecção genital; 

 Infecção de pele e partes moles (IPPM); 

 Infecção da corrente sanguínea; 

 Infecção vascular; 

 Neutropenia febril; 

 Infecção óssea; 

 Infecção múltipla: infecção concomitante em dois ou mais sítios 

diferentes.  

 

Neutropenia febril foi definida quando o paciente apresentava os seguintes 

critérios: 29 

 ≤500 neutrófilos/mm3 ou ≤1.000 neutrófilos/mm3 com expectativa de 

queda para ≤500 nos próximos dois dias, e 

 Qualquer medida de temperatura axilar ≥ 37,8ºC. 
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3.5  Tratamento Estatístico 

 

3.5.1  Desfechos 

Os seguintes desfechos foram analisados e, quando pertinente, comparados 

entre os dois grupos, pré-intervenção e intervenção: 

 

A. Proporção de trocas de via de administração de IV para VO, definida 

pela fórmula: 

Número de trocas realizadas 

Número de situações com uso de antimicrobiano elegível para terapia sequencial 

 

B. Proporção de possibilidade de trocas: 

Número de trocas sugeridas  

Número de situações com uso de antimicrobiano elegível para terapia sequencial 

 

C. Proporção de trocas realizadas entre trocas indicadas: 

Número de trocas realizadas  

Número de trocas sugeridas ao médico prescritor 

 

D. Proporção de trocas não sugeridas por fase de avaliação  

 

 Comprometimento ingesta 

Número de trocas não sugeridas por comprometimento de ingesta VO 

Número de situações com uso de antimicrobiano elegível para terapia sequencial 
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 Sepse 

Número de trocas não sugeridas por sinais e sintomas de sepse 

Número de situações com uso de antimicrobiano elegível para terapia sequencial 

 

 Diagnóstico infeccioso 

Número de trocas não sugeridas por diagnóstico infeccioso 

Número de situações com uso de antimicrobiano elegível para terapia sequencial 

 

 

3.5.2  Variáveis 

 

As seguintes variáveis foram obtidas e comparadas entre os dois 

grupos: 

 Gênero;  

 Idade;  

 Diagnóstico de doença oncológica;  

 Tempo de internação no momento da entrada no protocolo;  

 Diagnóstico infeccioso; 

 Doença em atividade; 

 Presença de metástases; 

 Escore funcional – Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) - do 

1º dia de uso de antimicrobiano (Anexo 3); 

 Neutropenia. 
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3.5.3  Análise Estatística 

 

As variáveis categóricas foram comparadas entre os grupos pelo teste de 

Qui-quadrado ou Teste Exato de Fisher quando indicado. Para a comparação 

das variáveis ordenadas foi utilizado o teste de Mann-Withney ou o teste T. 

Os desfechos são apresentados sob a forma de proporção – número de 

observações positivas sobre número total de observações X 100. Os desfechos 

avaliados para os dois grupos foram comparados pelo Teste de Qui-quadrado 

ou Teste Exato de Fisher quando indicado. 

A análise multivariada foi realizada por regressão logística tipo stepwise. 

As variáveis que reduziram em -2log a razão de verossimilhança ou apresentaram 

p<0,05 foram mantidas no modelo final. 

Foram considerados significantes os níveis de p menores do que 0,05. 

 

 

3.6  Aspectos éticos 

 

O protocolo foi submetido a análise do Comitê de Ética e Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), tendo sido 

aprovado sob número 383/12 (Anexo 4). 

Os pacientes não foram submetidos a intervenção adicional fora dos 

procedimentos assistenciais de rotina. 

Como o estudo foi retrospectivo, dispensou-se aplicação de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 



 

 

4  RESULTADOS 
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4.1  Características da população estudada 

 

No período de maio de 2011 a maio de 2012 foram incluídos 889 

pacientes das unidades de internação definidas no estudo. Destes, 357 foram do 

período pré-intervenção e 532 do período de intervenção. As características 

demográficas e clínicas da população estudada encontram-se nas Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1 – Variáveis categóricas, demográficas e clínicas, de 889 pacientes incluídos 

em análise de terapia sequencial 

  Pré-intervenção Intervenção     

  N= 357 N= 532     

 

Total % Total % OR (IC 95%) p 

Gênero (M) 201 56,30 318 59,77 1,09 (0,93-1,28) 0,30 

Metástase 209 58,54 265 49,81 0,81 (0,69-0,95) 0,01 

Neutropenia 17 4,76 43 8,08 1,45 (0,96-2,18) 0,05 

Doença em atividade 355 99,44 532 100,00 1,66 (0,74-3,72) 0,57 

 

 

Tabela 2 – Variáveis ordenadas, demográficas e clínicas, de 889 pacientes incluídos 

em análise de terapia sequencial 

  Pré-intervenção Intervenção   

Variável N= 357 N= 532   

 

Média Mediana Máximo Mínimo Média Mediana Máximo Mínimo p 

Idade (anos) 60,56 61 95 19 60,00 62 90 18 0,73 

ECOG 3,00 3 4 1 3,00 3 4 0 0,65 

Tempo de internação 
(dias) 16,73 14 65 2 17,81 14 95 1 0,40 

ECOG:  Eastern Cooperative Oncology Group. 

http://www.ecog.org/general/intro.html


  Resultados  29 

 

 

 

Os diagnósticos oncológicos e os diagnósticos infeciosos dos 889 

pacientes avaliados estão descritos nas Tabelas 3 e 4, respectivamente.  

