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Santos WM. Análise custo-efetividade de antimicrobianos usados em pacientes 

infectados por Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase [Tese]. São Paulo: 

Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem, 2019. 

 

RESUMO 

 

Introdução: A infecção por Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemase vem 

aumentando ao longo dos últimos anos a nível mundial, necessitando do uso de 

antimicrobianos de última geração. No entanto, o uso destes antimicrobianos e da 

terapia associada durante a infecção eleva o custo do tratamento sem impactar no 

aumento da efetividade do mesmo. Objetivo: Realizar análise custo-efetividade de 

antimicrobianos usados no tratamento de pacientes infectados por Klebsiella 

pneumoniae produtora de carbapenemase internados em hospital terciário. Método: 

trata-se de um estudo de custo-efetividade realizado com dados de vida real, 

originados em uma coorte prospectiva. A efetividade foi avaliada por meio do sucesso 

terapêutico do tratamento antimicrobiano, negativação do antibiograma, reinfecção e 

taxa de óbito hospitalar. O custo direto foi mensurado por meio do tratamento 

antimicrobiano, exames laboratoriais, diária hospitalar e tratamento medicamentoso 

associado. Resultado: a monoterapia de amicacina apresentou a melhor razão de 

custo-efetividade (R$ 9.345) por morte evitada ao considerar todos os tratamentos 

antimicrobianos. Ao ser considerado somente as terapias combinadas, o tratamento 

baseado em amicacina e meropenem apresentou a melhor razão de custo-efetividade 

por morte evitada (R$ 13.389). A alteração dos custos e efetividades por meio da 

análise de sensibilidade reforçaram os dados da análise de custo-efetividade. 

Conclusão: o tratamento basesado na combinação de amicacina e meropenem pode 

ser utilizado como alternativa para o tratamento de pacientes infectados por Klebsiella 

pneumoniae produtora de carbapenemase, pois possui boa relação custo-efetividade 

e reduz a possibilidade do aumento da resistência bacteriana. 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Klebsiella pneumoniae. Análise Custo-Eficiência. 

Antibacterianos. Avaliação da Tecnologia Biomédica. 
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Santos WM. Cost-effectiveness analysis of antimicrobials used in patients infected with 

Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase [Thesis]. São Paulo: Universidade de São 

Paulo, Escola de Enfermagem, 2017 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Klebsiella pneumoniae carbapenemase infection has increased over the 

last few years worldwide, requiring the use of state-of-the-art antimicrobial agents. 

However, the use of these antimicrobials and associated therapy during infection may 

increase the cost of treatment without impacting the effectiveness of the treatment. 

Objective: To evaluate the cost-effectiveness analysis of antimicrobials used in the 

treatment of patients infected with Klebsiella pneumoniae carbapenemase admitted to 

a tertiary hospital. Method: This is a cost-effectiveness study carried out with real-life 

data, originated in a prospective cohort. The effectiveness was evaluated through the 

therapeutic success of antimicrobial treatment, antibiogram negativity, reinfection and 

hospital death rate. The direct cost was measured through antimicrobial treatment, 

laboratory tests, hospital daily and associated drug treatment. Results: amikacin 

monotherapy had the best cost-effectiveness ratio (R$ 9,345.65) when considering all 

antimicrobial treatments. When considering only the combination therapies, the 

treatment based on amikacin and meropenem presented the best cost-effectiveness 

ratio (R$ 13,389.09). The change in costs and effectiveness through the sensitivity 

analysis reinforced the data of the cost-effectiveness analysis. Conclusion: the 

treatment based on the combination of amikacin and meropenem can be used as a 

first alternative for the treatment of patients infected by Klebsiella pneumoniae 

carbapenemase, since it is cost-effective and reduces the possibility of increased 

bacterial resistance. 

 

Keywords: Klebsiella pneumoniae. Cost Efficiency Analysis. Anti-Bacterial 

Agents.Nursing 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os gastos em saúde são objeto de preocupação mundial, uma vez que 

representam parcela significativa do produto interno bruto (PIB) e apresentam uma 

taxa de crescimento maior do que a economia mundial.(1) Neste contexto, o gasto total 

per capita em saúde, foi de U$ 1187 dólares, a região das Américas, de $ 3873, no 

ano de 2011. No Brasil, o gasto foi de $ 1454, superior à média mundial e menos da 

metade do gasto nas Américas.(2-4) 

O financiamento dos sistemas de saúde tem sido objeto de intenso interesse 

em decorrência do aumento constante dos gastos, sobretudo decorrentes do 

envelhecimento da população e incorporação tecnológica de alto custo. Os 

medicamentos representam 20-30% das despesas globais em saúde e, por isso, 

constituem uma parte importante do orçamento para os serviços de saúde.(2-4) 

Anualmente são gastos, no Brasil, cerca de R$ 424 bilhões com bens e serviços 

de saúde, dos quais R$ 190 bilhões são utilizados pelo Governo Federal para 

despesas de consumo. Deste total, 20,6%, o que equivale a R$ 84,8 bilhões, são 

dispensados para a compra de medicamentos.(5, 6) 

Medicamentos são tecnologias indispensáveis para a cura e tratamento de 

doenças, bem como o alívio de sinais e sintomas clínicos dos pacientes. Esse bem de 

mérito pode influenciar diretamente a expectativa de vida da população e erradicar 

doenças, as quase podem trazer benefícios econômicos e sociais.(7, 8) 

A utilização irracional de medicamentos conduz a alterações dos desfechos 

clínicos e desvia recursos de intervenções efetivas. Apesar de muitos países terem 

adotado políticas nacionais que encorajam o uso apropriado de medicamentos, menos 

da metade de todos os pacientes tratados, em países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento, recebe tratamentos de acordo com protocolos clínicos para as 

principais doenças nos cuidados primários.(9, 10) 

Em nível mundial, mais da metade dos medicamentos são prescritos, 

dispensados ou vendida inapropriadamente, assim como os doentes não os utilizam 

conforme prescrito.(11) O uso irracional pode ser decorrente da polifarmácia, a 

prescrição desalinhada, as orientações clínicas e utilização excessiva de 

antimicrobianos.(3) 
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Antimicrobianos representam uma classe bastante particular de medicamentos 

cujo uso impacta de modo importante nos gastos sanitários. A prescrição, dose ou 

tempo de tratamento incorreto dos antimicrobianos acresce, em média, 36% os custos 

do tratamento.(12) As principais consequências do uso indiscriminado ou indevido 

destes agentes são alteração no efeito terapêutico, reações adversas, 

farmacodependência e o aparecimento de germes multirresistentes.(13-15) Este último 

incorre na necessidade de utilização de antimicrobianos cada vez mais potentes.(13-17) 

Dentre os principais microrganismos multirresistentes, o que requer o uso de 

antimicrobianos, destaca-se a Klebsiella Pneumoniae, um bacilo gram-negativo. A 

Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemase (KPC) é uma beta-lactamase 

que confere resistência a todos os beta-lactâmicos, incluindo os carbapenêmicos.(18-

21) 

A KPC é o carbapenemase mais frequente nos Estados Unidos da América 

(EUA). Após a primeira descrição de KPC a partir de um isolado clínico no final de 

1990, na Carolina do Norte, foram identificados casos em isolados, em todos os 

estados dos EUA, a partir de 2015.(22, 23) 

No mundo, a KPC foi responsável por menos de 1% das infecções no âmbito 

hospitalar no ano de 2001. No entanto, aumentou expressivamente em 2008, 

passando para 30%. Em 2011, um surto de KPC ocorreu nos Institutos Nacionais de 

Saúde Centro Clínico, nos EUA, que afetou 18 pacientes, dos quais 11 morreram (24). 

Verificou-se que a incidência foi maior nos cuidados intensivos de longo prazo do que 

em hospitais com internações por curto período.(25) 

Nos EUA, entre 2012 e 2013, a incidência de KPC foi de 2,93 casos por 100.000 

pessoas-ano.(26) O CDC relatou que a proporção de Enterobacteriaceae, resistente ao 

carbapenem aumentou de 1 a 4% e a proporção de KPC aumentou de 2 a 10%.(27) 

Casos de KPC também estão cada vez mais reportados em outras regiões do 

mundo, incluindo  Europa,(28, 29) Ásia,(30-32) Austrália(33) e a América do Sul.(34, 35) No 

Brasil, o primeiro caso de KPC foi notificado em 2005.(36) As infecções por KPC foram 

responsáveis por pelo  menos por 14% do total de infecções hospitalares, no período 

de 2005 a 2012.(37) No período de 2014 a 2016 a KPC passou a ser responsável por 

69% das infecções de bactérias resistentes a carbapenemicos.(38) 
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A KPC pode causar infecções clínicas, como sepse, pneumonia associada à 

ventilação mecânica, infecções do trato urinário e de cateteres venosos centrais ou 

colonização assintomática.(18, 28, 30-32, 39-42) 

A mortalidade, em 30 dias, das infecções por KPC é superior a 40%, e cujos 

fatores de risco incluem pacientes submetidos a transplante de órgão ou células 

tronco, ventilação mecânica, exposição a agentes antimicrobianos e longo período de 

internação, principalmente em unidades de terapia intensiva (UTI).(36, 43-47) 

A terapêutica para tratamento da KPC inclui regime combinado de 

antimicrobianos como tigeciclina e polimixina, carbapenêmicos e aminoglicosídeos. A 

associação de antimicrobianos, apesar de onerar os custos da terapia, encontra-se 

relacionada à redução de mortalidade e de resistência à monoterapia e à ausência de 

alternativas eficazes de monoterapia.(18, 46, 48) O manejo inadequado das infecções 

causadas pela KPC prolonga o tempo de hospitalização e aumenta a 

morbimortalidade hospitalar, contribuindo para elevar os custos assistenciais.(49-52) 

Tendo em vista que o uso irracional de antimicrobianos pode elevar em até 4 

vezes o custo do tratamento,(16, 17) e que  a KPC representa um importante problema 

de saúde no âmbito hospitalar, que a diversidade de antimicrobianos usados no seu 

tratamento pode causar impacto clínico e econômico, pretende-se neste estudo 

avaliar a relação custo-efetividade de antimicrobianos usados na terapia da KPC. 

A utilização de medicamentos de alto custo deve ser avaliada em uma 

perspectiva em que sejam considerados os custos e os resultados clínicos atrelados 

a terapia.(53) Estudos de custo-efetividade são úteis para a avaliação simultânea de 

custos e efetividade de alternativas que são elegíveis para a mesma finalidade 

terapêutica, a fim de selecionar a opção mais custo-efetiva.(54) Em um cenário, como 

o do Brasil que possui um sistema universal de saúde, em que os custos são 

crescentes com benefícios marginais, alguma forma de racionalização na utilização 

de medicamentos deve ser implementada a fim de subsidiar discussões acerca da 

incorporação de  tecnologia no sistema de saúde.(55) 

O Brasil tem utilizado a Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) para auxiliar 

no gerenciamento e alocação de recursos. Esse processo surgiu por meio da criação 

da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) e do 

Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit). Esses setores são responsáveis pela 
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condução das diretrizes e avaliação tecnológica para a incorporação de novos 

produtos e processos no SUS.(56) 

O presente estudo seguiu as recomendações do Consolidated Health 

Economic Evaluation Reporting Standards (CHEERS) Task Force Report, um 

checklist e recomendações que visam estruturar o relatório dos estudos de avaliação 

econômica em saúde, a fim de apresentar  informações substanciais e fundamentais 

do estudo.(57) 

  



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVO  



23 

 

 

2. OBJETIVO 

 

2.1. GERAL 

 

Realizar análise custo-efetividade de antimicrobianos usados no tratamento de 

pacientes infectados por KPC internados em hospital terciário 

 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 

Identificar o consumo de medicamentos usados no período de infecção por 

KPC. 

Estimar os custos diretos dos antimicrobianos usados no tratamento da KPC. 

Calcular os desfechos intermediários (falha da antibioticoterapia, reinfecção e 

negativação do antibiograma) relacionados aos antimicrobianos usados no tratamento 

da KPC. 

Calcular o desfecho final (taxa de sobreviventes) relacionado aos 

antimicrobianos usados no tratamento da KPC ao final da internação. 

