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RESUMO
PEREIRA, LUCAS BORGES. Avaliação do Consumo de Antimicrobianos em um Hospital
de Alta Complexidade. 2017. 122 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.
O descobrimento do primeiro antimicrobiano foi início do desenvolvimento de inúmeros
antimicrobianos. No entanto, proporcionalmente a amplitude deste arsenal terapêutico, o seu
consumo tornou-se excessivo e inadequado, levando ao quadro atual, no qual a resistência das
bactérias a estes medicamentos vem dificultando a farmacoterapia de doenças infecciosas.
Assim, o estudo do consumo destes medicamentos deve ser realizados para que estratégias sejam
elaboradas no combate ao uso irracional de antimicrobianos. Portanto, o objetivo deste estudo é
avaliar o consumo de antimicrobianos com finalidades terapêuticas e profiláticas em um hospital
de alta complexidade por um período equivalente a um ano, bem como de seus respectivos
setores de internação. Sendo assim, decidiu-se realizar um estudo observacional, retrospectivo,
descritivo com desenho transversal no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto - USP com pacientes adultos internados que receberam prescrição de
antimicrobianos durante o ano de 2014. A coleta de dados será realizada por meio dos sistemas
eletrônicos de informação do hospital. Assim, os dados coletados consistiram no registro dos
pacientes, nas informações sociodemográficas, nas informações sobre a internação do paciente,
resultados dos exames de cultura e antibiograma, e informações sobre a prescrição do
antimicrobiano. A análise descritiva dos dados sociodemográficos, de internação, dos resultados
dos exames, e da prescrição de antimicrobianos foi feita por meio de medidas resumos (média e
desvio padrão) e distribuição de frequências absoluta e relativa. A comparação das médias de
consumo entre os grupos profilaxia x tratamento e tratamento empírico x direcionado foi feita
pelo teste t de Student para amostras dependentes. A Análise de Componentes Principais e
análise de agrupamentos por método hierárquico foram ferramentas utilizadas para a análise
exploratória do consumo de antimicrobianos profiláticos. Foram encontrados 7287 pacientes
com 90475 prescrições de antimicrobianos (entre prescrições profiláticas, terapêutica empírica e
direcionada). O consumo de antimicrobianos profiláticos abrange 11,7% de todo o consumo
destes medicamentos, sendo que mais da metade deste consumo provém da ortopedia, unidade
de terapia intensiva pós-operatória e unidade pós-operatória tórax e cardiovascular, além disso a
cefazolina foi o medicamento mais consumido para profilaxia (52,0%). Dentre o consumo para o
tratmento, 84% aconteceu de maneira empírica com utilização de antimicrobianos de amplo
espectro de ação. Ao observar os antimicrobianos utilizados de maneira direcionada, destaca-se o
aparecimento da oxacilina, polimixina B e os aminoglicosídeos. Diante dos resultados, há um
elevado consumo profilático de antimicrobianos em alguns setores de internação, além de uma
proporção maior de consumo no tratamento empírico, assim maiores investigações devem ser
feitas para entender o comportamento deste excesso na utilização destes medicamentos.
Palavras-chave: Estudos de Utilização de Medicamentos, antimicrobianos, farmácia clínica,
resistência microbiana a medicamentos, antibioticoprofilaxia, controle de infecção hospitalar.
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1. INTRODUÇÃO
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O desenvolvimento na forma como o homem relaciona-se com os microrganismos na
história da humanidade, apesar de não ser a única, tem influência direta sobre a transição
epidemiológica descrita por Omran em 1971 e atualizada e modificada por outros
epidemiologistas (OMRAN, 2005; PONTES, 2009; ZUCKERMAN, 2014). Assim para poder
discorrer sobre esta relação, iremos dividi-la em três fases: era pré-antimicrobiana, era
antimicrobiana e era pós-antimicrobiana.
1.1 Era pré-antimicrobiana
A era pré-antimicrobiana remete ao período anterior e inicial da Revolução Industrial
(século XVIII). Esta época era caracterizada por altas taxas de mortalidade e baixa expectativa
de vida, variando de 20 a 40 anos. Três quartos das mortes eram atribuídas a doenças infecciosas,
má nutrição e complicações na gravidez. Doenças como malária, peste bubônica, tuberculose
eram responsáveis por epidemias que devastavam grande parcela da população, como entre 1348
e 1349, período no qual a peste bubônica devastou um terço da população da Europa. No
entanto, acreditava-se nesta época, que estas doenças originavam-se por meio de miasmas, ou
seja, sujeiras externas ou odores fétidos. (FREITAS, 2003; FONTANA, 2006; CONSELHO
REGIONAL DE FARMÁCIA, 2011).