 

Tabela 3 – Diagnósticos oncológicos de 889 pacientes avaliados para terapia 

sequencial  

Diagnóstico de doença oncológica 

Pré-intervenção Intervenção 
  N= 357 N= 532 
  

 
Total % Total % OR (IC 95%) p 

Neoplasia ano-retal 59 16,53 48 9,02 0,50 (0,33-0,75) 0,001 

Neoplasia genital feminina 35 9,80 39 7,33 0,73 (0,45-1,17) 0,19 

Neoplasia do pulmão 28 7,84 50 9,40 1,22 (0,75-1,98) 0,42 

Neoplasia da mama 26 7,28 37 6,95 0,92 (0,55-1,56) 0,77 

Neoplasia da cavidade oral 25 7,00 34 6,39 0,91 (0,53-1,55) 0,72 

Neoplasia das vias biliares 21 5,88 29 5,45 0,92 (0,52-1,65) 0,78 

Neoplasia do esôfago 19 5,32 36 6,77 1,29 (0,73-2,29) 0,38 

Neoplasia do estômago 19 5,32 37 6,95 1,33 (0,75-2,35) 0,33 

Neoplasia PPM 17 4,76 32 6,02 1,28 (0,70-2,34) 0,42 

Neoplasia da faringe 16 4,48 16 3,01 0,66 (0,33-1,34) 0,25 

Neoplasia genital masculina 15 4,20 27 5,08 1,22 (0,64-2,33) 0,55 

Neoplasia do cólon 14 3,92 33 6,20 1,62 (0,85-3,07) 0,14 

Neoplasia da bexiga 13 3,64 14 2,63 0,72 (0,33-1,54) 0,39 

Neoplasia da laringe 12 3,36 14 2,63 0,78 (0,36-1,70) 0,53 

Neoplasia do pâncreas 9 2,52 17 3,20 1,28 (0,56-2,90) 0,56 

Neoplasia primária desconhecida 4 1,12 9 1,52 1,31 (0,46-4,97) 0,58 

Neoplasia de SNC 4 1,12 19 3,57 3,27 (1,10-9,69) 0,03 

Outros 21 5,88 41 7,71 1,33 (0,78-2,30) 0,29 

PPM: pele e partes moles, SNC: sistema nervoso central. 
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Tabela 4 – Diagnósticos infecciosos de 889 pacientes avaliados para terapia 

sequencial  

Diagnostico Infeccioso 

Pré-intervenção Intervenção     

N= 357 N= 532     

 
Total % Total % OR (IC 95%) p 

Infecção vias aéreas inferiores 105 29,41 141 26,50 1,29 (0,90-1,85) 0,15 

Infecção intra-abdominal 91 25,49 149 28,01 1,25 (0,87-1,80) 0,21 

ITU 57 15,97 86 16,17 1,02 (0,70-1,46) 0,94 

IPPM 32 8,96 42 7,89 0,87 (0,54-1,41) 0,57 

Infecção orofaringe 23 6,44 27 5,08 0,78 (0,44-1,38) 0,39 

Infecção vias aéreas superiores 18 5,04 19 3,57 0,70 (0,36-1,35) 0,28 

Infecção genital 10 2,80 8 1,50 0,53 (0,21-1,36) 0,18 

Infecção da corrente sanguínea 4 1,12 3 0,56 0,50 (0,11-2,25) 0,45 

Neutropenia febril 4 1,12 16 3,01 2,74 (0,91-8,25) 0,07 

Infecção esofágica 3 0,84 11 2,07 2,49 (0,69-8,99) 0,18 

Profilaxia 3 0,84 5 0,94 1,12 (0,27-4,71) 1,00 

Infecção óssea 2 0,56 0 0,00 - 0,16 

Infecção vascular 2 0,56 4 0,75 1,35 (0,25-7,38) 1,00 

Infecção SNC 1 0,28 5 0,94 3,38 (0,39-29,03) 0,41 

Múltiplo 0 0,00 3 0,56 - 0,28 

ND 2 0,56 13 2,44 4,45 (1,00-19,82) 0,04 

 ITU: infecção trato urinário, IPPM: infecção pele e partes moles, SNC: sistema nervoso central. ND: não definido. 

 

 

4.2  Antimicrobianos avaliados 

 

A distribuição dos antimicrobianos avaliados para terapia sequencial, e a 

comparação entre os grupos pré-intervenção e de intervenção, estão demonstradas 

na Tabela 5.  
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Em 77 casos (8,66%) havia uso de mais de um antimicrobiano elegível 

para terapia sequencial (terapia combinada). As combinações mais frequentes 

foram metronidazol com ciprofloxacino e clindamicina com ciprofloxacino.  