Estabelecer a razão incremental die custo-efetividade  

Realizar análise de sensibilidade. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1. AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE: CONCEITO, 

IMPORTÂNCIA E TIPOS DE ANÁLISE 

 

Tecnologia em saúde é definida como dispositivos ou métodos utilizados para 

promover a saúde, impedir a morte, tratar doenças, melhorar a reabilitação e o cuidado 

em nível individual ou populacional. Entre as tecnologias em saúde estão incluídos 

medicamentos, equipamentos, procedimentos assistenciais e modelos 

tecnoassistenciais.(10) 

A Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) consiste em um processo 

sistemático de avaliação dos efeitos, propriedades e/ou impactos da tecnologia em 

saúde. A ATS é uma área de atuação multidisciplinar, na qual diferentes profissionais 

utilizam modelos analíticos desenhados a partir de diferentes tipos de análise para 

comparação das tecnologias.(58, 59) 

A ATS tem como objetivo subsidiar a tomada de decisão quanto ao uso racional 

de recursos, de forma a apresentar alternativas plausíveis de tratamentos a clínicos, 

pacientes ou gestores.(58) O uso da ATS pode contribuir na transparência relativa a 

tomada de decisão, uma vez que é baseada em critérios clínicos e econômicos 

objetivos, reproduzíveis e comparáveis.(9, 60-62) 

A ATS tem como implicações a seleção de tecnologias a serem financiadas e 

a identificação das condições ou dos subgrupos em que elas deverão ser utilizadas, 

no sentido de tornar o sistema de saúde mais eficiente para promover, proteger e 

recuperar a saúde da população.(63) 

O financiamento do sistema público de saúde é um desafio para inúmeros 

países por apresentar produtividade e retorno financeiro baixos em comparação ao 

sistema privado.(64-66) Assim, com o uso da ATS, é possível sistematizar e orientar a 

correta tomada de decisão quanto a qual antimicrobiano possui melhor custo-

efetividade para o tratamento da KPC, objetivando uma melhor produtividade do 

sistema público de saúde. 
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A ATS oferece um retrato organizado de possíveis alternativas terapêuticas e 

suas respectivas evidências dos prováveis efeitos. No entanto, há necessidade de 

julgamentos científicos para interpretar as evidências para que possam ser 

escrutinados e discutidos o impacto de cenários alternativos. Assim, a principal 

contribuição da ATS encontra-se na forma como as análises foram construídas. Ao 

considerar  o valor científico e social por meio de julgamentos explícitos a ATS oferece 

a oportunidade para a prestação de contas adequadas, pois as escolhas serão 

realizadas para o benefício geral da população.(67, 68) 

Estudos de ATS são conduzidos a partir de modelos preestabelecidos, os quais 

consideram perspectiva do estudo, intervenção, comparadores, população-alvo, 

escopo, horizonte temporal, limiar de disposição a pagar. De posse dessas 

informações são realizados o plano de análise, objetivo tipo de análise, coleta de 

dados e avaliação do melhor modelo de decisão e tipo de avaliação de ATS a ser 

utilizada.(67, 68) 

A seguir são descritos os itens que qualificam os estudos de ATS e que são 

recomendados em diretrizes internacionais.(57) 

 

 

3.1.1. Perspectiva do estudo 

 

Análises de ATS podem ser realizadas a partir de perspectivas diferentes. A 

escolha da perspectiva é uma importante decisão metodológica, pois determina quais 

custos e efeitos serão avaliados e como devem ser medidos. A perspectiva apropriada 

depende do objetivo do estudo, do contexto e os decisores relevantes.(67, 68) 

Basicamente, há quatro perspectivas relevantes para a análise de intervenções 

em saúde a saber: sistema público de saúde, sistema suplementar de saúde, 

paciente/família e sociedade. A perspectiva do pagador (sistema de saúde) inclui as 

consequências que um pagador específico (público ou privado) considera relevantes. 

Nesta perspectiva são considerados para o sistema público de saúde somente custos 

do sistema; para seguradora de saúde, semelhante ao público, porém da perspectiva 

de operadoras. 
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No caso da perspectiva paciente/família são considerados, por exemplo, custos 

com deslocamento, custos não cobertos por seguros de saúde, perda de 

produtividade. A perspectiva mais ampla é a da sociedade, na qual são somados os 

custos dos pacientes e do sistema de saúde).(67, 68) 

 

 

3.1.2. Intervenção do estudo 

 

A intervenção deve ser claramente especificada e pode ser relacionada a 

intervenções clínicas, programas ou políticas públicas. Uma intervenção pode incluir 

um grande número de elementos que podem variar como, por exemplo, a frequência 

da intervenção, a idade e tipo de pacientes que requerem a intervenção , a influência 

de  comorbidades ou fatores de risco na resposta a intervenção.(67, 68). Adicionalmente, 

na análise da intervenção, podem ser considerados subgrupos, heterogeneidade de 

benefícios, danos ou custos. Estes aspectos são totalmente apropriados. Um dos 

pontos fortes da ATS é sua capacidade de demonstrar a relação custo-eficácia das 

intervenções, face a ampla gama e variedade de opções e maneiras pelas quais a 

relação custo-benefício pode variar entre os subgrupos. No entanto, é essencial  

definir precisamente quais intervenções e variações serão  incluídas na concepção do 

estudo.(67, 68) 

Os tipos de características de intervenção dependem da análise e das 

tecnologias específicas, da população alvo, do local, , o momento da intervenção, o 

sistema de saúde e o país em que a intervenção é realizada.(67, 68) 

 

 

3.1.3. Comparadores 

 

A seleção de uma ou mais intervenções comparativas apropriadas é crucial no 

estudo de ATS. Em teoria, se os recursos fossem ilimitados, a abordagem ideal seria 

identificar as possíveis alternativas aplicáveis ao problema analisado  e todas as 

possíveis intervenções comparativas e respectivas variações, incluindo a opção “não 

fazer nada”.(67, 68) 
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Comparar uma nova intervenção com a prática atual é útil para avaliar o 

impacto da substituição de uma intervenção existente por outra alternativa, que é 

frequentemente o objetivo de um estudo de ATS.(67, 68) No entanto, quando  a prática 

existente é relativamente ineficaz, a nova intervenção pode parecer melhor do que  

comparada com outras opções reais.(67, 68) 

Para contornar o problema de que a prática existente pode não ser o 

comparador mais adequado, a análise deve investigar uma série de outras 

alternativas. Estas podem incluir a melhor alternativa disponível e particularmente 

qualquer alternativa de baixo custo e a opção “não fazer nada” deve ser considerada. 

Em alguns casos, a abordagem de “não fazer nada” será a prática existente, mas em 

outros será uma opção distinta, que fornece um comparador para a opção status quo, 

bem como a nova intervenção.(67, 68) 

 

 

3.1.4. População-alvo 

 

A população-alvo é aquela a quem a intervenção é destinada. Dependendo da 

intervenção, isso pode consistir em indivíduos de uma determinada idade e sexo, de 

determinada região, com uma doença específica, com um determinado perfil de risco, 

ou grupos definidos por combinações dessas características.(67, 68) 

A população-alvo pode ter um efeito significativo sobre o resultado do estudo 

de ATS. Custos e efeitos da intervenção podem variar substancialmente entre os 

grupos. Algumas intervenções podem trazer benefícios para uma população superior 

a população-alvo, pois, como no caso de doenças infectocontagiosas, o adequado 

tratamento evita a ocorrência de novas infecções.(67, 68) 

 A população-alvo também pode diferir no risco de base, ou seja, as 

características de cada um podem levar a um aumento na probabilidade da ocorrência 

de um desfecho. Por exemplo, pacientes submetidos a procedimento cirúrgico 

possuem maior risco de adquirir uma infecção no ambiente hospitalar quando 

comparados aos que realizaram o procedimento no contexto ambulatorial. Quando 

tais diferenças existem, uma intervenção pode fornecer diferentes mudanças 

absolutas nos resultados, mesmo quando as reduções de risco relativas são estáveis 
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entre os grupos. Pode haver, também, "subgrupos de custos" dentro de uma 

população-alvo. Um subgrupo de custos é um subgrupo que seria esperado ter 

consumido recursos  diferentes como resultado da intervenção.(67, 68) 

 A heterogeneidade na eficácia ou nos custos pode gerar subgrupos que, em 

geral, têm uma relação custo-benefício diferencial. É importante na concepção do 

estudo identificar tais subgrupos e para determinar até que ponto as análises de 

subgrupos devem ou não ser realizadas. Análises de subgrupos também podem ser 

de interesse para o gestor de saúde, no caso de abordar grupos de particular 

importância. No entanto, essa vantagem deve ser equilibrada com a diminuição da 

precisão quando subgrupos são considerados com base nos dados disponíveis. (67, 68) 

 

 

3.1.5. Escopo 

 

Ao projetar o estudo ATS deve ser considerado o escopo do estudo. Três 

aspectos do escopo podem ser diferenciados, o primeiro diz respeito aos grupos de 

pessoas a serem considerados na análise de forma que a análise deve geralmente 

englobar todas as populações em que os efeitos são notáveis. No entanto, se os 

efeitos sobre um determinado grupo são pequenos em relação aos principais custos 

e desfechos considerados na análise, ou seja, se tiverem um efeito insignificante nos 

resultados do estudo, podem ser razoavelmente excluídos.(67, 68) 

Como parte da definição dos limites do estudo, deve-se delinear claramente os 

grupos de pessoas incluídas na análise e explicar a exclusão de outros grupos 

afetados. Embora a perspectiva societal determine que as consequências para todas 

as pessoas afetadas sejam incluídas na análise, na prática, muitas análises não 

incluíram efeitos sobre a qualidade de vida relacionada à saúde de pessoas além dos 

indivíduos diretamente afetados pela intervenção.(67, 68) 

 O segundo aspecto envolve os tipos de resultados de saúde a serem contados. 

Um estudo pode se concentrar principalmente em anos de vida ganhos ou pode 

também incorporar qualidade de vida relacionada à saúde. Quanto à saúde, a 

qualidade de vida em si pode incorporar muitos domínios da saúde, incluindo aspectos 
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físicos, mentais e emocionais. Ao projetar a análise, é preciso decidir quais desses 

tipos de resultados de saúde são mais apropriados para inclusão no estudo.(67, 68) 

 Em terceiro lugar, os efeitos não relacionados à saúde também podem ser 

importantes. Assim, se uma intervenção tem efeitos em setores além da saúde, como 

a educação, o meio ambiente ou o sistema de justiça criminal, deve-se no mínimo, 

listar tais efeitos no impacto do estudo.(67, 68) 

 Definir os limites de uma pesquisa pode ser pensado como um círculo ao desta 

para conter seu escopo. Ao circunscrever o estudo, tentar é preciso equilibrar a 

necessidade de capturar todos os custos e efeitos da intervenção que serão 

relevantes para o decisor com a necessidade de conter o estudo para a forma de um 

projeto viável e gerenciável.(67, 68) 

 

 

3.1.6. Horizonte temporal 

 

O horizonte temporal deve se estender o suficiente no futuro para avaliar as 

consequências do tratamento, sendo intencionais ou não, assim como deve ser 

suficiente para capturar os custos relevantes. Dessa forma, tem-se que avaliar o 

período de tempo mínimo para a ocorrência dos desfechos, levando em conta que 

alguns podem levar vários anos.(67, 68) No exemplo do tratamento de pacientes 

internados e infectados por KPC, o horizonte temporal consiste até a alta hospitalar 

do paciente, visto que mesmo com a negativação do antibiograma o paciente pode 

evoluir a óbito em decorrência das complicações da infecção. 

 

 

3.1.7. Limiar de disposição a pagar 

 

O limiar de disposição a pagar consiste em uma suposição sobre o valor 

máximo que um serviço de saúde está disposto a pagar para determinado 

tratamento.(67, 68) No Brasil não há publicado um limiar de disposição a pagar 

recomendado para os insumos e intervenções utilizadas no contexto do SUS, 

dificultando, assim, a escolha do melhor tratamento disponível sem comprometer a 
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viabilidade financeira do sistema de saúde.(69) Considerando o cenário do tratamento 

da infecção por KPC,  o limiar de disposição a pagar consiste no valor máximo que 

estaríamos dispostos a pagar pelo tratamento medicamentoso da infecção tratada. 

 

 

3.1.8. Modelo analítico 

 

 O modelo analítico inclui todos os efeitos relevantes - positivos e negativos, 

intencionais e não intencionais - da intervenção a ser considerada e as suas 

alternativas. O modelo delinearia eventos clínicos e relacionados à doença na 

população rastreada dentro dos limites do escopo, horizonte de tempo e outros 

aspectos do desenho do estudo, como também incluiria danos da intervenção.(67, 68) 

 O modelo analítico serve como um guia para o um estudo de ATS. Esse modelo 

reflete a concepção de como a intervenção é utilizada e a maneira como ela afeta o 

curso da doença de interesse, tratamento e estado de saúde da população-alvo e de 

outros indivíduos afetados. As representações do modelo conceitual são úteis tanto 

para projetar as análises quanto para comunicar sobre o modelo para os usuários da 

análise.(67, 68) 

 Enquanto o caminho do evento é geralmente construído para representar os 

efeitos na saúde, retratando estados de saúde e eventos que têm um impacto na 

saúde, reflete também a cascata de implicações de custo resultantes de uma 

intervenção. Os mesmos eventos que causam alterações no estado de saúde de um 

indivíduo geralmente acionam custos.(67, 68) 

 Árvores de decisão podem ser usadas para representar esquematicamente o 

modelo analítico. A intervenção e cada comparador podem ser representados pelos 

principais ramos da árvore, e eventos subsequentes, incluindo os probabilísticos, 

podem ser representados pelos ramos adicionais da árvore. As árvores de decisão 

são um gráfico conveniente para exibir a probabilidade de vários resultados, os custos 

associados a vários eventos clínicos e preferências pelos diferentes desfechos. 