Com o advento da Revolução Industrial, meados do século XIX, o impacto sobre as
condições de vida e saúde da população foram marcantes. A população urbana aumentou
imensamente, levando a formação de aglomerações de pessoas, principalmente nas fábricas e
locais de moradia, todos estes em condições insalubres. Dessa forma, facilitou a disseminação de
surtos de sarampo, varíola e tuberculose (FREITAS, 2003; CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA, 2011).
A partir desta necessidade de melhoria nas condições sanitárias e de higiene da
população, esforços foram feitos para que as condições de vida da população, principalmente dos
trabalhadores fossem melhoradas. Estratégias para controle de vetores e no estabelecimento de
saneamento básico começaram a ser implantadas (FREITAS, 2003).
Ao mesmo tempo que o estabelecimento de medidas a favor da saúde coletiva
começava a provocar uma transição epidemiológica, áreas como a microbiologia e farmacologia
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começavam a auxiliar no combate das doenças infecciosas (PONTES, 2009; ZUCKERMAN,
2014).
Em 1674, Anton van Leewenhock, por meio de microscópios, observou a presença de
minúsculos e incalculáveis “animalículos”, porém ainda não havia sido associada a estes seres a
origem de certas doenças. Somente no século XIX iniciou-se a discussão de que estes
microrganismos pudessem ser causadores de doenças infecciosas. Em 1840, Friedrich Henle
propôs critérios para provar esta afirmativa, que foi confirmado mais tarde por Robert Koch e
Louis Pasteur, entre 1870 e 1880, por meio de uma série de experimentos certificando que os
agentes responsáveis pelo antraz, cólera, tuberculose e peste eram mesmo estes microrganismos
(FONTANA, 2006; MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2009; CONSELHO REGIONAL
DE FARMÁCIA, 2011).
Este avanço na microbiologia estimulou a pesquisa para a descoberta de agentes capazes
de combater estes microrganismos responsáveis por estes frequentes surtos e epidemias. Assim,
no início do século XX começaram a surgir os primeiros trabalhos sobre substâncias com ação
antimicrobiana sistêmica. Paul Ehrlich foi o pioneiro, estabelecendo os princípios básicos da
quimioterapia a partir do desenvolvimento de um composto derivado do arsênico, denominado
Salvarsan®, para o combate da sífilis e de febre recorrente (TAVARES, 2009).
Ainda no início do século XX, mais duas descobertas foram muito importantes para o
fim da era pré-antimicrobiana, e início da era antimicrobiana: o desenvolvimento das penicilinas
e das sulfas.
A penicilina foi descoberta em 1928 por Alexander Fleming após deixar sob a bancada
uma cultura de estafilococos e observar que esta havia sido contaminada por um fungo, e que ao
redor deste fungo não existia crescimento da bactéria. Assim, ao estudar o fenômeno constatou
que o fungo, identificado pelo gênero Penicillium, produzia uma substância que se difundia no
meio de cultura e exercia efeito antimicrobiano na bactéria presente. Esta substância foi
denominada penicilina, sendo o primeiro antimicrobiano de utilidade clínica, exercendo
atividade antibacteriana não somente para estafilococos, como também em estreptococos, bacilo
diftérico, gonococo e meningococo. Howard Walter Florey e Ernst Boris Chain continuaram
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com os trabalhos de Fleming, e assim desenvolveram técnicas que facilitavam a obtenção da
penicilina em culturas do Penicillium (ACUÑA, 2003; TAVARES, 2009).
Na década de 1930, Gerhard Domagk demonstrou a atividade antibacteriana in vivo de
substâncias já utilizadas como corantes e com atividade antibacteriana in vitro já comprovada.
Ele testou com sucesso a sulfamidocrisoidina em camundongos, e logo após testou com sucesso
a sulfanilamida em sua própria filha, que apresentava uma infecção estreptocócica, e em
pacientes em sepse estafilocócicas (ACUÑA, 2003; TAVARES, 2009).