 

Tabela 5 – Antimicrobianos avaliados para terapia sequencial em 889 pacientes  

Antimicrobianos 

Pré-intervenção Intervenção     

N= 357 N= 532     

 
Total % Total % OR (IC 95%) p 

Metronidazol 80 22,41 119 22,37 1,06 (0,76-1,49) 0,73 

Clindamicina 79 22,13 106 19,92 0,98 (0,68-1,42) 0,93 

Ciprofloxacino 46 12,89 84 15,79 1,08 (0,74-1,59) 0,69 

Fluconazol 45 12,61 66 12,41 0,95 (0,61-1,48) 0,81 

Levofloxacino 40 11,20 61 11,47 2,00 (1,13-3,55) 0,01 

Amoxacilina-clavulanato 21 5,88 21 3,95 1,05 (0,58-1,90) 0,88 

Linezolida 12 3,36 14 2,63 0,69 (0,32-1,47) 0,44 

Sulfametoxazol-trimetoprima 8 2,24 8 1,50 1,00 (0,36-2,75) 1,00 

Antibioticoterapia combinada 26 7,28 51 9,59 1,35 (0,83-2,21) 0,23 

Voriconazol 0 0,00 2 0,38 - 0,25 

 

 

4.3  Avaliações dos desfechos relacionados à terapia sequencial 

 

4.3.1  Proporção de troca 

 

Entre os 889 pacientes incluídos na análise, a troca de antimicrobiano de 

IV para VO foi realizada, efetivamente, em 320 (36%). A proporção de trocas não 
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foi estatisticamente diferente entre os grupos pré-intervenção e de intervenção, 

33,61% e 37,59% respectivamente (OR 1,19, IC95% 0,90-1,58, p 0,23).    

 

4.3.2  Proporção de possibilidade de trocas 

 

No período de intervenção, a troca do antimicrobiano para VO foi 

sugerida em 299 casos (56,20%). 

 

4.3.3  Proporção de trocas realizadas entre trocas indicadas 

 

Entre as 299 ocasiões em que a troca de antimicrobiano para VO foi 

sugerida, a troca foi efetivamente realizada em 197 casos (65,89%), Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Trocas de antimicrobiano IV para VO em 532 pacientes no período de 

intervenção (Protocolo de Avaliação para Terapia Sequencial) 
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4.3.4  Proporção de trocas não sugeridas no período de intervenção  

 

Entre os 532 pacientes avaliados para troca do antimicrobiano para VO 

na fase de intervenção, 233 (43,80%) não foram sugeridas. Os motivos foram: 

comprometimento de ingesta, sepse e diagnóstico infeccioso. 

Comprometimento ingesta: O número de trocas não sugeridas por 

comprometimento de ingesta oral foi de 135 (135/233 - 57,94%).  

Sepse: O número de trocas não sugeridas por sinais e sintomas de 

sepse foi de 88 (88/233 - 37,77%). 

Diagnóstico infeccioso: O número de trocas não sugeridas por diagnóstico 

infeccioso que necessitasse de antibioticoterapia IV prolongada, como 

endocardite e osteomielite, foi de 10 (10/233 - 4,29%), Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos motivos de trocas não sugeridas em 233 pacientes no 

período de intervenção 
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4.4  Avaliação de fatores associados a troca de antimicrobiano 

intravenoso para oral 

 

A análise univariada dos fatores associados a troca do antimicrobiano IV 

para VO, nos 889 pacientes avaliados, encontra-se nas Tabelas 6, 7 e 8. 

 

Tabela 6 – Análise univariada de fatores associados a troca de antimicrobiano 

intravenoso para oral em 889 pacientes – variáveis categóricas  

  Troca Não Troca     

 Variável  N= 320 N= 569     

 
Total % Total % OR (IC 95%) p 

Gênero (M) 172 53,75 347 60,98 0,84 (0,72-0,98) 0,04 

Metástase 176 55,00 298 52,37 1,06 (0,91-1,23) 0,45 

Neutropenia 27 8,44 34 5,98 1,03 (0,99-1,07) 0,13 

Infecção vias aéreas inferiores 68 21,25 178 31,28 0,87 (0,81-0,95) 0,001 

Infecção intra-abdominal 83 25,94 157 27,59 0,98 (0,90-1,06) 0,56 

Clindamicina 39 12,19 146 25,66 0,87 (0,81-0,94) <0,001 

Sulfametoxazol-trimetoprima 6 1,88 10 1,76 1,00 (0,98-1,02) 0,90 

Fluconazol 44 13,75 67 11,78 1,02 (0,97-1,08) 0,45 

Linezolida 10 3,13 16 2,81 1,00 (0,98-1,03) 0,91 

Amoxacilina-clavulanato 20 6,25 22 3,87 1,03 (1,00-1,07) 0,05 

Levofloxacino 44 13,75 57 10,02 1,04 (0,99-1,10) 0,11 

Ciprofloxacino 54 16,88 76 13,36 1,10 (1,02-1,19) 0,01 

Metronidazol 67 20,94 132 23,20 0,97 (0,90-1,06) 0,52 

Antibioticoterapia combinada 35 10,94 42 7,38 1,04 (0,99-1,09) 0,07 

Período de intervenção 200 62,50 332 58,35 1,11 (0,94-1,32) 0,23 

Doença em atividade 318 99,38 568 99,82 0,28 (0,30-3,09) 0,30 
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Tabela 7 – Análise univariada da associação do tipo de tumor com a troca de 

antimicrobiano intravenoso para oral em 889 pacientes 

  Troca Não Troca     
Diagnóstico de doença 
oncológica N= 320 N= 569     

 