Alguns modelos terão complexidade suficiente para que outras representações 

gráficas sejam necessárias.(67, 68) 
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 A maneira pela qual eventos e estados de saúde são definidos em um caminho 

de evento tem implicações para a condução da análise, uma vez que o caminho do 

evento especifica os tipos de dados a serem usados. Os períodos de tempo durante 

os quais o movimento ao longo da via do evento ocorre também fazem parte do 

conceito da análise. O período de tempo apropriado depende da intervenção em 

estudo e das condições que afeta.(67, 68) 

 O modelo analítico descreve a gama completa de eventos decorrentes da 

intervenção. Por orientar a análise, ela deve ser considerada em detalhes, incluindo 

custos e efeitos.(67, 68) 

 

 

3.1.9. Coleta de dados 

 

 Como parte do projeto de ATS é preciso decidir quais tipos de dados incluir na 

análise. Podem ser utilizados dados primários ou secundários sobre custos, efeitos, 

estados de saúde. Adicionalmente, os modelos de decisão podem ser utilizados para 

combinar dados primários e secundários de várias maneiras para gerar estimativas 

de consequências.(67, 68) 

 As estimativas de custos e efeitos de relevância para a análise são aquelas 

para a população ou grupo que é realmente afetado pela intervenção de saúde, com 

a exceção de que as preferências da comunidade por estados de saúde são mais 

apropriadas para as análises do caso de referência.(67, 68) 

 Os custos associados a uma intervenção de saúde ou de saúde pública têm 

dois componentes: recursos utilizados durante o processo de produção, entrega e 

consumo da intervenção; os recursos usados ou salvos como consequência do uso 

de intervenções de saúde ou de saúde pública.(67, 68)
 
 

 Os custos diretos são objetivos e indicam dispêndios imediatos, sendo 

provenientes de custo médico ou não médico. O custo direto médico corresponde a 

todos os materiais, insumos e honorários para o tratamento ou prevenção de uma 

doença. O custo direto não médico envolve alterações necessárias no contexto da 

vida do paciente, tais como a necessidade de alimentação específica e transporte para 

a realização de consultas.(70) 
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 O custo indireto está relacionado a alterações provocadas pelo adoecimento 

que repercutem nas atividades diárias realizadas pelos pacientes, tais como dias não 

trabalhados, tempo de descolamento para o tratamento, perda de produtividade 

laboral e morte.(70) 

 

 

3.1.10. Tipos de modelos analíticos 

 

A escolha do tipo de modelo é relacionada ao problema de decisão em questão. 

Deve-se considerar três fatores na escolha de uma estrutura de análise, que inclui: 

como lidar com o tempo; a unidade de análise (indivíduo, coorte ou população); se 

indivíduos modelados são permitidos interagir uns com os outros ou com outros 

componentes do modelo.(67, 68) 

Para uma pergunta com um horizonte de tempo relativamente curto, como qual 

estratégia alternativa escolher para a prevenção de infecções sem sequelas em longo 

prazo, uma árvore de decisão simples pode ser suficiente. Em contraste, questões 

relativas à prevenção de doenças infecciosas (transmissíveis), tais como os benefícios 

de um programa de vacinação, exigiria um modelo dinâmico (doença infecciosa) para 

capturar os efeitos da imunidade da população. Da mesma forma, questões relativas 

à avaliação de sistemas requerem modelo que pode explicar as interações entre 

indivíduos e recursos no sistema de saúde. Se alguém pode assumir independência 

entre simulados indivíduos, a escolha do modelo depende do nível de complexidade 

desejado. (67, 68)  

 

 

3.1.11. Tipos de estudos de ATS 

 

A identificação de vários tipos de custos e sua posterior mensuração em 

unidades é semelhante na maioria das avaliações econômicas. No entanto, a natureza 

e as consequências decorrentes das alternativas examinadas podem diferir 

consideravelmente. Na ATS são usadas técnicas de análise, a saber: análise de custo-

minimização (ACM), de custo-benefício (ACB), de custo-utilidade (ACU) e de custo-
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efetividade (ACE), de forma que cada uma compreende um propósito e finalidade 

diferente.(10, 71) 

A análise de minimização de custos é uma análise econômica em que a eficácia 

da intervenção e o comparador são considerados iguais. Nesse caso, a decisão 

simplesmente gira em torno dos custos. Embora a eficácia das intervenções 

alternativas raramente seja exatamente igual, essa suposição pode ser aproximação 

razoável em alguns casos. Por exemplo, quando uma versão genérica de um produto 

farmacêutico se torna disponível, pode ser razoável supor resultados equivalentes 

para a versão de marca. No entanto, só podemos fazer tal suposição se houver 

evidência ou uma justificativa clara para apoiar a eficácia equivalente. A incerteza 

associada a qualquer evidência que parece sugerir resultados equivalentes precisa 

ser cuidadosamente avaliada.(4, 10) 

A ACB é utilizada para comparar as consequências, negativas ou positivas, de 

uso alternativos de recursos e tem como medida de desfecho a unidade monetária. É 

mais utilizada em questões macroeconômicas no intuito de subsidiar decisões no 

âmbito de políticas públicas de saúde.(10, 72) Todas as consequências incrementais são 

avaliadas em unidades monetárias, assim a análise global dos custos e efeitos de uma 

intervenção pode ser realizada inteiramente nessas unidades. Um CBA determina a 

rede social benefício da intervenção: o benefício incremental da intervenção menos 

os custos incrementais, todos medidos em unidades monetárias. Um benefício social 

líquido positivo indica que, do ponto de vista da ACB, o intervenção vale a pena, 

embora as decisões para implementá-la sejam provavelmente sujeitas a restrições.(67, 

68) 

A ACE permite medir os desfechos em unidades clínicas. As medidas de 

efetividade são expressas em termos do custo por unidade clínica de sucesso, por 

exemplo, alta clínica, negativação do antibiograma, falha da antibioticoterapia.(9, 10, 73) 

No ACE, os custos diferenciais e os resultados de saúde associados a uma opção são 

usados para calcular relação custo-eficácia incremental (ICER) em relação aos 

comparadores não dominados. Os resultados podem variar de intermediários para 

resultados mais finais, como vidas salvas, anos de vida ganhos ou anos de vida 

ajustados pela qualidade (QALYs) obtidos. O QALY (ou medida análoga) é uma 

medida abrangente do resultado usado no CEA, incorporando a qualidade de vida 
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relacionada à sobrevivência. No entanto, os QALYs não captam efeitos do setor não 

hospitalar, o que pode ser muito importante para algumas intervenções. O tipo 

específico de ACE que usa QALYs é frequentemente chamado de análise custo-

utilidade, sendo às vezes incluído sob a rubrica de ACE. Desse modo, a ACU é uma 

forma mais sofisticada da ACE, na qual o desfecho é medido pela satisfação do 

paciente.(9, 10). 

Um resultado universal na ACE para intervenções de saúde é a mortalidade. 

Mesmo que a intervenção não tenha um efeito direto sobre a mortalidade, se o 

horizonte de tempo é longo o suficiente, geralmente é adequado assumir que alguma 

morte ocorreu durante esse tempo.(67, 68) 

 

 

3.2. ANTIMICROBIANOS USADOS NO TRATAMENTO DA KPC 

 

A resistência antimicrobiana é um grave problema de saúde pública mundial. 

Nesse sentido, a disseminação da KPC tem evoluído de forma significativa ao longo 

dos últimos anos associada ao reduzido número de opções terapêuticas para o 

tratamento, podendo se tornar a bactéria multirresistente responsável pelo maior 

número de mortes associadas à sepse e assim tornar-se uma das principais epidemias 

deste século.(74-78) 

A Organização Mundial de Saúde reconheceu a resistência antimicrobiana 

como “uma ameaça global à segurança da saúde que requer ação entre os setores 

do governo e a sociedade como um todo”. O custo anual do tratamento com 

antimicrobianos pode chegar a US$ 20 bilhões e custos adicionais para a sociedade, 

por produtividade perdida, de até US$ 35 bilhões, por ano, somente nos Estados 

Unidos.(79) 

O tratamento ideal de infecção genérica devido a organismos produtores de 

carbapenemase é incerto e as opções de antimicrobianos são limitadas. O manejo de 

pacientes com infecções causadas por organismos produtores de carbapenemase 

deve ser feito em consulta com o especialista no tratamento de bactérias 

multirresistentes.(80) 
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A terapia antimicrobiana para KPC sofre influência da localização e gravidade 

da infecção. Assim, são importantes testes de sensibilidade bacteriana para os ATB. 

Para a KPC taxas de resistência de 98% têm sido relatadas para as fluoroquinolonas 

e aproximadamente 50% são resistentes à gentamicina e amicacina.(80) Os inibidores 

de beta-lactamase atuais são ineficazes contra metalo-beta-lactamases e contra 

muitos do tipo OXA betalactamases.(80-82) 

Testes de sensibilidade adicional devem ser solicitados para aminoglicosídeos, 

colistina ou polimixina B, aztreonam, tigeciclina, fosfomicina, ceftazidima-avibactam e 

ceftolozane-tazobactam.(81-83) Com base em dados in vitro, ceftazidima-avibactam 

pode ser eficaz contra KPC.(84) 

Infecções isoladas do trato urinário causadas por KPC e sem complicações 

podem ser tratadas com sucesso com terapia composta por aminoglicosídeo ou 

fosfomicina, desde que a KPC tenha sensibilidade a um desses agentes 

antimicrobianos.(81) 

Para pacientes com KPC que evoluíram a infecções mais graves, incluindo 

infecção de corrente sanguínea, recomenda-se o uso de terapia antimicrobiana 

combinada baseada em ao menos um carbapenêmico.(81, 85-87) A utilização de um 

regime à base de polimixina deve ser associado ao meropenem ou a tigeciclina(82). 

Outras estratégias potenciais de tratamento incluem um regime combinado de 

carbapenem com altas doses de meropenem, associado com doses elevada de um 

carbapenem em infusão prolongada.(83) 

A justificativa para regime combinado composto pelo  uso de dois ou mais 

agentes inclui redução da mortalidade associada a infecções graves. Evidências  

sugerem que terapia antimicrobiana combinada está associada à redução da 

mortalidade(46, 84, 88-94). A preocupação com o surgimento de resistências durante a 

monoterapia, e a falta de alternativas claramente eficazes de medicamento único são 

alguns dos aspectos que limitam a utilização deste tipo de prescrição. 

Estudo de coorte retrospectiva conduzido com pacientes com infecção causada 

por  KPC, concluiu que a terapia combinada foi associada com redução de mortalidade 

em comparação com a terapia monoterápica(95). Esta diferença foi particularmente 

evidente entre os pacientes com infecção de corrente sanguínea, que apresentaram 
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taxas de mortalidade de 32% com terapia combinada contra 51,3% com 

monoterapia.(95) 

A maioria dos regimes combinados usados na terapia antimicrobiana incluiu um 

carbapenem, como por exemplo meropenem. Pacientes tratados com  combinação 

de polimixina e tigeciclina tiveram  taxa de mortalidade de 30%, enquanto o regime 

combinado de colistina, tigeciclina e meropenem foi associado com taxa de 

mortalidade de 12,5%(46). Revisão sistemática realizada com 20 estudos 

observacionais concluiu que a terapia combinada  pode oferecer uma vantagem de 

sobrevivência em pacientes gravemente doentes (92). Estudos in vitro demonstraram 

sinergia entre antimicrobianos nos regimes combinados  (80, 96). 

A ausência de utilização de carbapenemicos em regimes combinados pode 

levar a resistencia a demais antimicrobianos. O surgimento de KPC resistente à 

polimixina ou à tigeciclina está documentado (41, 97-102). A infecção com uma estirpe 

resistente à polimixina é considerado um fator de risco independente para a 

mortalidade (100).  

No entanto, em infecções do trato urinário não complicada, a utilização de um 

único agente ativo como aminoglicósido ou fosfomicina pode ser uma alternativa 

eficaz de tratamento(103-105). A fosfomicina adminstrada por infusão intravenosa foi 

utilizada com sucesso para tratar várias infecções com KPC(105) 

A escolha dos antimicrobianos associados a polimixina deve ser baseada no 

perfil de suscetibilidade das enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos. Deve-

se considerar igualmente o local de infecção e a penetração esperada do 

antimicrobiano no sitio de infecção (94). Nos Quadros 1 e 2 estão listados a primeira e 

segunda opção de tratamento da KPC conforme sítio de infecção e resistência das 

cepas, de acordo com diretrizes internacionais e utilizadas no Brasil(106): 

 

Quadro 1. Lista de tratamento para enterobácterias produtoras de carbapenemase 

com cepas sensíveis a carbapenêmicos. 

(continua) 

Sitio de infecção 1ª opção 2ª opção 

Corrente 

sanguínea 

Carbapenêmico 

Carbapenêmico + polimixina 

Carbapenêmico + 

Aminoglicosídeo 
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Quadro 1. Lista de tratamento para enterobácterias produtoras de carbapenemase 

com cepas sensíveis a carbapenêmicos. 

(continuação) 

Intra-abdominal Carbapenêmico 

Carbapenêmico + Tigeciclina 

Carbapenêmico + 

Aminoglicosídeo 

Tigeciclina + 

Aminoglicosídeo 

Osteoarticular Carbapenêmico 

Carbapenêmico + 

Aminoglicosídeo 

Carbapenêmico + Tigeciclina 

Carbapenêmico + polimixina 

Pele e partes moles Carbapenêmico 

Carbapenêmico + Tigeciclina 

Carbapenêmico + 

Aminoglicosídeo 

Tigeciclina + 

Aminoglicosídeo 

Sistema nervoso 

central 

Carbapenêmico 

Carbapenêmico + polimixina 

Carbapenêmico + polimixina 

Aminoglicosídeo 

Trato urinário Aminoglicosídeo Carbapenêmicos 

Vias áreas Carbapenêmico 

Carbapenêmico + polimixina 

Carbapenêmico + 

Aminoglicosídeo 

(conclusão) 

Fonte: Levin et al, 2014. 