1.2 Era antimicrobiana
Dessa forma, a modernização, urbanização e melhoria nas condições de trabalho e de
higiene provenientes da Revolução Industrial, somadas ao início das descobertas na área da
microbiologia e farmacologia antimicrobiana estabeleceram o advento da transição
epidemiológica das doenças no mundo. As doenças infecciosas, que antes eram de difícil
tratamento, passaram a apresentar melhor prognóstico, com elevado índice de cura. Portanto, o
que anteriormente era causa de preocupação com elevados índices de morbidade e mortalidade,
passaram a ter menos importância frente às doenças crônicas degenerativas (OMRAN, 2005,
TAVARES, 2009; PONTES, 2009; ZUCKERMAN, 2014).
A partir disso, a indústria farmacêutica enxergou nos antimicrobianos um campo para o
seu desenvolvimento. Inúmeras moléculas antimicrobianas, de diversas estruturas e mecanismos
de ação, foram sendo descobertas por meio de triagem de substâncias produzidas por outros
microrganismos, como fungos e até bactérias. Assim surgiram, entre 1940 e 1960, as
cefalosporinas, eritromicina, clortetraciclina, estreptomicina, vancomicina, polimixina B e outros
(ACUÑA, 2003; TAVARES, 2009; GUIMARÃES; MOMESSO; PUPO, 2010).
Em 1960, a indústria farmacêutica começou a utilizar como estratégia a modificação de
moléculas já conhecidas e obtidas por fermentação, com o objetivo de obter formulações de
novos antimicrobianos com espectros de ação e qualidades farmacocinéticas distintas, como
derivados de beta-lactâmicos, análogos de tetraciclinas e derivados aminoglicosídeos (ACUÑA,
2003; GUIMARÃES; MOMESSO; PUPO, 2010). Assim, o arsenal terapêutico no combate às
doenças infecciosas tornou-se vasto (Figura 1).
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Figura 1. Ilustração do desenvolvimento dos antimicrobianos ao longo do século XX

Fonte: Lynn L. Silver. Clinical Microbiology Reviews. 2011;24:71-109
Dessa forma os antimicrobianos difundiram-se mundialmente ao longo do tempo, e seu
consumo tornou-se excessivo e até abusivo. Prescrições de antimicrobianos para indicações das
quais não eram recomendados, ou em doses incorretas começaram a surgir e tornarem-se
frequentes (SLAMA, 2005; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). Estudos de Goossens
et al. (2005) e Braykov et al. (2014) destacaram a utilização crescente de antimicrobianos novos
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e de amplo espectro que, no entanto, não oferecem resultados mais efetivos, além de prescrições
para infecções do trato respiratório superior, os quais possuem os vírus, como influenza, o
principal agente infectante. Fridkin et al. (2014), por meio de um estudo de utilização de
antimicrobianos em pacientes internados, observa que a prescrição de antimicrobianos em
hospital é comum e frequentemente incorreto, concluindo que pacientes estão sendo expostos a
antimicrobianos sem seguimento e avaliação correta. Werner et al. (2011) encontraram em seu
estudo que 39% dos dias de consumo de fluoroquinolonas tiveram durações mais longas que o
recomendado, ou foram para tratar doenças que não eram causadas por algum agente bacteriano.
O consumo excessivo de antimicrobianos pode causar prejuízos ao indivíduo, como
também para a sociedade. Estudos mostram que este consumo elevado destes medicamentos
pode levar ao aumento dos custos hospitalares e da saúde pública, bem como das reações
adversas (RODRIGUES; BERTOLDI, 2010; ONZI; HOFFMAN; CAMARGO, 2011).
Além destes problemas gerados pelo consumo indiscriminado de antimicrobianos, um
fator que sempre foi discutido desde o início da descoberta destes medicamentos tornou-se hoje a
principal dificuldade para o tratamento de doenças infecciosas: a resistência aos antimicrobianos.
A resistência aos antimicrobianos é um fenômeno de mutação genética, na qual bactérias tornamse incapazes de sofrer a ação de um antimicrobiano. Sendo assim, haverá multiplicação da
bactéria resistente e a enfermidade causada por ela não conseguirá ser tratada por este
medicamento (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). Muitas vezes esta mutação é
determinada por uma adaptação da bactéria à pressão seletiva que um antimicrobiano aplica,
portanto com seu uso indiscriminado atualmente, a periodicidade deste evento natural na bactéria
tornou-se mais frequente, provocando um impacto na saúde pública (HUIJBEN, 2013; WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2015).