Total % Total % OR (IC 95%) p 

Neoplasia ano-retal 37 11,56 70 12,30 0,93 (0,61-1,42) 0,74 

Neoplasia genital feminina 32 10,00 42 7,38 1,39 (0,86-2,25) 0,18 

Neoplasia do pulmão 22 6,88 56 9,84 0,68 (0,40-1,12) 0,13 

Neoplasia da mama 32 10,00 30 5,27 1,99 (1,19-3,35) 0,008 

Neoplasia da cavidade oral 18 5,63 41 7,21 0,77 (0,43-1,36) 0,36 

Neoplasia das vias biliares 14 4,38 36 6,33 0,68 (0,36-1,27) 0,22 

Neoplasia do esôfago 17 5,31 38 6,68 0,78 (0,43-1,41) 0,41 

Neoplasia do estômago 21 6,56 35 6,15 1,07 (0,61-1,87) 0,81 

Neoplasia PPM 14 4,38 35 6,15 0,70 (0,37-1,32) 0,26 

Neoplasia da faringe 12 3,75 20 3,51 1,07 (0,51-2,21) 0,86 

Neoplasia genital masculina 15 4,69 27 4,75 0,99 (0,52-1,88) 0,96 

Neoplasia do cólon 19 5,94 28 4,92 1,22 (0,67-2,22) 0,52 

Outros 67 20,94 111 19,51 - - 

PPM: pele e partes moles 

 

Tabela 8 – Análise univariada de fatores associados a troca de antimicrobiano 

intravenoso para oral em 889 pacientes – variáveis ordenadas 

  Troca Não Troca 

 Variável N= 320 N= 569 

   Média Mediana Máximo Mínimo Média Mediana Máximo Mínimo p 

Idade (anos) 60,33 62,00 90 19 59,77 61,00 95 18 0,39 

ECOG 2,92 3,00 4 0 3,06 3,00 4 0 0,07 

Tempo de internação 
(dias) 16,46 12,50 80 2 17,89 14,00 95 1 0,01 

Tempo de terapia IV 
(dias) 6,25 5,00 37 1 8,22 7,00 41 1 <0,001 

ECOG:  Eastern Cooperative Oncology Group, IV: intravenosa. 

http://www.ecog.org/general/intro.html
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Na análise multivariada, os fatores associados com chance de troca do 

antimicrobiano de IV para VO foram diagnóstico infeccioso de infecção de vias 

aéreas inferiores e uso de clindamicina, como preditores de menor troca, e uso 

de levofloxacino e neoplasia de mama como preditores de maior chance de 

troca (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Análise multivariada de fatores associados a troca de antimicrobiano 

intravenoso para oral em 889 pacientes  

Variável OR (IC 95%) p 

Infecção vias aéreas inferiores 0,48 (0,29-0,78) 0,001 

Levofloxacina 2,94 (1,58-5,58) 0,008 

Tempo de uso de ATM IV >10d 0,38 (0,24-0,60) <0,001 

Neoplasia da mama 2,10 (1,04-4,23) 0,04 

ATM: antimicrobiano, IV: intravenoso, d: dias. 

 

 

4.4.1  Avaliação de fatores associados a troca de levofloxacino intravenoso 

para oral 

Realizou-se análise específica para fatores associados a troca de 

levofloxacino IV para VO (Tabelas 10, 11 e 12). A análise multivariada 

demonstrou maior chance de troca no período de intervenção (Tabela 13). 
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Tabela 10 – Análise univariada de fatores associados a troca de levofloxacino de 

intravenoso para oral em 102 pacientes – variáveis categóricas 

  Troca Não Troca   

 Variável N= 44 N= 58   

 

 

Total % Total % OR (IC 95%) P 

Gênero (M) 33 75,00 42 72,41 1,06 (0,73-1,53) 0,77 

Metástase 23 52,27 34 58,62 0,89 (0,63-1,27) 0,52 

Neutropenia 4 9,10 2 3,45 1,75 (0,56-5,50) 0,40 

Infecção vias aéreas 
inferiores 33 75,00 49 84,48 0,75 (0,45-1,26) 0,23 

Antibioticoterapia 
combinada 0 0,00 1 1,72 0,56 (0,48-0,67) 1,00 

Doença em atividade 44 100,0 58 100,0 

  Período de intervenção 33 75,00 29 50,00 1,55 (1,12-2,15) 0,01 

 

 

Tabela 11 – Análise univariada de fatores associados ao tipo de tumor e a troca de 

levofloxacino intravenoso para oral em 102 pacientes 

PPM: pele e partes moles, SNC: sistema nervoso central. 

  Troca Não Troca   

 Diagnóstico de doença oncológica N= 44 N= 58   

 

 

Total % Total % OR (IC 95%) p 

Neoplasia ano-retal 1 2,27 6 10,34 0,64 (0,45-0,91) 0,14 

Neoplasia do pulmão 9 20,45 18 31,03 0,80 (0,57-1,13) 0,23 

Neoplasia da mama 2 4,55 2 3,45 1,14 (0,42-3,09) >0,99 

Neoplasia de face, cabeça e 
pescoço 8 18,18 8 13,79 1,16 (0,69-1,96) 0,55 

Neoplasia do esôfago 6 13,64 3 5,17 1,77 (0,69-4,54) 0,17 

Neoplasia do estômago 3 6,82 2 3,45 1,44 (0,49-4,28) 0,65 

Neoplasia PPM 3 6,82 4 6,90 0,99 (0,51-1,93) >0,99 

Neoplasia genital masculina 0 0,00 4 6,90 0,55 (0,46-0,66) 0,13 

Neoplasia do cólon 4 9,09 1 1,72 2,94 (0,51-17,09) 0,16 

Neoplasia da laringe 2 4,55 4 6,90 0,84 (0,47-1,53) 0,7 

Neoplasia de SNC 2 4,55 3 5,17 0,95 (0,45-1,97) >0,99 

Outros 4 9,09 3 5,17 1,35 (0,57-3,23) 0,46 
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Tabela 12 – Análise univariada de fatores associados a troca de levofloxacino intravenoso 

para oral em 102 pacientes – variáveis ordenadas 

  Troca Não Troca 

 Variável N= 44 N= 58 

 