 

 

Quadro 2. Lista de tratamento para enterobácterias produtoras de carbapenemase 

com cepas resistentes a carbapenêmicos. 

(continua) 

Sitio de 

infecção 

1ª opção 2ª opção 

Corrente 

sanguínea 

Polimixina + Aminoglicosídeo Polimixina 

Intra-

abdominal 

Tigeciclina + Aminoglicosídeo Tigeciclina + polimixina 
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Quadro 2. Lista de tratamento para enterobácterias produtoras de carbapenemase 

com cepas resistentes a carbapenêmicos. 

(continuação) 

Osteoarticular Tigeciclina + 

Aminoglicosídeo 

Polimixina + 

Aminoglicosídeo 

Pele e partes 

moles 

Tigeciclina + Aminoglicosídeo Tigeciclina + polimixina 

Sistema 

nervoso central 

Polimixina Polimixina 

Aminoglicosídeo 

Trato urinário Gentamicina 

Amicacina 

Polimixina 

Vias áreas Polimixina + Aminoglicosídeo Polimixina 

(conclusão) 

Fonte: Levin et al, 2014. 

 

 

3.3. CUSTO-EFETIVIDADE DA TERAPIA ANTMICROBIANA USADA 

NO TRATAMENTO DE PACIENTES INFECTADOS POR KPC: 

REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Revisão sistemática conduzida no período de agosto a novembro de 2017 cuja 

pergunta foi “Qual é a relação de custo-efetividade da terapia antimicrobiana de 

pacientes infectados com KPC?”(107) identificou  8 artigos os quais continham  16 

tratamentos diferentes (108-112). Apesar da haver recomendações acerca da combinação 

de antimicrobianos para diminuir a resistência à monoterapia, a maioria (56,3%; 9) dos 

tratamentos foi realizada com  regimes de monoterapia, cujos principais 

representantes foram amoxicilina(112), ceftriaxona(108, 109), ciprofloxacina(113), 

ertapenem(110), imipenem(113), levofloxacina(108, 109), nitrofurantiona(112), ofloxacina(112) e 

tigeciclina(114). 

A monoterapia, independente do antimicrobiano usado, pode agravar a 

condição clínica do paciente e impactar de modo expressivo no custo do tratamento 

antimicrobiano(23, 48, 115, 116). As conclusões sobre custo-efetividade podem variar 
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dependendo do ano em que o estudo primário foi publicado, em virtude das 

recomendações da utilização de terapia combinada.(81, 85-87) 

Na análise dos antimicrobianos verificou-se que o grupo terapêutico  

betalactamico foi prescrito em mais da metade das terapias,(108, 109) seguido por 

derivados imidazólicos(110, 117) e quinolonas(111, 113). A terapia à base de beta-lactâmicos, 

especialmente os antibióticos carbapenêmicos, é usada com frequência  para o 

tratamento de patógenos nosocomiais gram-negativos multirresistentes como a KPC 

(22, 48, 118). O grupo imidazol é altamente ativo contra bactérias anaeróbias gram-

negativas, e é geralmente prescrito de modo combinado  outro antimicrobiano a fim 

de  potencializar a eficácia.(76, 77) A crescente incidência de resistência às 

fluoroquinolonas foi observada no hospital que utiliza antibióticos carbapenêmicos 

como primeira opção de tratamento, o que leva a uma dependência ainda maior da 

terapia com carbapenemicos. (48, 119, 120) 

Metade dos estudos foram conduzidos para avaliar  um local específico de 

infecção, como intra-abdominal e do trato urinário (108, 109, 113) foi desenvolvido  para 

avaliar o uso de antimicrobianos em infecções generalizadas como sepse. A eficácia 

dos antimicrobianos pode mudar de acordo com o local da infecção. Alguns deles têm 

diferente concentração inibitória mínima (MIC) conforme o sitio de infecção, a qual 

pode ser obtido por meio de exame laboratorial. No entanto, a recomendação geral 

do tratamento da KPC é iniciar o tratamento após avaliação clínica, 

independentemente do exame laboratorial (85-87, 92) 

A prevalência de KPC nos estudos foi de 18,9% a 100%.(108-112) Esta diferença 

epidemiológica pode influenciar na avaliação da eficiência das terapias, pois os 

pacientes infectados por diferentes tipos de microrganismos podem ser fatores 

confundidores dos resultados. Além disso, nenhum dos estudos foi projetado para 

investigar exclusivamente o tratamento de KPC. 

Um estudo demonstrou que ofloxacina foi a melhor que a amoxicilina, 

nitrofantoina e trimetropina com o tratamento para KPC no sistema urinário foi 

baseado em um modelo econômico.(70) Outro estudo com pacientes com infecção no 

sistema intra-abdominal apontou o ciprofloxacino-metronidazol como  antimicrobiano 

de boa relação custo-benefício em comparação com a piperacilina-tazobactam.(110) 
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O ertapenem foi eficaz e menos dispendioso em comparação com o uso de 

ciprofloxacino-metronidazol no contexto das infecções intra-abdominais, no entanto 

este estudo não forneceu informações sobre as características da população. A 

ausência de dados frente as características da população podem influenciar a 

probabilidade de sucesso do tratamento. (110) 

Dois estudos que demonstraram que a levofloxacina apresenta uma maior 

relação custo-eficácia em comparação com a ceftriaxona.(108, 109) Além disso, a 

levofloxacina mostrou 100% de eficácia, e cuja avaliação do tratamento 

independentemente do local da infecção. A ausência de informações da população 

pode afetar diretamente os resultados do estudo. Normalmente, os custos são mais 

altos e a eficácia será menor em um cenário com bactérias multirresistentes, 

especialmente com a KPC. 

A melhor relação custo-eficácia foi para ciprofloxacina-metronidazol, 

ertapenem, levofloxacina ou ofloxacina. No entanto, entre os estudos incluídos na RS 

nenhum deles comparou esses antimicrobianos. Os diferentes tipos de terapia 

encontrados neste estudo são corroborados pela literatura, mas não há padrão ouro 

para o tratamento de KPC.(121) Os achados da presente revisão devem ser avaliados 

com cautela, uma vez que a complexidade do tratamento relativo a KPC não permitem 

generalização para outras populações ou contextos assistenciais. 

A diferença na prevalência de infecção de KPC, demonstrada nos estudos 

incluídos, interfere na eficácia do tratamento em virtude de os tratamentos serem 

utilizadas para diferentes germes multirresistentes.  

Esta revisão sistemática concluiu que a ofloxacina pareceu ser o tratamento 

com melhor relação custo-benefício; entretanto, as conclusões são limitadas devido 

ao pequeno número de estudos e aos estudos de qualidade.  
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4. MÉTODO 

 

 

4.1. TIPO DE ANÁLISE ECONÔMICA 

 

Trata-se de uma análise custo-efetividade realizada a partir de dados de vida 

real oriundos de uma coorte de pacientes infectados por KPC, os quais foram seguidos 

até a alta ou óbito hospitalar. Com a finalidade de aumentar a transparência do estudo, 

utilizou-se o checklist CHEERS Task Force Report, nos itens relativos ao método que 

está disponível no APÊNDICE A(57)  

As características da análise de custo-efetividade do presente estudo, segundo 

os itens do método, estão apresentadas no Quadro 3. 

 

Quadro 3. Características da análise de custo-efetividade. 

População-alvo Pacientes infectados por KPC 

Localização 
Hospital Universitário de Santa Maria, Rio Grande do 

Sul, Brasil. 

Perspectiva de análise Sistema Único de Saúde 

Comparadores Regimes de ATB prevalentes na amostra  

Horizonte temporal Do início da infecção até a alta hospitalar 

Taxa de desconto Não aplicado. O horizonte temporal foi de 1 ano. 

Medidas de efetividade 

Desfechos Intermediários: falha terapêutica e 

negativação da infecção por KPC. 

Desfecho Final: Mortalidade 

Estimativa de custos 
Custo diretos: medicamentos, exames laboratoriais, 

diária hospitalar. 

Moeda  Real (R$) 

Modelo escolhido Árvore de Decisão 

Análise de sensibilidade Análise de Monte Carlo de 2ªordem 

Premissas 
Assumiu-se que as probabilidades de escolha entre os 

comparadores foram iguais. 
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4.2. CONTEXTO, LOCALIZAÇÂO E PERSPECTIVA  

 

A pesquisa foi realizada no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), Rio 

Grande do Sul - RS, Brasil. Trata-se de um hospital de ensino, geral, público, de nível 

terciário, que atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Tem por 

finalidade a formação profissional, desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão por 

meio da assistência à comunidade na área da saúde.(122) 

O HUSM é o maior hospital público da região e cuja cobertura abrange uma 

população de 1,2 milhões de habitantes.  Atualmente é referência no atendimento para 

a população de 45 municípios da região centro-oeste do RS  e oferece 403 leitos de 

internação.(122)  Em dezembro de 2013 o HUSM firmou contrato de gestão com a 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), admitindo novos funcionários 

a partir de setembro de 2014 e adequando a estrutura física e organizacional do 

hospital. 

No ano de 2017 foram realizadas 16.608 internações, obteve-se uma taxa de 

ocupação média de 92,4% e, cuja média de tempo de permanência dos pacientes foi 

7,53 dias. A taxa de mortalidade institucional foi 3,62%.(123) 

O HUSM tem uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) cujo 

objetivo é reduzir a incidência de infecções relacionadas à assistência em saúde e à 

resistência microbiana, no qual pode ser incluído a KPC. No período de janeiro a 

dezembro de 2017, que compreendeu a fase da coleta de dados, os indicadores do 

hospital estão apresentados no Quadro 4. Indicadores de infecção do Hospital 

Universitário de Santa Maria.Inexiste registro referentes a taxa de infecções e 

mortalidade causada por KPC no serviço. (123) 

 

Quadro 4. Indicadores de infecção do Hospital Universitário de Santa Maria.  

Indicadores Parâmetro 

Taxa de infecção hospitalar 2,3 % 

Taxa de infecção hospitalar por ventilação mecânica  10,6 % 

Taxa de infecção hospitalar por cateter venoso central 8,5 % 

Taxa de infecção hospitalar por sonda vesical de demora 1,0 % 

Taxa de infecção de sítio cirúrgico em cirurgias limpas 6,0 % 
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Taxa de letalidade associada a infecção hospitalar 4,6 % 

Nesse hospital há um fluxograma referente à prescrição e liberação de 

antimicrobianos de uso restrito (ANEXO 1). Na vigência da prescrição do 

antimicrobiano de uso restrito, ocorre liberação da farmácia hospitalar e 

posteriormente a prescrição é avaliada pela CCIH. Este setor pode  emitir parecer 

favorável, contrário ou recomendar modificação da terapia.(124) 

 

 

4.2.1. Perspectiva 

 

Utilizou-se a perspectiva do Sistema Único de Saúde por ser o modelo de 

atendimento no hospital campo de estudo.  

 

 

4.3. AMOSTRA - ALVO 

 

A amostra consecutiva foi composta por pacientes adultos (idade igual ou 

superior a 18 anos) infectados exclusivamente por KPC e internados no HUSM, 

independente da unidade de internação. Excluíram-se os pacientes que reinternaram 

no HUSM ou provenientes de transferência de outros hospitais em um período inferior 

a 90 dias. 

O cálculo amostral foi realizado com base em 16.608 internações/ano e na taxa 

de infecção hospitalar de 2,3%, do ano de 2016, com margem de erro de 5% e nível 

de confiança de 95%. A amostra mínima necessária, com base nos parâmetros 

apresentados, foi 77 participantes. 

 

4.4. COLETA DE DADOS 

 

O plano de coleta e análise de dados envolveu três etapas básicas. Inicialmente 

foi realizado desenvolvimento de um modelo conceitual, o qual identificou os regimes 

terapêuticos e seus comparadores. Posteriormente foi realizada a identificação e 

estimativa dos custos e efetividade. A última etapa consistiu do tratamento e análise 



46 

 

 

dos dados para alcançar os resultados esperados de efetividade e custo total do 

tratamento.  

 

 

4.4.1. Identificação dos regimes terapêuticos comparadores  

 

Por se tratar de um estudo de vida real não foram preestabelecidos os 

esquemas antimicrobianos utilizados nos pacientes. A identificação desses protocolos 

ocorreu mediante a identificação dos antimicrobianos prescritos pela equipe médica 

após a confirmação da KPC, por meio do antibiograma positivo, conforme demonstra 

a Figura 1. 

 

Figura 1. Avaliação e classificação dos esquemas antimicrobianos utilizados. 

 

Desse modo, selecionou-se os esquemas antimicrobianos mais prevalentes 

para comparação. Adotaram-se como critérios os regimes mais frequentes entre os 

pacientes, independentemente de serem regimes combinados ou em monoterapia. 
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4.4.2. Identificação e estimativa de custos 

 

Para realizar a estimativa dos custos do tratamento de infecções por KPC, 

definiram-se categorias de custos, atribuição de valores monetários para cada 

categoria e realização de cálculos, conforme utilização destes. Assim sendo, utilizou-

se a categorização de custos diretos em: medicamento, exames laboratoriais e diária 

hospitalar (Quadro 5. Categoria dos custos diretos utilizados no tratamento de KPC. 