Além da resistência, a utilização abusiva de antimicrobianos pode causar uma
modificação na microbiota natural do ser humano. Esta microbiota constitui um mecanismo de
defesa do hospedeiro, dificultando a multiplicação de outros patógenos. Portanto, o desequilíbrio
na microbiota pode causar a proliferação de microrganismos incomuns e até patogênicos,
causando doenças (MOTA, 2010).
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A importância e a gravidade da resistência dos microrganismos aos antimicrobianos na
saúde pública deve-se ao fato desta provocar prolongamento da doença e, consequentemente, no
período de internação do paciente, elevação da mortalidade, ausência de proteção do paciente
que estarão sujeitos a cirurgia ou outros procedimentos médicos e elevação dos custos (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2015).
Gould, Rothenberg e Steinberg (2006) e Cosgrove (2006) mostraram que a resistência à
vancomicina por enterococos isolados está fortemente associado a altas taxas de mortalidade, no
mesmo estudo de Cosgrove (2006) encontrou que a taxa de mortalidade associada a infecção por
Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) foi quase duas vezes maior que as
infecções por cepas sensíveis. Neste mesmo estudo destaca-se que houve uma elevação no custo
de aproximadamente 6000 dólares a 30000 dólares para tratar pacientes com bactérias resistentes
(Staphylococcus aureus, enterococcus e bacilos gram-negativos).
Ao mesmo tempo que a resistência aos antimicrobianos foi se tornando um problema de
saúde pública, a indústria farmacêutica reduziu seu interesse em relação ao desenvolvimento de
novos antimicrobianos, como pode ser observado na figura 1 (ACUÑA, 2003; SILVER, 2011).
Desta forma o arsenal terapêutico para o tratamento das doenças infecciosas foi se tornando
escasso, pois os antimicrobianos atuais tiveram sua efetividade reduzida ou até perderam sua
efetividade (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014).
1.3 Era pós-antimicrobiana
Recentemente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) por meio de seu Relatório
Global de Vigilância Sobre Resistência Bacteriana publicado em 2014 mostrou preocupação com
o rápido crescimento dos casos de resistência bacteriana aos antimicrobianos e seu impacto para
a população mundial. Neste relatório eles afirmam que o que poderia ser uma fantasia
apocalíptica, onde infecções comuns e ferimentos leves levariam a uma elevada mortalidade,
hoje já se torna uma possibilidade real (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). Portanto,
este novo cenário, chamado de era pós-antimicrobiana, relaciona-se a redução da eficácia
antimicrobianos devido à evolução da resistência aos antimicrobianos, dificultando o tratamento
de infecções, principalmente as de origem hospitalar.
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Diante disto, a OMS por meio do Global Action Plan (2015, p. 1) estabeleceu um
objetivo a ser alcançado para reverter este cenário na qual estamos caminhando: “garantir o
maior tempo possível na continuidade do sucesso terapêutico e prevenção das doenças
infecciosas pela utilização efetiva e segura de medicamentos, empregando-os de maneira
responsável para todos aqueles que necessitarem”.
Além disso, estratégias foram propostas com intuito de atingir estes objetivos. A maior
parte destas estratégias englobam o desenvolvimento de estudos que aprimore o conhecimento a
respeito da resistência aos antimicrobianos, do consumo de antimicrobianos, e maneiras de
otimizar o uso destes medicamentos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015).
1.4 Estudos de Utilização de Medicamentos
Uma das ferramentas utilizadas para aprimorar este conhecimento a respeito dos
antimicrobianos, seu consumo e relação com a resistência é o Estudo de Utilização de
Medicamentos (EUM).
A OMS define o EUM como o estudo da comercialização, distribuição, prescrição e uso
de medicamentos na sociedade com ênfase nos resultados médicos, sociais e econômicos. Os
principais aspectos abordados em um EUM englobam o perfil de utilização de medicamentos, a
qualidade deste uso, os determinantes do uso e os resultados do uso. Dessa forma constitui uma
ferramenta importante para facilitar o uso racional de medicamentos (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2003).
A literatura apresenta diversos estudos de utilização de antimicrobianos. Estudos que
abordam determinantes para prescrição (KOLLEF, 2006; BRAYKOV, 2014; AWAD; ABOUD,
2015; RODRIGUES, 2016; SALAHUDDIN, 2016), efeitos do consumo de antimicrobianos na
prevalência da resistência a estes medicamentos (GOULD; ROTHENBER; STEINBERG, 2006;
BOSSO; MAULDIN; SALGADO, 2010; MEGRAUD, 2013; GONZALEZ-PADILLA, 2014),
avaliação de programas de controle de antimicrobianos e intervenções (NG, 2008; GOFF, 2011;
COSGROVE, 2012; RIMAWI, 2013;), perfil de utilização de antimicrobianos (SCHINDLER,
2003; GOOSSENS, 2005; RAJMOKAN, 2013; WANG, 2014).