 

Média Mediana Máximo Mínimo Média Mediana Máximo Mínimo p 

Idade (anos) 64,64 64,50 86 22 62,96 63,00 87 19 0,48 

ECOG 3,10 3,00 4 1 3,13 3,00 4 1 0,88 

Tempo de internação 
(dias) 13,54 9,00 57 2 14,72 13,00 48 4 0,06 

Tempo de terapia IV 
(dias) 4,77 5,00 12 1 7,36 7,00 21 1 <0,001 

ECOG:  Eastern Cooperative Oncology Group, IV: intravenosa. 

 

 

Tabela 13 – Análise multivariada de fatores associados a troca de levofloxacino 

intravenoso para oral em 102 pacientes  

 Variável OR (IC 95%) p 

Tempo de uso IV 0,74 (0,63-0,87) <0,001 

Período de intervenção 3,59 (1,40-9,21) 0,008 

IV: intravenoso. 

 

 

4.4.2  Avaliação de fatores associados a troca de antimicrobiano 

intravenoso para oral, nos casos de neoplasia da mama 

 

Realizou-se análise específica para fatores associados a troca de IV 

para VO em casos de neoplasia de mama (Tabelas 14, 15 e 16).  

 

  

http://www.ecog.org/general/intro.html
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Tabela 14 – Análise univariada de fatores associados a troca de antimicrobiano 

intravenoso para oral em 62 casos de neoplasia da mama – variáveis categóricas  

  Troca Não Troca     

 Variável  N= 32 N= 30     

 

Total % Total % OR (IC 95%) p 

Gênero (F) 31 96,88 30 100 1,03 (0,97-1,01) >0,99 

Metástase 20 62,50 18 60,00 1,07 (0,57-2,00) 0,84 

Neutropenia 4 12,50 0 0 1,14 (1,00-1,30) 0,11 

Infecção vias aéreas inferiores 6 18,75 6 20,00 0,99 (0,77-1,26) 0,90 

Infecção intra-abdominal 8 25,00 7 23,33 1,02 (0,77-1,35) 0,88 

IPPM 13 40,63 12 40,00 1,01 (0,67-1,52) 0,96 

Clindamicina 6 18,75 9 30,00 0,89 (0,64-1,23) 0,47 

Sulfametoxazol-trimetroprima 3 9,38 2 6,67 1,03 (0,89-1,19) >0,99 

Fluconazol 4 12,50 1 3,33 1,07 (0,91-1,25) 0,67 

Linezolida 3 9,38 0 0 1,07 (0,94-1,21) 0,61 

Amoxacilina-clavulanato 1 3,13 0 0 1,03 (0,97-1,10) >0,99 

Levofloxacino 2 6,25 2 6,67 1,00 (0,87-1,14) >0,99 

Ciprofloxacino 4 12,50 7 23,33 0,90 (0,69-1,19) 0,46 

Metronidazol 6 18,75 5 16,67 0,98 (0,75-1,29) 0,89 

Antibioticoterapia combinada 3 9,38 3 10,00 1,24 (0,69-2,24) 0,47 

Doença em atividade 31 96,88 30 100 - >0,99 

IPPM: infecção pele e partes moles 

 

Tabela 15 – Análise univariada de fatores associados a troca de antimicrobiano 

intravenoso para oral em 62 casos de neoplasia da mama – variáveis ordenadas 

  Troca Não Troca 

 Variável N= 32 N= 30 

   Média Mediana Máximo Mínimo Média Mediana Máximo Mínimo p 

Idade (anos) 61,09 62 81 27 62,47 62 95 27 0,97 

ECOG 2,73 3 4 1 3,24 3 4 0 0,006 

Tempo de internação 19,22 16,5 37 5 13,77 12 36 4 0,01 

Tempo de terapia IV 6,47 6 14 2 7,47 7 20 2 0,36 

ECOG:  Eastern Cooperative Oncology Group, IV: intravenosa.  

 

http://www.ecog.org/general/intro.html
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Tabela 16 – Análise multivariada de fatores associados a troca de antimicrobiano 

intravenoso para oral em 62 casos de neoplasia da mama  

 Variável OR (IC 95%) p 

ECOG 0,32 (0,14-0,72) 0,006 

Período de intervenção 1,07 (1,00-1,15) 0,07 

ECOG:  Eastern Cooperative Oncology Group 

 

 

 

 

 

http://www.ecog.org/general/intro.html


 

 

5  DISCUSSÃO 
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Nesse estudo procurou-se avaliar a eficácia de um programa de terapia 

sequencial de antimicrobianos em hospital oncológico, com o objetivo de 

contribuir para a desospitalização, assim como detectar fatores de interferência.  