 

Quadro 5. Categoria dos custos diretos utilizados no tratamento de KPC. 

Medicamentos Medicamento de acordo com a dose diária e tempo de 

utilização. 

Exames 

laboratoriais 

Exames utilizados para o controle da infecção por KPC e sua 

repercussão clínica no paciente (antibiograma e hemograma) 

Diária hospitalar Considerou o custo gasto com hotelaria hospitalar. 

 

 

4.4.2.1. Medicamentos  

 

Os dados referentes aos medicamentos utilizados durante a internação, 

independentemente da relação direta ou não com a infecção por KPC, foram 

coletados no prontuário físico ou eletrônico do paciente. Para coleta dos dados foi 

elaborada uma planilha (Apêndice B) contendo as seguintes informações: nome do 

paciente e medicamento prescrito (apresentação, dose por aplicação; dose diária; 

período de utilização). Para os antimicrobianos, coletou-se um dado adicional, que foi 

a data da confirmação da infecção a fim de identificar a terapia específica usada após 

a constatação da infecção. 

A identificação dos valores monetários dos medicamentos foi realizada por 

meio da consulta ao banco de preços em saúde do Ministério da Saúde do Brasil 

(http://bps.saude.gov.br/login.jsf). Trata-se de uma plataforma que permite visualizar 

os valores de compra dos medicamentos, com respectivos valores mínimos, médios 

e máximos pagos, no período de 6 meses, por Instituições Públicas Federais. 

http://bps.saude.gov.br/login.jsf
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Utilizaram-se como referência os valores pagos as Instituições, entre julho e dezembro 

de 2017. 

Utilizou-se a seguinte formula para a cálculo do custo de cada medicamento: 

 

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = (
𝑑𝑜𝑠𝑒 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎

𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜
 × 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) × 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 

 

Exemplo: Foi prescrito para um paciente o antimicrobiano amicacina na 

dosagem diária de 850 mg por 7 dias. O frasco deste medicamento contém 500 mg 

de antimicrobiano, sendo necessário a utilização de mais de um frasco diário. Desta 

forma foi realizado o seguinte cálculo: 

 

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = (
850

500
 × 2,06) × 7 = 24,54 

 

 

4.4.2.2. Exames laboratoriais 

 

Os custos dos exames laboratoriais foram estimados por meio dos testes para 

confirmação da infecção por KPC (antibiograma) e acompanhamento da evolução 

clínica da infecção (hemograma completo). Desta forma, foram realizados com base 

na frequência de prescrição destes exames para cada paciente.  

Os valores monetários da categoria exames foi obtido por meio da consulta ao 

Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM 

(SIGTAP) do Sistema Único de Saúde (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-

unificada/app/sec/inicio.jsp). Utilizaram-se como referência os valores disponíveis em 

dezembro de 2017. 

Utilizado a seguinte formula para cálculo do custo dos exames laboratoriais: 

 

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒 × 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 
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O custo da diária hospitalar foi realizado com base no período, em dias, que os 

pacientes permaneceram hospitalizados, o qual pode ser apresentado pela seguinte 

fórmula: 

 

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎çã𝑜 = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟 𝑥 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎çã𝑜 

 

 

4.4.3. Identificação e mensuração da efetividade 

 

Os pacientes e respectivas prescrições dos antimicrobianos foram 

acompanhados ao longo da internação hospitalar a fim de avaliar os desfechos 

intermediários a saber: falha da primeira escolha de tratamento com consequente 

troca de esquema antimicrobiano; ausência de negativação do antibiograma até a alta 

hospitalar, e desfecho final que foi óbito hospitalar. Este processo pode ser visualizado 

graficamente pela Figura 2. 

Na ocorrência de troca do esquema antimicrobiano foram avaliados os 

desfechos intermediários do primeiro tratamento.  

 

Figura 2. Evolução clínica do tratamento antimicrobiano de primeira escolha e 

escolhas subsequentes. 
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A efetividade foi medida por meio de quatro desfechos distintos a saber: falha 

da antibioticoterapia, negativação do antibiograma, reinfecção e taxa de 

sobreviventes. Para cálculo dos desfechos intermediários foram utilizadas as 

seguintes razões: 

 

𝐸𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 1 =  
𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛ã𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑏𝑖𝑎𝑛𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

 

𝐸𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 2 =  
𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏𝑖𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

  

Para cálculo do desfecho final foi utilizada a seguinte fórmula: 

 

𝐸𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 3 =  
𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒𝑟𝑎𝑚

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

 

4.4.4. Logística da coleta de dados: operacionalização e instrumentos  

 

O estudo foi composto por 5 diferentes etapas, as quais compreendem: 

identificação dos pacientes; coleta de dados sociodemográficas, clínicas e de regime 

terapêutico; acesso à base de dados de custo (SIGTAP; banco de preços em saúde); 

cálculo das variáveis – (efetividade e custo); análise de custo-efetividade; e análise de 

sensibilidade. 

Na etapa de identificação dos pacientes foi realizada por meio de consulta à 

lista dos pacientes infectados por KPC, a qual foi disponibilizada pela CCIH 

diariamente. Na vigência da confirmação da infecção por KPC, iniciava-se a consulta 

ao prontuário do paciente para a etapa de coleta de dados 

A coleta de dados foi feita por meio do acesso ao prontuário eletrônico do 

paciente, no qual foram coletados dados sociodemográficos dos pacientes (Data de 

nascimento; Sexo; Cor; Naturalidade), dados clínicos referentes a internação (motivo 
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de internação; complicações adicionais) e dados de evolução clínica diária do paciente 

(medicamentos prescritos; resultado do antibiograma para KPC; unidade de 

internação; realização de procedimentos cirúrgico; motivo de alta hospitalar). O 

paciente foi acompanhado até a sua alta clínica ou óbito. 

A etapa de acesso à base de dados relativa ao custo ocorreu mediante a 

identificação do medicamento (apresentação, frequência de uso e dose) todos os 

medicamentos prescritos, número e tipos de exames laboratoriais e número de diárias 

por paciente. Para cada uma das categorias de custo utilizou-se fonte de consulta 

distintas. 

A etapa de cálculo das variáveis foi realizada após o término da coleta de dados 

de todos os pacientes incluídos no estudo. Consiste no cálculo dos desfechos 

intermediários e finais, assim como no custo total ou médio do tratamento de todos os 

pacientes. 

A quinta e última etapa consiste na utilização de todos as variáveis calculadas 

para a elaboração da análise de custo-efetividade e posterior análises de 

sensibilidades. 

 

 

4.4.5. Horizonte temporal 

 

Neste estudo foi considerado como horizonte temporal o período de internação 

hospitalar dos pacientes. Esse período foi utilizado para avaliar o desfecho final (óbito 

ou alta hospitalar) dos pacientes infectados por KPC, 

 

 

4.4.6. Taxa de desconto 

 

Não foi aplicada taxa de desconto nos custos e efetividade, visto que o modelo 

elaborado tem período inferior a um ano. 
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4.4.7. Aspectos éticos 

 

O projeto de pesquisa foi apreciado pelo gerente de atenção à saúde do 

Hospital Universitário e pela Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário 

de Santa Maria, devidamente registrado no Sistema de Informações para o Ensino e 

no Gabinete de Projetos de Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde (ANEXO B).  

O projeto foi submetido à Plataforma Brasil para análise pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade de São Paulo no qual foi aprovado sob o número de 

parecer 1.872.201 e CAAE 61406316.7.0000.5392 (ANEXO C). 

Foi elaborada a dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice A). Em virtude das características do objeto de estudo, a alta prevalência 

de óbitos, conforme dados da literatura, e por se tratar de um Hospital de referência 

para a região há difícil localização dos familiares, uma vez que os mesmos não 

frequentam regularmente a instituição e os pacientes atendidos podem ter alteração 

do endereço ou número de telefone. Todas as informações coletadas serão única e 

exclusivamente de responsabilidade do pesquisador, para fins de pesquisa, 

garantindo, assim, a confidencialidade dos dados.  

Elaborou-se o Termo de Confidencialidade dos Dados (APÊNDICE C), no 

qual o pesquisador se compromete com a confidencialidade, privacidade e segurança 

dos dados. Trata do uso dos dados obtidos com finalidade científica e garantia de 

preservação da identidade das pessoas entrevistadas.  

 O material está guardado sob responsabilidade do pesquisador, sendo 

utilizado para atender aos objetivos desta pesquisa e compor uma planilha de dados 

para possíveis releituras com outros referenciais. Adicionalmente informo que não há 

conflito de interesse nos resultados deste estudo (Apêndice F). 

 

 

4.5. TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados foi dividida em três etapas, a saber: caracterização da 

amostra, cálculo dos custos diretos do tratamento; análise de custo-efetividade e 

RCEI, análise de sensibilidade. 
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4.5.1. Caracterização da amostra 

 

As características da amostra do estudo (sexo, estado civil, escolaridade, raça, 

motivo de internação conforme grupo CID-10, características durante a admissão 

hospitalar, intervenções realizadas durante a hospitalização, sítio de infecção primário 

da infecção por KPC) foram analisadas por meio de frequência simples e absoluta. O 

tempo médio de internação conforme local de internação e sítio de infecção foi 

realizado por meio de média e desvio padrão. 

Os medicamentos foram, inicialmente, classificados pelo sistema anatômico 

terapêutico químico (ATC) da Organização World Health, que divide substâncias em 

diferentes grupos, de acordo com o órgão ou sistema no qual eles agem e em suas 

propriedades química, farmacológica e terapêutica.(14) Utilizou-se frequência absoluta 

e relativa para analisar as variáveis uso de medicamentos (ATC - Nível I) e esquemas 

de tratamento antimicrobiano (ATC - Nível V). Utilizaram-se média e desvio padrão 

para a variável dias de tratamento.  

 

Quadro 6. Classificação do sistema anatômico terapêutico químico conforme nível I. 

(continua) 

Grupo  Descrição 

Grupo A  Aparelho digestivo e metabolismo 

Grupo B  Sangue e órgãos hematopoiéticos 

Grupo C  Aparelho cardiovascular 

Grupo D Medicamentos dermatológicos 

Grupo G  Aparelho genito-urinário e hormonas sexuais 

Grupo H  Preparações hormonais sistémicas, excluindo hormonas sexuais e 

insulinas 

Grupo J  Anti-infecciosos gerais para uso sistémico 

Grupo L  Agentes antineoplásicos e imunomoduladores 

Grupo M  Sistema musculo-esquelético 

Grupo N  Sistema nervoso 

Grupo P Produtos antiparasitários, insecticidas e repelentes 



54 

 

 

Quadro 6. Classificação do sistema anatômico terapêutico químico conforme nível I. 

(continuação) 

Grupo R  Aparelho respiratório 

Grupo S Órgãos dos sentidos 

Grupo V Vários 

(conclusão) 

 

 

4.5.2. Cálculo de custos 

 

Os custos totais foram avaliados pela soma de todos os medicamentos 

conforme classificação ATC nível I ou V, bem como pela distribuição conforme fase 

de infecção por meio de média e desvio padrão, conforme apresentado pela fórmula 

abaixo: 

 

𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 + 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑖𝑠

+ 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎çã𝑜 

 

 

4.5.3. Modelo Analítico 

 

No presente estudo, adotou-se como modelo analítico a árvore de decisão. 

Uma árvore de decisão é um modelo que fornece uma estrutura lógica para uma 

decisão e possíveis eventos na medida em que se desdobram ao longo do tempo. A 

principal vantagem das árvores de decisão sobre outros tipos de modelos é que elas 

geralmente são apresentadas de maneira lógica e fácil de seguir. Mesmo nos casos 

em que a árvore de decisão é bastante “espessa”, o gestor pode ver prontamente 

cada caminho seguindo uma opção de decisão, bem como as probabilidades do 

caminho. A principal desvantagem de uma árvore de decisão é que ela é aplicável 

somente a situações em que não há (ou um número muito limitado de) eventos 

recorrentes e nos quais o horizonte de tempo relevante é relativamente curto e fixo.(67, 

68) 
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A árvore de decisão inicia-se da esquerda para direita com uma situação 

clínica, de uma determinada categoria de pacientes. Há o nó de decisão (intervenções 

estudadas) com uma determinada probabilidade para cada braço (eventos esperados 

para cada intervenção) e nó terminal (desfechos clínicos relevantes associados a cada 

evento).(67, 68) 

No modelo analítico do presente estudo foram utilizados como nós de 

probabilidade: (1) o tratamento antimicrobiano; (2) sucesso ou falha clínica; (3) ao 

ocorrer o sucesso clínico do tratamento o paciente pode evoluir para óbito ou alta 

clínica; (4) ao ocorrer a falha clínica será submetido a novo tratamento antimicrobiano 

que poderá ter sucesso ou falha clinica novamente; (5) após a falha ou sucesso clínico 

do segundo tratamento antimicrobiano, o paciente poderá evoluir a óbito ou ter alta 

clínica. A probabilidade de cada fase do modelo deve somar 1, ou seja, 100%.  