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No Brasil, podemos encontrar alguns estudos de utilização de antimicrobianos. Dentre
eles, encontram-se estudos de perfil de utilização de antimicrobianos (HEINECK; FERREIRA;
SCHENKEL, 1999; CASTRO, 2002; FERREIRA; SCHENKEL, 2002; BERQUÓ, 2004; ONZI;
HOFFMAN; CAMARGO, 2011; RODRIGUES; BERTOLDI, 2010; BRAOIOS, 2013; PAULA;
OLIVEIRA; ROCHA, 2014; HEINECK), estudos que correlacionam o consumo com o perfil de
resistência bacteriana (JACOBY, 2010), estudos que avaliam o descalonamento do tratamento
antimicrobiano (OLIVEIRA; PAULA, 2012), estudos de intervenção (MARRA, 2009). No
entanto, grande parte destes estudos estão limitados a alguma infecção específica ou
medicamentos específicos, bem como alguns deles foram realizados somente em determinado
setor hospitalar, como unidades de terapia intensiva, ou descrevendo o consumo de
antimicrobianos na comunidade.
Desta forma, a literatura internacional, e principalmente a nacional é escassa em estudos
que abordem o perfil de utilização de todos os antimicrobianos por um período longo de tempo.
Considerando essa escassez de estudos, elaborou-se a seguinte pergunta que norteou o
desenvolvimento deste projeto: qual a frequência de consumo de antimicrobianos em um
hospital de alta complexidade pelo período de um ano?
Portanto há a necessidade de se realizar estudos descritivos que exibam o perfil de
consumo de todos os antimicrobianos por todos os setores hospitalares e com finalidades tanto
profiláticas como terapêuticas, com intuito de entender o comportamento na prescrição destes
medicamentos de forma abrangente, levando em consideração o perfil de sensibilidade das
bactérias encontradas nos exames de cultura.
Essas informações serão de suma importância para que os médicos e gestores possam
realizar um diagnóstico fundamentado da situação e planejar estratégias voltadas ao uso racional
de antimicrobianos, melhorando a efetividade do tratamento e possibilitando reduzir ou até evitar
alta prevalência de bactérias multirresistentes.
Como a conduta para a utilização mais adequada dos antimicrobianos na terapia ou
profilaxia de doenças infecciosas segue o mesmo raciocínio em qualquer lugar do mundo, este
estudo pode servir de base para ajudar na compreensão de quais características podem ser
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relevantes na interferência do consumo de antimicrobianos em qualquer hospital de alta
complexidade.
Além disso, este estudo permite a elaboração de diversas hipóteses que poderão ser
testadas em futuros estudos, estimulando e proporcionando um maior entendimento do assunto, e
assim intervenções poderão ser realizadas com intuito de resolver este problema de saúde pública
mundial que a resistência aos antimicrobianos tornou-se.

77

6. Conclusão
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Diante dos resultados expostos, algumas conclusões podem ser tiradas deste estudo
referentes a utilização de antimicrobianos com finalidade profilática e terapêutica.
Os pacientes participantes deste estudo apresentaram perfil sociodemográfico semelhante
entre os grupos, de tal forma que para as evidências produzidas não houve interferência destas
variáveis.
Quando comparado a outros estudos e levando em consideração o preconizado na
literatura científica, este estudo produziu evidências de que o consumo de antimicrobianos para
profilaxia foi elevado em setores como UTIPO, UPOTC e ortopedia, além disso, houve
utilização de antimicrobianos sem este perfil de indicação. Dessa forma, mais estudos devem ser
realizados para entender se o elevado consumo profilático destes medicamentos é consequência
de um tempo de tratamento maior do que o recomendado, e o porquê da utilização de
antimicrobianos não indicados na profilaxia.
Em relação ao consumo de antimicrobianos com finalidade terapêutica, podemos concluir
que houve uma elevada utilização de antimicrobianos para o tratamento empírico, principalmente
por setores como UETDI, MI e CTI. À vista disso, e como consequência de uma frequência de
bactérias com perfil de sensibilidade característica, os medicamentos mais consumidos foram os
beta-lactâmicos de amplo espectro (meropenem, cefepima e ceftriaxona).
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