As infeções têm grande importância não só em relação a sua incidência, 

mas também por aumentar a morbidade e a mortalidade em pacientes com 

internações prolongadas, sendo frequentes em pacientes com câncer, e podem 

aumentar os custos da assistência à saúde.30 Como já demostrado na literatura, 

a terapia sequencial pode ajudar na prevenção de possíveis complicações 

causadas por cateteres,31 além de auxiliar na diminuição dos custos hospitalares, 

resistência bacteriana e, se bem aplicada e no momento oportuno, possui os 

mesmos resultados clínicos da terapia IV.3,14,18, 32  

Gradativamente, nos últimos anos, tem havido uma crescente ênfase no 

aumento de cuidados ambulatoriais, sendo preferido limitar-se o uso de 

antimicrobiano por via IV apenas nos estágios iniciais da infecção para, após a 

obtenção de melhora clinica, efetuar-se a troca deste para VO, fazendo com 

que reduza o tempo de permanência de pacientes internados e, sempre que 

possível, evitando a admissão por completo.2,32 Essa é uma das ferramentas 

utilizadas pela terapia sequencial, objetivando tratar por VO pacientes que 

requerem terapia antimicrobiana, mas que não necessitam de hospitalização 

por qualquer outro motivo. O desenvolvimento de padrões e protocolos claros 

para a equipe médica e a equipe multiprofissional, em consonância com as 

diretrizes nacionais e internacionais disponíveis, é fundamental para garantir o 
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mínimo de risco clínico para pacientes que têm um menor nível de supervisão 

em comparação aos pacientes internados.2 

Na maioria das séries descritas na literatura, a terapia sequencial foi 

promovida e desenvolvida em conjunto com médicos (infectologistas e clínicos) 

e farmacêuticos. Demonstraram-se que tais diretrizes podem ser implementadas 

e reforçadas pelo farmacêutico clínico na prática cotidiana das unidades de 

internação, com boa aceitação pelos médicos assistentes, promovendo 

melhores resultados, desempenhando um papel útil na implementação da 

terapia sequencial.7, 9,17-19,32,34  

Um estudo brasileiro33 foi realizado em hospital público no Rio de 

Janeiro, elaborado através da aplicação de um questionário, com o  objetivo de 

conhecer melhor o perfil do paciente com câncer avançado, suas características 

sócio-econômicas e seu conhecimento a respeito do uso dos medicamentos 

prescritos. Assim como o estudo atual, a maior parte dos pacientes é composta 

por idosos, ou seja, pacientes que possuem características e fragilidades 

próprias da idade. Algumas das dificuldades detectadas no tratamento 

oncológico foram:  

1.  Baixo grau de escolaridade, que pode implicar em necessidade de 

medidas diferenciadas de orientação ao uso dos medicamentos em 

casa;  

2.  Ausência de cuidadores/familiares que possam auxiliar no correto 

uso dos medicamentos;  

3.  Problemas com moradia, especialmente a distância, com pacientes 

que levam muito tempo para chegar ao hospital, quando há 

necessidade de se fazerem exames laboratoriais.33  
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Estes fatores desfavorecem a aplicação da terapia sequencial. Esse 

perfil de pacientes é muito comum em países em desenvolvimento como o 

Brasil. Todos esses fatores são levados em consideração pela equipe clínica 

no tratamento a domicilio, o que pode dificultar a decisão de dar alta hospitalar 

ou trocar o antimicrobiano para VO.  

Considerando que a literatura internacional encontrada registra bons 

resultados na aplicação da terapia sequencial em pacientes hospitalizados,35,36 

e a escassez de dados nacionais sobre o tema, torna-se importante investir na 

sua melhor caracterização e investigar fatores que possam levar à desospitalização 

dos pacientes na realidade brasileira. Portanto, mais estudos são necessários 

para que se possa avaliar com maior clareza o impacto da aplicação de um 

protocolo em hospital público, e em populações específicas, como os 

indivíduos com câncer.  

No atual estudo, os resultados mostraram que não houve diferença 

estatística na proporção de trocas entre os grupos pré-intervenção e de 

intervenção, ou seja, antes ou após a implementação do Protocolo de Terapia 

Sequencial. Alguns resultados semelhantes também são descritos na literatura.9,19,37 

Porém, na maioria dos estudos encontrados em literatura internacional foram 

detectadas diferenças estatisticamente significativas com a aplicação de protocolo 

de troca do antimicrobianos para a via VO, alguns inclusive com evidência de 

diminuição dos custos hospitalares.18,32,34  

Um estudo de revisão bibliográfica sobre desospitalização e seu impacto 

clínico e econômico na utilização da linezolida, demonstrou ótimos resultados 

clínicos em comparação com outros antimicrobianos administrados por via IV 

(ampicilina-sulbactam, amoxacilina-clavulanato e vancomicina), onde foi avaliada 
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a eficácia e a segurança da administração da linezolida.  As taxas de cura clínica 

associadas a linezolida foram estatisticamente maiores, e o tempo de tratamento 

foi mais curto.3 O impacto econômico da linezolida foi demonstrado através do 

tratamento das IPPM por Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA), 

em comparação com a vancomicina referência ou genérica, resultando em alta 

precoce dos pacientes que receberam linezolida oral após 4 dias de terapia IV. 

O custo total do tratamento com linezolida foi de R$ 4.089,58, enquanto os 

custos com vancomicina referência e genérica foram de R$ 6.657,33 e 

R$ 6.970,23, respectivamente. O aumento no custo na utilização da vancomicina 

foi relacionado às taxas de diárias hospitalares, responsáveis por cerca de 55% 

dos custos totais.38 

Devem-se considerar as limitações inerentes à população oncológica, 

com pacientes mais suscetíveis a infecção,39,40 mais dependentes de cuidados 

assistenciais, e com modelos de aplicação de terapia sequencial não 

facilmente encontrados para essa população específica. 