 

 

4.5.4. Análise custo-efetividade 

 

Na ACE, consideraram-se dois cenários. No primeiro cenário foram 

considerados os antimicrobianos mais prescritos (monoterapia ou terapia 

combinada) e no segundo cenário foram considerados, somente 

antimicrobianos mais prescritos e de terapia combinada.  

 

 

4.5.4.1. Probabilidades de transição e custos 

 

Foram utilizados como probabilidade de transição no modelo econômico a 

prevalência de falhas terapêuticas do primeiro esquema antimicrobiano, a prevalência 

final de falhas do esquema antimicrobiano e a prevalência de óbitos hospitalares. 

Os custos foram classificados em diretos e todos os valores demonstrados 

estão em real brasileiro. Os custos diretos dos testes diagnósticos foram baseados no 

contexto do Sistema Único de Saúde.  
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4.5.4.2. Limiar de disposição a pagar  

 

Nesse modelo econômico não será utilizado limiar de disposição a pagar, visto 

que não há publicado nenhum valor de referência pelo Governo Federal para o 

tratamento de bactérias multirresistentes. 

 

 

4.5.4.3. Razão custo-efetividade incremental 

 

Para estabelecer a comparação entre os esquemas antimicrobianos e verificar 

se o custo adicional de um esquema foi compensando pela unidade adicional de 

efetividade foi utilizada a análise incremental. 

Nessa análise será dividida a diferença dos custos (custo adicional) de cada 

esquema antimicrobiano pela diferença das respectivas efetividades (efetividade 

adicional), conforme fórmula abaixo:  

𝐴𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 =  
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎 𝑥 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎 𝑦

𝐸𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎 𝑥 − 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎 𝑦
 

 

 

4.5.4.4. Análise de sensibilidade 

 

A análise de sensibilidade probabilística Monte Carlo foi utilizada para avaliar a 

incerteza no modelo e a robustez de nossos resultados. Nós executamos nosso 

modelo 100.000 vezes para estimar os custos médios e eficácia, sendo ajustadas as 

distribuições através de um método informal para produzir distribuições iguais para 

uma análise Bayesiana formal com antecedentes não informativos.(95) 

As análises de sensibilidade devem variar sistematicamente o valor de uma 

variável para avaliar seu impacto nos resultados importantes da análise, como 

também devem incluir os dados relacionados aos dados clínicos para avaliar o 

impacto em conjunto com os custos.(67, 68) 

A análise de sensibilidade permite que os estudos que possuam algum grau de 

incerteza, controvérsia metodológica ou imprecisão possam comprovar a consistência 
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de seus resultados, visto que os dados são recalculados a partir de alterações de 

variáveis (efetividade ou custos).(67, 68) 

Se as alterações das variáveis não provocarem alterações significantes nos 

resultados será confirmado o vigor do resultado original, entretanto ao haver 

alterações significantes deverá ser reduzida a incerteza e/ou melhorar a confiabilidade 

das variáveis principais.(67, 68) 

Para a análise todas as variáveis foram consideradas com distribuição 

triangular. As variáveis econômicas foram ajustadas com porcentual de 30% para os 

limites inferiores e superiores de custo. 

Foram utilizadas todas as variáveis de custo e efetividade para a análise de 

sensibilidade (Análise de Monte Carlo), visto que podem ocorrer cenários alternativos 

que podem variar tanto no desfecho de efetividade quanto nos custos praticados. A 

variação dos custos ocorre pela lógica de mercado, no qual há influência do padrão 

do hospital no custo das categorias consideradas. A variação da efetividade ocorre 

pela influência da condição clínica do paciente, as quais podem alterar conforme 

idade, presença de comorbidade e tipos de procedimentos realizados nos hospitais. 
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5. RESULTADOS 

 

Os resultados serão apresentados em quatro seções diferentes, a saber: 

características da população, custos diretos dos medicamentos, efetividade e análise 

custo-efetividade. 

 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO 

 

A população elegível do estudo foi composta por 120 participantes, dos quais 

60% (n = 72) eram do sexo masculino, com média de idade de 57,45 (Desvio padrão 

[DP] 19,46) anos, a maioria deles é casada (40,8 %) e autodeclarados brancos 

(93,3%) (Tabela 1).  

Ao ser avaliado o motivo de internação, conforme grupo CID 10, foi verificado 

que os principais motivos de internação foram devido a Doenças do aparelho 

circulatório (25,8%), Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de 

causas externas (15,0%), e Doenças do aparelho geniturinário (10,8%). 

Adicionalmente cerca de 22% dos pacientes apresentaram acidente Vascular 

encefálico, 21% diabetes mellitus, 17% trauma e 15% câncer na admissão hospitalar 

(Tabela 1. Características sociodemográficas dos pacientes infectados por KPC (n = 

120). Santa Maria, 2017.). 

 

Tabela 1. Características sociodemográficas dos pacientes infectados por KPC (n = 

120). Santa Maria, 2017. 

(continua) 

Variável n % 

Sexo   

 Masculino 72 60,0 

 Feminino 48 40,0 

Estado civil   

 Casado 49 40,8 

 Solteiro 39 32,5 

 Divorciado / Separado 21 17,5 
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 Outro 11 9,2 

Tabela 1. Características sociodemográficas dos pacientes infectados por KPC (n = 

120). Santa Maria, 2017. 

(continuação) 

Raça autodeclarada   

 Branco 112 93,3 

 Indígena 2 1,7 

 Pardo 1 0,8 

 Negro 5 4,2 

Motivo de internação conforme grupo CID 10   

I00-I99 - Doenças do aparelho circulatório  31,0 25,8 

S00-T98 - Lesões, envenenamento e algumas outras 
consequências de causas externas  

18,0 15,0 

N00-N99 - Doenças do aparelho geniturinário  13,0 10,8 

J00-J99 - Doenças do aparelho respiratório 10,0 8,3 

A00-B99 - Algumas doenças infecciosas e parasitárias 8,0 6,7 

C00-D48 - Neoplasias [tumores] 8,0 6,7 

R00-R99 - Sintomas, sinais e achados anormais de 

exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra 

parte 

8,0 6,7 

K00-K93 - Doenças do aparelho digestivo 6,0 5,0 

E00-E90 - Doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas 

3,0 2,5 

G00-G99 - Doenças do sistema nervoso 3,0 2,5 

L00-L99 - Doenças da pele e do tecido subcutâneo 3,0 2,5 

M00-M99 - Doenças do sistema osteomuscular e do 

tecido conjuntivo 

3,0 2,5 

Z00-Z99 - Fatores que influenciam o estado de saúde e 

o contato com os serviços de saúde 

3,0 2,5 

D50-D89 -  Doenças do sangue e dos órgãos 

hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários   

2,0 1,7 

O00-O99 - Gravidez, parto e puerpério 1,0 0,8 

Características na admissão hospitalar (co-morbidade)   

 Acidente vascular encefálico 27 22,5 
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(continua) 

Tabela 1. Características sociodemográficas dos pacientes infectados por KPC (n = 

120). Santa Maria, 2017. 

(continuação) 

 Diabetes mellitus  26 21,7 

 Trauma 26 17,5 

 Câncer 18 15,0 

(conclusão) 

 

Durante o período de hospitalização 74,2% dos pacientes realizaram 

procedimentos invasivo/cirúrgico, 39,2% utilizaram ventilação mecânica e 34,2% 

foram internados em unidade de terapia intensiva (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Intervenções realizadas durante a hospitalização dos pacientes infectados 

por KPC. Santa Maria, 2017. 

Intervenções realizadas durante a hospitalização n % 

Procedimento cirúrgico  89 74,2 

Ventilação mecânica 47 39,2 

Transferência para unidade de Terapia Intensiva 41 34,2 

Traqueostomia  17 14,2 

Transplante renal  5 4,2 

 

O principal sitio de infecção de KPC foi intra-abdominal (54,2%), sendo seguido 

pelo trato urinário (20,8%) e trato respiratório (14,2 %) (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Sitio de infecção primário dos pacientes infectados por KPC conforme sítio 

de infecção. Santa Maria, 2017. 

Sitio de infecção N % 

Intra-abdominal 65 54,2 

Trato urinário 25 20,8 

Trato respiratório 17 14,2 

Pele e partes moles 9 7,5 

Corrente sanguínea 4 3,3 
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A média de internação hospitalar foi de 58,3 dias (DP 37,1 dias), e média de 

internação em unidade de terapia intensiva foi de 34,1 dias (DP 23,5 dias). Não foi 

verificado diferença estatisticamente entre o tempo de internação hospitalar (p = 

0,197) e internação em unidade de terapia intensiva (p = 0,509) conforme o sítio de 

infecção (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Tempo de internação dos pacientes infectados por KPC conforme sítio de 

infecção. Santa Maria, 2017. 

Tempo médio de internação (dias) Média DP 

Independentemente da unidade   

Intra-abdominal 53,1 35,3 

Trato urinário 53,8 47,2 

Trato respiratório 55,6 24,9 

Pele e partes moles 48,1 27,5 

Corrente sanguínea 48,0 23,7 

Geral 58,3 37,1 

Unidade de terapia intensiva   

Intra-abdominal 29,0 24,6 

Trato urinário 22,4 21,9 

Trato respiratório 41,2 21,3 

Pele e partes moles - - 

Corrente sanguínea - - 

Geral 34,1- 23,5 

 

Após o diagnóstico de infecção por KPC o tempo médio de internação dos 

pacientes que evoluíram a óbito foi de 38 dias (DP 32,1 dias) e para os pacientes que 

receberam alta clínica foi de 31,1 dias (DP 27,7 dias). 

 

 

5.2. REGIME TERAPÊUTICO DE ACORDO COM O PERÍODO  

 

A média de medicamentos usados por dia pelos pacientes durante o período 

de hospitalização foi de 5,3 (DP 15,8). Foram identificados 262 medicamentos 
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distintos durante a hospitalização. Os grupos terapêuticos mais utilizados foram do 

trato alimentar e metabolismo (Grupo A) (100,0 %), sistema nervoso (Grupo N) (100,0 

%), Sangue e dos órgãos formadores do sangue (Grupo B) (99,1 %), e anti-infecciosos 

gerais para uso sistémico (97,4 %) (Tabela 5).  

 

Tabela 5. Frequência do uso de medicamentos conforme classificação ATC - Nível I 

em pacientes infectados por KPC. Santa Maria, 2017. 

Classificação ATC – Nível I n % 

Grupo A - Aparelho digestivo e metabolismo 120 100,0 

Grupo N - Sistema nervoso 120 100,0 

Grupo B - Sangue e órgãos hematopoiéticos 119 99,1 

Grupo J - Anti-infecciosos gerais para uso sistémico 117 97,4 

Grupo C - Aparelho cardiovascular 113 94,0 

Grupo H - Preparações hormonais sistémicas, excluindo 

hormonas sexuais e insulinas 

77 64,1 

Grupo R - Aparelho respiratório 68 56,4 

Grupo M - Sistema musculo-esquelético 66 54,7 

Grupo V – Vários 47 39,3 

Grupo P - Produtos antiparasitários, insecticidas e repelentes 36 29,9 

Grupo D - Medicamentos dermatológicos 30 24,8 

Grupo S - Órgãos dos sentidos 18 15,4 

Grupo G - Aparelho genito-urinário e hormonas sexuais 14 12,0 

Grupo L - Agentes antineoplásicos e imunomoduladores 9 7,7 

 

Os medicamentos mais prescritos foram do Grupo A, Grupo B, Grupo N 

independentemente do período de infecção. Na fase pré-infecção para a fase de 

infecção em todos os grupos de medicamentos houve aumento ou manutenção do 

uso nos pacientes, com exceção do Grupo D. Após a fase de infeção houve redução 

do uso de medicamentos em todos os grupos (Tabela 6). 
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Tabela 6. Frequência do uso de medicamentos conforme classificação ATC e fase de 

infecção em pacientes infectados por KPC. Santa Maria, 2017. 

Classificação ATC  

(Nível I) 

Pré-

infecção 

Durante a 

infecção 
Pós-infecção 

N % N % N % 

Grupo A  113 94,0 120 100,0 35 29,1 

Grupo B  112 93,1 116 96,6 34 28,2 

Grupo C 102 84,6 109 90,6 27 22,2 

Grupo D  22 17,9 14 12,0 7 6,0 

Grupo G  8 6,8 13 11,1 4 3,4 

Grupo H  55 46,1 68 56,4 13 11,1 

Grupo J  105 87,2 114 94,9 30 24,8 

Grupo L  8 6,8 8 6,8 3 2,6 

Grupo M  41 34,2 68 56,4 7 6,0 

Grupo N 114 94,9 120 100,0 35 29,1 

Grupo P  18 15,4 24 19,7 2 1,7 

Grupo R  40 33,3 49 41,0 14 12,0 

Grupo S  13 11,1 13 11,1 0 0,0 

Grupo V  23 18,8 34 28,2 4 3,4 

 

Com relação ao tempo médio de uso foi verificado um aumento na fase da 

infecção, na fase pós-infecção foi verificado a redução do tempo médio de uso a 

valores inferiores aos observados na fase pré-infecção e durante a infecção (Tabela 

7)  

 

Tabela 7. Distribuição média em dias do uso de medicamentos conforme grupos 

terapêuticos de medicamentos e fase da infecção em pacientes infectados por KPC. 

Santa Maria, 2017. 