No atual estudo, o número de indivíduos incluídos foi, muito provavelmente, 

suficiente para detectar eventuais diferenças existentes. Os dois grupos foram 

semelhantes, e as pequenas diferenças encontradas quanto à maioria das 

características demográficas e clínicas entre os grupos não são fatores que 

pudessem ter influenciado nos resultados. 

Na análise dos resultados para observar fatores que possam favorecer o 

aumento da utilização da terapia sequencial, observou-se que na análise 

individualizada por antimicrobiano houve diferença estatisticamente significativa 

no uso de levofloxacino, com maior chance de troca para VO no grupo de 

intervenção. Duas possíveis explicações para este fato podem ser que o 
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levofloxacino é geralmente prescrito uma vez ao dia, e que é mais frequentemente 

utilizado para tratar infecções de baixo risco,29,32 favorecendo a alta hospitalar e 

o tratamento a domicílio. Um estudo feito na Espanha sobre a terapia 

sequencial somente com quinolonas (levofloxacino e ciprofloxacino), com 

objetivo de avaliação farmacoeconômica, demonstrou uma economia global ao 

hospital de US$41.420 na duração de 6 meses de aplicação do protocolo. 

A  justificativa para aplicação de protocolo somente com levofloxacino e 

ciprofloxacino foi que os medicamentos possuem propriedades farmacocinéticas 

ideais para serem usados em programas de terapia sequencial, devido a sua 

alta biodisponibilidade, baixa ligação proteica, boa penetração nos tecidos e 

tempo de meia-vida relativamente longo.32  

No atual estudo, na avaliação dos desfechos dos 532 pacientes incluídos 

no protocolo no grupo de intervenção, em 233 (43,7%) dos casos a troca do 

antimicrobiano para VO não pode ser sugerida, devido a fatores clínicos, 

geralmente comuns em pacientes oncológicos internados.10,14,34 O fator mais 

frequentemente encontrado nesse estudo foi a impossibilidade de ingesta VO, o 

que é comum nos pacientes oncológicos, por condições do estado geral ou 

pelas próprias lesões tumorais em alguns casos. O segundo fator encontrado foi 

o diagnóstico de sepse, ocorrendo após paciente entrar no estudo e que 

contraindica a mudança para VO devido a sua gravidade, sendo assim não foi 

sugerida a troca. Após 72 horas de inicio do tratamento IV com os 

antimicrobianos elegíveis, e se não houvesse comprometimento da ingesta ou 

sepse, como também ausência de meningite, endocardite, neutropenia, 

abscessos, fibrose cística ou hemoculturas positivas, as trocas eram sugeridas e 

ficava a critério do médico assistente realizar a troca na prescrição. Protocolos 

semelhantes a esse também são encontrados em literatura.10,18,34 
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Nesse estudo, no grupo de intervenção foi sugerida troca de via IV para 

VO em 299 ocasiões, porém foram efetivamente realizadas em 197 casos. 

Nos demais 102 casos não houve a alteração na prescrição dos antimicrobianos 

de IV para VO. Umas das dificuldades encontradas foi a resistência dos 

médicos na alteração da prescrição, mantendo a terapia IV na prescrição, 

apesar de vários estudos e protocolos demonstrarem segurança41,42 para 

utilização da terapia sequencial. Esforços devem ser empreendidos na 

educação e orientação das vantagens da aplicação da terapia sequencial, 

estruturada em protocolos que permitam segurança das trocas de vias de 

administração do antimicrobiano. Dois estudos sobre terapia sequencial 

aplicados no mesmo hospital em períodos e com estratégias diferentes 

obtiveram resultados distintos. No primeiro estudo a aplicação do protocolo era 

através de lembretes diários afixados nas prescrições, podendo ter colaborado 

para a ineficácia na aplicação do protocolo.19 No segundo estudo foram 

empregadas de acordo com recursos informatizados, bloqueando a prescrição 

e forçando a médico a preencher uma justificativa para continuidade do uso do 

antimicrobiano IV, obtendo sucesso na aplicação da terapia sequencial.43 

É importante a compreensão das rotinas e peculiaridades de cada hospital, e 

utilizar os recursos informatizados para obtenção de melhores resultados na 

aplicação de protocolos. 

Um estudo conduzido no mesmo hospital do atual estudo, mostrou que o 

maior tempo de internação prévia pode acarretar em maior mortalidade, e que 

características ligadas a sepse influenciaram no desfecho de óbito.44 

Outro trabalho conduzido na UTI do mesmo hospital concluiu que as horas de 

assistência de enfermagem requerida ao paciente clinico oncológico é muito 
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maior se comparada ao paciente pós-cirúrgico, necessitando de equipe 

maior  para uma assistência segura e de qualidade,45 aumentando custos 

hospitalares. Apesar destes estudos terem sido realizados em contexto de 

terapia intensiva, reforçam a necessidade da aplicação de protocolos de terapia 

sequencial e também demonstra a dificuldade na aplicação do mesmo na 

população oncológica.  

Na análise multivariada de fatores preditivos de troca, com o objetivo de 

verificar possíveis fatores que favorecem a aplicação da terapia sequencial, 

observamos que a neoplasia de mama como doença de base também foi fator 

preditor de troca estatisticamente significante. Uma possível justificativa para 

esse achado é que, entre as toxicidades descritas na literatura no tratamento 

quimioterápico da neoplasia de mama, a mais comum é a neutropenia febril,39 

que, de acordo com protocolo institucional do ICESP, pode ser tratada, quando 

de baixo risco, com antimicrobiano por VO. 

Para melhor avaliar esse resultado, foi feita uma análise individualizada 

dos fatores que poderiam estar associados a maior chance de troca em indivíduos 

com neoplasia de mama. Nesta análise, houve diferença estatisticamente 

significativa para ECOG performance status, com valores menores para os 

indivíduos com troca da via para VO. A interpretação é que a aplicação do 

protocolo tem maior chance de êxito nos indivíduos em melhor estado clínico. 

Foram observadas também nesses mesmos indivíduos, apesar de não ter sido 

estatisticamente significativo, maior quantidade de trocas do antimicrobiano IV 

para VO no grupo de intervenção. Não detectamos na literatura estudos 

específicos de terapia sequencial somente em indivíduos oncológicos para 

comparação.  
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Ainda que os resultados do presente estudo não tenham demonstrado 

diferença estatística, de maneira geral, entre os dois grupos de intervenção e 

pós-intervenção, houve diferenças estatisticamente significantes para uso de 

levofloxacino e para os indivíduos com neoplasia de mama, ambos fatores 

preditores de troca. Desta forma, estas duas populações podem se beneficiar 

da aplicação de protocolo de terapia sequencial, o qual pode ser racionalizado 

e direcionado para ambas as situações. Portanto, aplicação de novos estudos 

devem ser empreendidos para reforçar estes achados.  

 

 



 

 

6  CONCLUSÃO 
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1. A implementação do protocolo de um programa de terapia sequencial em 

pacientes oncológicos em regime de internação hospitalar não demonstrou 

impacto na troca de antimicrobiano IV para VO. 

 

2. A  terapia sequencial mostrou ser eficaz, resultando em maior chance de 

troca, nos casos de terapia com levofloxacino e naqueles cujo diagnóstico 

oncológico era neoplasia de mama. 

 

3. A sugestão de troca de antimicrobiano IV para VO foi possível em pouco 

mais da metade dos casos avaliados, demonstrando a gravidade das 

infecções em pacientes oncológicos em regime de  internação hospitalar.  

 

4. Aproximadamente 66% das trocas sugeridas de antimicrobiano IV para VO 

foram efetivamente realizadas, demonstrando necessidade de educação e 

orientação, à equipe assistencial, sobre a eficácia e a segurança dos 

protocolos de terapia sequencial. 

 

 



 

 

6  ANEXOS 
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ANEXO 1 – Antimicrobianos elegíveis para terapia sequencial e suas respectivas 

biodisponibilidades. 

Antimicrobiano Biodisponibilidade % 

Amoxacilina-clavulanato 50 – 70 

Clindamicina 75 – 90 

Trimetoprima-sulfametoxazol > 90 

Levofloxacino > 95 

Metronidazol 95 

Linezolida 100 

Ciprofloxacino 70 – 85 

Fonte: Barlow GD
14

 

 

ANEXO 2 – Ficha de avaliação para terapia sequencial pelo SCIH 

Ficha de avaliação de troca de antimicrobiano para via oral  

Avaliação da Farmácia   

Nome: Registro: 

Antimicrobiano: Leito: 

Diagnóstico:  

Farmacêutico: Data:                                      Ramal: 

  Avaliação da infectologia   

Medicação VO   (    )  sim    (    )não 

Antimicrobiano Dose Duração 

   Infectologista:                                                               Data: 

Discutido com: 

 

ANEXO 3 – Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) Performance Status 

ECOG Descrição 

0 Totalmente ativo e sem restrições de atividade. 

1 Restrito a atividades físicas, mas deambula e apto a realizar atividades laborais 
leves. 

2 Incapaz de realizar atividades laborais, mas deambula e com autocuidado 
presente. 

3 Autocuidado limitado e confinado ao leito ou cadeira durante mais de 50% do 
período em que permanece acordado. 

4 Impossível o autocuidado e totalmente confinado ao leito ou à cadeira. 

Fonte: Oken . et al , em 1982.
46 
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ANEXO 4 – Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo 

 

 

 
COM ITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina  

e-mail: cep.fm@usp.br  

 

                              APROVAÇÃO 

 O Comitê de Ética em Pesquisa  da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, em sessão de 28 / 11/ 20 12, APROVOU o Protocolo de 

Pesquisa nº 383/ 12  intitulado: “AVALI AÇÃO DA EFI CÁCI A DE 

PROGRAM A DE TERAPI A SEQUENCI AL DE ANTI M I CROBI ANO EM  

H OSPI TAL ONCOLÓGI CO” apresentado pela D I VI SÃO DE FARM ÁCI A DO 

I CH C. 

 Cabe ao pesquisador  elaborar  e apresentar  ao CEP-

FM USP, os relatór ios parciais e final sobre a pesquisa (Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde nº  466/ 12.  

Pesquisador  (a)  Responsável: M ar ianne Amada Zacchi 

Pesquisador  (a)  Executante: M ar ianne Amada Zacchi 

 

 

         CEP-FM USP, 28 de novembro de 20 12. 

                     

                                 

 
                         Prof. Dr . Roger  Chammas 

                                                                              Coordenador  
                                                                               Comitê de Ética em Pesquisa 
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