(continua) 

Classificação ATC  

(Nível I) 

Pré-infecção Durante infecção Pós-infecção 

média DP média DP média DP 

Grupo A  7,3 17,7 12,9 27,7 1,9 12,2 

Grupo B  6,7 15,5 10,6 27,1 1,8 9,9 



65 

 

 

Tabela 7. Distribuição média em dias do uso de medicamentos conforme grupos 

terapêuticos de medicamentos e fase da infecção em pacientes infectados por KPC. 

Santa Maria, 2017. 

(continuação) 

Grupo C  5,8 14,9 11,0 20,2 0,9 6,2  

Grupo D  3,7 11,0 4,6 13,7 1,3 4,3  

Grupo G  11,1 30,6 8,7 15,8 0,4 0,9  

Grupo H  4,3 15,5 6,0 14,9 0,4 2,0  

Grupo J  13,2 31,7 16,7 32,0 2,9 15,2  

Grupo L  1,4 2,3 6,7 15,9 1,8 5,0  

Grupo M  2,8 10,5 6,0 27,6 0,6 3,4  

Grupo N  8,6 23,5 13,2 28,5 2,5 13,5  

Grupo P  2,0 4,8 3,4 5,1 0,3 1,9  

Grupo R  4,5 10,5 13,6 26,3 1,4 5,3  

Grupo S  20,0 32,9 11,1 13,8 0,0 0,0  

Grupo V  3,8 9,4 7,1 12,3 1,0 5,1  

(conclusão) 

 

Na análise do grupo J verificou-se o aumento do tempo médio de dias de uso 

dos medicamentos durante o período de infecção durante o período de infecção os 

medicamentos com maior tempo de uso foram daptomicina (34 dias), quinolonas (19 

dias), tetraciclinas (18 dias) e polimixinas (15 dias) (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Distribuição média em dias do uso de medicamentos conforme Grupo J - 

Anti-infecciosos gerais para uso sistémico e fase da infecção em pacientes infectados 

por KPC. Santa Maria, 2017. 

(continua) 

GRUPO J - Anti-infecciosos gerais para 

uso sistémico 

(Nível ATC – II – V) 

Pré 

Infecção 

Durante 

infecção 

Pós-

Infecção 

Antimicrobianos para uso sistêmico   
 

 Animicrobianos aminoglicosídeos 8,64  11,01  7,71  

 Animicrobianos beta-lactamicos 6,44  14,77  9,88  
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Tabela 9. Distribuição média em dias do uso de medicamentos conforme Grupo J - 

Anti-infecciosos gerais para uso sistémico e fase da infecção em pacientes infectados 

por KPC. Santa Maria, 2017. 

(continuação) 

 Macrólidos, lincosamidas e 

estreptograminas 

6,52  4,73  1,00  

 Outros animicrobianos    

  Antibacterianos glicopeptídicos 7,52  9,39  6,71  

  Derivados do imidazole 8,03  11,12  10,67  

  Derivados de nitrofurano - 6,00  - 

  Daptomicina - 34,00  - 

  Linezolida 11,14  10,00  21,00  

  Polimixinas 4,70  15,30  5,50  

 Animicrobianos de quinolona 5,17  19,57  4,33  

 Sulfonamidas e trimetoprim 3,73  13,01  9,71  

 Tetraciclinas - 18,83  3,00  

(conclusão) 

 

No total foram usados 35 regimes de ATB. Destes 37,1% (n = 13) foram 

monoterapia e 62,9 (n = 22) foram terapia combinada, assim como em 13 pacientes 

não foram verificados tratamentos antimicrobianos após o diagnóstico laboratorial. Os 

regimes antimicrobianos mais utilizaram foram a monoterapia de meropenem (11,2 

%), peperacilina associado a tazobactam (11,2 %), monoterapia de vancomicina (11,2 

%), monoterapia de amicacina (6,5 %), amicacina associado a meropenem (5,6 %) e 

meropenem associado à vancomicina (5,6 %) (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Frequência do uso dos esquemas antimicrobianos conforme classificação 

ATC (Nível V) em pacientes infectados por KPC. Santa Maria, 2017. 

(continua) 

Esquema antimicrobiano N % 

Meropenem 12 11,2 

Piperacilina + tazobactam 12 11,2 

Vancomicina 12 11,2 
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Tabela 9. Frequência do uso dos esquemas antimicrobianos conforme classificação 

ATC (Nível V) em pacientes infectados por KPC. Santa Maria, 2017. 

(continuação) 

Amicacina 7 6,5 

Amicacina meropenem 6 5,6 

Meropenem vancomicina 6 5,6 

Amoxicilina + sulbactam 5 4,7 

Gentamicina 4 3,7 

Meropenem + teicoplanina 4 3,7 

Amicacina + meropenem + 

vancomicina 

3 2,8 

Amicacina + polimixina B 3 2,8 

Amicacina + polimixina B + 

vancomicina 

3 2,8 

Ceftriaxona 3 2,8 

Meropenem + polimixina B 3 2,8 

Meropenem + polimixina B + 

vancomicina 

3 2,8 

Polimixina B 3 2,8 

Amicacina + piperacilina + 

tazobactam 

2 1,9 

Metronidazol 2 1,9 

Piperacilina + tazobactam + 

vancomicina 

2 1,9 

Ampicilina + sulbactam 1 0,9 

Ampicilina + sulbactam + 

ceftriaxona 

1 0,9 

Ampicilina + sulbactam + 

vancomicina 

1 0,9 

Cefazolina 1 0,9 

Ceftazidima 1 0,9 

Ciprofloxacino 1 0,9 

Clindamicina 1 0,9 

(continua) 
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Tabela 9. Frequência do uso dos esquemas antimicrobianos conforme classificação 

ATC (Nível V) em pacientes infectados por KPC. Santa Maria, 2017. 

(continuação) 

Clindamicina + polimixina b 1 0,9 

Gentamicina + meropenem 1 0,9 

Levofloxacino + meropenem 1 0,9 

Levofloxacino + vancomicina 1 0,9 

Tigeciclina 1 0,9 

Total 107* 100,0 

(conclusão) 
*13 pacientes não receberam tratamento antimicrobiano 

 

Os dias de tratamento antimicrobiano de primeira escolha variaram de 2 a 15 

dias. O período médio inicial de tratamento, considerando os esquemas 

antimicrobianos mais utilizados, foram de 10 dias para meropenem, 8,9 dias para 

perepacilina associado a tazobactam, 10,2 dias para monoterapia de vancomicina, 7,3 

dias para monoterapia de amicacina, 7,2 dias para amicacina associado a meropenem 

e de 5,5 dias para meropenem associado à vancomicina (Tabela 11).  

 

Tabela 11. Médias de dias prescritos de antimicrobianos para tratamento da infecção 

por KPC 

(continua) 

Esquema antimicrobiano 

Dias de tratamento 

Média 
Desvio 

padrão 

Amicacina 7,3 1,4 

Amicacina + meropenem 7,2 4,8 

Amicacina + meropenem + vancomicina 6,3 3,2 

Amicacina + piperacilina + tazobactam 5,5 2,1 

Amicacina + polimixina B 7,0 5,2 

Amicacina + polimixina B + vancomicina 8,7 1,5 

Amoxicilina + sulbactam 7,6 1,5 

Ampicilina + sulbactam 7,0 -  

Ampicilina + sulbactam + ceftriaxona 15,0 -  
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Tabela 10. Médias de dias prescritos de antimicrobianos para tratamento da infecção 

por KPC 

(continuação) 

Ampicilina + sulbactam + vancomicina 12,0 -  

Cefazolina 4,0 -  

Ceftazidima 8,0 -  

Ceftriaxona 13,0 6,6 

Ciprofloxacino 5,0 -  

Clindamicina 8,0 -  

Clindamicina + polimixina B 6,0 -  

Gentamicina 9,0 0,8 

Gentamicina + meropenem 2,0 -  

Levofloxacino + meropenem 10,0 -  

Levofloxacino + vancomicina 5,0 -  

Meropenem 10,0 6,7 

Meropenem + polimixina B 6,3 2,5 

Meropenem + polimixina B + vancomicina 9,0 1,7 

Meropenem + teicoplanina 9,0 3,7 

Meropenem + vancomicina 5,5 2,1 

Metronidazol 8,5 3,5 

Piperacilina + tazobactam 8,9 4,7 

Piperacilina + tazobactam + vancomicina 11,0 4,2 

Polimixina B 8,7 ,6 

Tigeciclina 7,0 -  

Vancomicina 10,2 6,6 

(conclusão) 

 

 

5.3. EFETIVIDADE 

 

A maioria dos pacientes (76,7%) teve falha terapêutica do primeiro esquema 

antimicrobiano, 80,9% dos pacientes não tiveram negativação do antibiograma até a 

alta hospitalar, e 35% dos pacientes evoluíram a óbito (Tabela 12). 
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Tabela 12. Desfechos dos pacientes infectados por KPC (N=120). Santa Maria, 2017. 

Desfechos  Pacientes % 

Reinfecção   

 Sim 12 10,0 

 Não 108 90,0 

Falha da primeira terapia antimicrobiana   

 Sim 92 76,7 

 Não 28 23,3 

Negativação do antibiograma até alta hospitalar   

 Sim 23 19,1 

 Não 97 80,9 

Motivo de Alta Hospitalar   

 Alta Clínica 78 65,0 

 Óbito 42 35,0 

 

A maioria dos pacientes (80,9%) apresentou falha terapêutica da primeira 

opção de tratamento antimicrobiano, assim como ao término da internação não houve 

negativação do antibiograma (87 %). Houve falha da primeira terapia antimicrobiana 

principalmente na ocorrência de bactéria e infecção intra-abdominal, quando 

comparado aos demais sítios de infecção (p = 0,011). O sítio de infecção intra-

abdominal apresentou maior prevalência de infecções sem negativação do 

antibiograma até a alta hospital, quando comparado aos demais sítios de infecção (p 

= 0,003). A ocorrência de óbito hospitalar é mais prevalente nos pacientes com 

infecção de corrente sanguínea e infecções do trato respiratório (p = 0,010) ( 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribuição dos pacientes na ocorrência dos desfechos 

intermediários e final hospitalar conforme sitio de infecção em pacientes infectados 

por KPC (N=120). Santa Maria, 2017.). 
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Figura 3. Distribuição dos pacientes na ocorrência dos desfechos intermediários e final 

hospitalar conforme sitio de infecção em pacientes infectados por KPC (N=120). Santa 

Maria, 2017.  

 
*Teste exato de Fisher. 
 

 Ao considerar somente os tratamentos mais prevalentes foi verificado que os 

pacientes tratados com amicacina apresentaram menor falha terapêutica como 

primeira opção de tratamento (57,1 %), os demais esquemas antimicrobianos 

apresentaram prevalência superior (Tabela 13). 

  

Tabela 13. Distribuição dos pacientes conforme falha terapêutica da primeira opção 

de tratamento segundo os 6 esquemas antimicrobianos mais utilizados em pacientes 

infectados por KPC (N=55). Santa Maria, 2017. 

Tratamento antimicrobiano Falha terapêutica da primeira 

opção de tratamento 
 

n % 

Amicacina (n = 7) 4 57,1 
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Amicacina + Meropenem (n = 6) 5 83,3 

Meropenem (n = 12) 10 83,3 

Meropenem + Vancomicina (n = 6) 5 83,3 

Piperacilina + tazobactam  (n = 12) 9 75,0 

Vancomicina (n = 12) 10 83,3 

 

 Foi verificado que até alta hospitalar ao menos 57,1% dos pacientes estavam 

infectados pela KPC. O tratamento mais efetivo, do ponto de vista da negativação do 

antibiograma, foi o baseado na amicacina isolada (Tabela 14). 

 

Tabela 14. Distribuição dos pacientes conforme Negativação do antibiograma até alta 

hospitalar segundo os 6 esquemas antimicrobianos mais utilizados em pacientes 

infectados por KPC (N=55). Santa Maria, 2017. 

Tratamento antimicrobiano Ausência de 

negativação do 

antibiograma até alta 

hospitalar 
 

n % 

Amicacina (n = 7) 4 57,1 

Amicacina + Meropenem (n = 6) 5 83,3 

Meropenem (n = 12) 10 83,3 

Meropenem + Vancomicina (n = 6) 6 100,0 

Piperacilina + tazobactam (n = 12) 11 91,7 

Vancomicina (n = 12) 10 83,3 

 

 Os pacientes tratados com amicacina apresentaram maior prevalência de 

sobrevivência (85,7 %), sendo seguidos pelos tratados com meropenem (83,3 %) e 

amicacina associado a meropenem (66,7%), ou vancomicina (66,7 %) (Tabela 15). 

 

Tabela 15. Distribuição dos pacientes conforme alta hospitalar (desfecho final) 

segundo os 6 esquemas antimicrobianos mais utilizados em pacientes infectados por 

KPC (N=55). Santa Maria, 2017. 

Tratamento antimicrobiano Alta hospitalar (vivo) 
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n % 

Amicacina (n = 7) 6 85,7 

Amicacina + Meropenem (n = 6) 4 66,7 

Meropenem (n = 12) 10 83,3 

Meropenem + Vancomicina (n = 6) 3 50,0 

Piperacilina + tazobactam (n = 12) 5 41,7 

Vancomicina (n = 12) 8 66,7 

 

Ao ser avaliados os sítios de infecção no aumento do risco de mortalidade, foi 

verificado que somente a infecção das vias áreas superiores elevam em 1,98 vezes o 

risco de mortalidade (p = 0,007). Frente as características da admissão e internação 

foi verificado que somente pacientes com câncer (p = 0,045) e que utilizaram 

ventilação mecânica apresentaram maior risco de mortalidade, respectivamente 1,5 e 

1,7 e vezes superior. 

Os desfechos intermediários, falha terapêutica da primeira opção de tratamento 

(p =0,28), ausência de negativação do antibiograma (p = 0,13) e reinfecção (p = 0,20) 

não tiveram associação com o desfecho alta hospitalar (vivo). 

 

 

5.4. CUSTOS DIRETOS DA TERAPIA MEDICAMENTOSA 

 

O custo total direto dos medicamentos administrados nos pacientes foi de R$ 

1.182.360,18 durante a internação hospitalar. O custo médio diário por paciente foi de 

R$ 396,48 (DP R$ 372,52) durante a internação hospitalar, sendo R$ 122,45 (DP R$ 

108,23) na fase pré-infecção, R$ 221,80 (DP R$ 286,60) durante a infecção e R$ 

194,15 (DP R$ 163,60) na fase pós-infecção. O grupo J foi responsável por 59,5% do 

custo total e o grupo B foi responsável por 19,2% (Tabela 16).  

 

Tabela 16. Distribuição do custo total conforme classificação ATC – Nível I - nos 

pacientes infectados por KPC (N=120). Santa Maria, 2017. 

(continua) 

Classificação ATC (Nível I) Custo total % 

Grupo J  701.021,01 59,3 
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Grupo B  227.073,50 19,2 

Grupo A  80.020,33 6,8 

Grupo L  45.112,31 3,8 

Grupo C  41.226,88 3,5 

Grupo N  41.559,96 3,5 

Grupo R  19.385,97 1,6 

Grupo M  9.891,92 0,8 

 

Tabela 15. Distribuição do custo total conforme classificação ATC – Nível I - nos 

pacientes infectados por KPC (N=120). Santa Maria, 2017. 

(continuação) 

Grupo S  6.569,73 0,6 

Grupo H  6.307,93 0,5 

Grupo V  1.919,59 0,2 

Grupo D  1.268,22 0,1 

Grupo G  676,42 0,1 

Grupo P  326,41 < 0,1 

Total 1.182.360,18 100,0 

 

No grupo de Anti-infeccioso de Uso Sistêmico – J (nível 1) o medicamento 

Meropenem foi responsável por 13,6 % deste custo, sendo seguido pela anfotericina 

B (12,4 %) voriconazol (12,4 %), polimixina B (10,3 %) e tigeciclina (7,2 %) (Tabela 

19). Estes medicamentos representam 55,9% do custo do Grupo J (Tabela 17). 

 

Tabela 17. Distribuição do custo total do Grupo J conforme classificação ATC – Nível 

V - nos pacientes infectados por KPC (N=120). Santa Maria, 2017. 

(continua) 

Medicamento (ATC Nível V) Custo total % 

Meropenem   95.294,52 13,59 

Anfotericina B 86.956,57 12,40 

Voriconazol 86.643,31 12,36 

Polimixina B 72.147,11 10,29 

Tigeciclina  50.181,38 7,16 
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Micafungina  46.683,83 6,66 

Vancomicina 40.583,42 5,79 

Piperacilina e inibidor de enzima 40.469,36 5,77 

Amoxicilina 30.447,71 4,34 

Linezolida 27.475,35 3,92 

Daptomicina 20.170,91 2,88 

Ertapenem   18.675,53 2,66 

Teicoplanina 14.276,72 2,04 

 

 

Tabela 16. Distribuição do custo total do Grupo J conforme classificação ATC – Nível 

V - nos pacientes infectados por KPC (N=120). Santa Maria, 2017. 

(continuação) 

Ampicilina 12.505,94 1,78 

Oxacillina 8.014,54 1,14 

Aciclovir  7.736,96 1,10 

Cefepima 6.989,61 1,00 

Ampicillina 5.129,92 0,73 

Ciprofloxacina 3.754,81 0,54 

Amicacina  3.495,53 0,50 

Clindamicina 3.200,67 0,46 

Azitromicina   2.994,29 0,43 

Miconazol 2.363,05 0,34 

Metronidazol 2.060,64 0,29 

Sulfametoxazol e trimetoprim 2.056,96 0,29 

Ceftriaxona 1.971,47 0,28 

Fluconazol   1.486,51 0,21 

Imipenem e inibidor de enzima 1.413,97 0,20 

Cefazolina 1.252,16 0,18 

Levofloxacina 1.012,95 0,14 

Lopinavir and ritonavir   846,30 0,12 

Ceftazidima 502,34 0,07 

Ganciclovir  474,30 0,07 
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Gentamicina  457,84 0,07 

Cefuroxima 330,87 0,05 

Tobramicina 328,61 0,05 

Zidovudina   326,70 0,05 

Benzilpenicilina 150,41 0,02 

Ritonavir   68,99 0,01 

Lamivudina   28,23 0,004 

Eritromicina 20,94 0,003 

Ciprofloxacina 18,38 0,003 

(continua) 

Tabela 16. Distribuição do custo total do Grupo J conforme classificação ATC – Nível 

V - nos pacientes infectados por KPC (N=120). Santa Maria, 2017. 

(continuação) 

Nitrofurantoína 10,44 0,001 

Itraconazol 8,14 0,001 

Atazanavir   2,82 0,0004 

(conclusão) 

 

Ao comparar o custo médio por paciente conforme grupo terapêutico e fase de 

infecção, foi verificado que somente no Grupo J houve diferença significativa, a qual 

foi referente a fase pré-infecção comparada a fase de infecção, e a fase de infecção 

comparada a fase pós-infecção (Tabela 18). 

 

Tabela 18. Custo direto dos medicamentos por paciente infectado por KPC nos 

períodos de hospitalização segundo grupo terapêutico (nível 1 da ATC). Santa Maria, 

2017. 

GRUPO ATC 

Nível I 

Pré-infecção Infecção Pós-infecção 

p Média 

R$ 

DP 

R$ 

Média 

R$ 

DP 

R$ 

Média 

R$ 

DP 

R$ 

Grupo A  9,31 1,78 14,03 3,48 3,55 5,03 0,18 

Grupo J  58,54 18,36 124,58 48,06 37,60 130,70 0,00 

Grupo L  2,73 9,91 18,10 109,95 0,26 1,38 0,20 

Grupo P  0,04 0,21 0,06 0,17 0,01 0,14 0,86 

Grupo B  28,06 10,64 40,16 14,18 10,48 19,94 0,20 

Grupo C  7,26 2,67 7,64 2,71 1,61 3,00 0,08 

Grupo D  0,14 1,70 0,09 0,94 0,24 7,05 0,84 
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Grupo G  0,09 0,97 0,09 0,87 0,03 0,48 0,22 

Grupo M  0,48 1,16 2,37 5,48 0,47 6,86 0,15 

Grupo N  7,03 2,64 7,56 1,75 1,30 0,83 0,11 

Grupo R  2,00 8,06 4,20 13,56 0,58 4,62 0,50 

Grupo S  1,21 8,42 1,20 8,16 0,00 - 0,23 

Grupo H  1,20 1,42 1,18 1,49 0,22 0,94 0,48 

Grupo V  0,16 1,22 0,55 3,42 0,08 2,45 0,96 

 

Todos os locais de infecção foram associados a altos custos durante a infecção. 

Apenas o grupo terapêutico de anti-infecciosos para uso sistêmico mostrou diferença 

significativa (p = 0,000) no custo durante a internação, o que o período de infecção 

demonstrou custos mais altos (Tabela 19). 

 

Tabela 19. Custo médio dos medicamentos por paciente infectado por KPC nos 

períodos de hospitalização segundo sitio de infecção. Santa Maria, 2017. 

SI Pré-infecção Infecção Pós-infecção p* 

Média DP Média DP Média DP 

CS 3.898,82 6.158,30 30.646,40 52.990,24 25.41,38 2.309,66 0.05 

IA 3.193,41 4.834,53 7.880,74 20.361,73 24.32,74 3.884,83 0.04 

TU 2.750,05 4.111,81 4.622,98 8.935,65 22.34,43 2.753,66 0.04 

OT 1.401,70 - - - - - - 

PPM 2.307,23 3.071,62 7.730,82 6.931,55 2.102,18 2.686,91 0.04 

TR 4.659,07 5.818,82 8.315,97 10.851,26 3.406,46 5.291,71 0.04 

Geral 3.743,94 5.961,82 6.455,68 11.190,43 3.032,86 4.383,46 0,04 

SI – sítio de infecção; CS – Corrente Sanguinea; IA – intra-abdominal; TU – Trato 

urinário; OT – oesteoarticular; PPM – pele e partes moles; TR – trato respiratório. 

 

 

5.5. AVALIAÇÃO CUSTO-EFETIVIDADE 

 

A avaliação de custo-efetividade foi realizada considerando dois cenários. No 

primeiro cenário foram considerados os antimicrobianos mais prescritos e no segundo 

cenário foram considerados os antimicrobianos mais prescritos e que sejam em 

terapia combinada. 

O modelo de decisão final da árvore de decisão está apresentado na Figura 4. 

 

Figura 4. Arvore de decisão do modelo econômico. 
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5.5.1. Cenário 1 – Monoterapia + Terapia combinada 

 

A análise determinística baseada nos diferentes esquemas terapêuticos 

antimicrobianos para o tratamento de pacientes com KPC demonstrou que o 

tratamento utilizando a monoterapia de amicacina (não dominado) é superior aos 

demais esquemas antimicrobianos (absolutamente dominado, ou seja, apresentou 

custo maior e maior probabilidade de óbito que algum comparador), independente do 

limiar de disposição a pagar (Figura 5).  

Ao ser comparado os demais esquemas antimicrobianos, foi verificado que a 

monoterapia de amicacina apresenta uma redução mínima R$ 782,40 por paciente 

tratado. A monoterapia de amicacina apresentou uma razão custo-efetividade de R$ 

9.345,65 para cada paciente tratado com evolução de alta clínica (Tabela 20). 

Uma forma pragmática de se interpretar esses resultados é a de que pacientes 

tratados com amicacina possuem uma melhor probabilidade de sobreviver associado 

a uma redução no custo do tratamento de ao menos R$ 782,40 por paciente. 

 

 

Figura 5. Análise de custo-efetividade, segundo alta hospitalar de pacientes KPC. 
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Tabela 20. Resultados da análise de custo-efetividade (caso-base).  

Tratamento Custo 
(R$) 

Custo 
incremental 

(R$) 

Efetividade 
(sobrevida) 

Efetividade 
Incremental 

RCEI CE Conclusão 

Amicacina  8.009,22 - 0,86 
 

- 9.345,65 Não dominado 

Meropenem  8.791,62 782,40 0,83 - 0,02  Dominado 10.554,16 Absolutamente 
dominado 

Amicacina + Meropenem  8.930,52 921,30 0,67 - 0,19  Dominado 13.389,09 Absolutamente 
dominado 

Vancomicina  9.185,52 1.176,30 0,67 - 0,19  Dominado 13.709,72 Absolutamente 
dominado 

Meropenem + vancomicina  9.281,54 1.272,32 0,50 - 0,36  Dominado 18.563,08 Absolutamente 
dominado 

Piperacilina + tazobactam  9.462,67 1.453,45 0,42 - 0,44  Dominado 22.692,24 Absolutamente 
dominado 

 RCEI – razão custo-efetividade incremental; CE – custo-efetividade 
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A análise de sensibilidade probabilística multivariada demonstrou que após 

100.000 alterações das variáveis e considerando todos os limiares de disposição a 

pagar o tratamento com amicacina deve ser considerado como primeira alternativa 

para o tratamento de pacientes infectados por KPC (Figura 6). 

 

Figura 6. Curva de aceitabilidade de custo-efetividade. 

 

 

  

 O tratamento que apresentou melhor relação custo-efetiva no limiar de disposição a 

pagar até R$ 150.000 foi baseado em piperacilina e tazobactam, após este valor o tratamento 

baseado em amicacina foi o mais custo-efetivo.. A dispersão das iterações entre custo e 

efetividade está demonstrado na  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 
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Figura 7. Gráfico de dispersão 

 

 

 

5.5.2. Cenário 2 – Terapia combinada 

 

A análise determinística baseada nos diferentes esquemas terapêuticos 

antimicrobianos para o tratamento de pacientes com KPC demonstrou que o 

tratamento utilizando a amicacina associado a meropenem (não dominado) é superior 

aos demais esquemas antimicrobianos (absolutamente dominado, ou seja, 

apresentou custo maior e efetividade pior que algum comparador), independente do 

limiar de disposição a pagar (Figura 8).  

Ao ser comparado os demais esquemas antimicrobianos, foi verificado que a 

amicacina associado a meropenem apresenta uma redução mínima R$ 351,02 por 
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paciente tratado. O tratamento baseado em amicacina associado a meropenem 

apresentou uma razão custo-efetividade de R$ 13.389,09 para cada paciente tratado 

com evolução de alta clínica (Tabela 21). 

Uma forma pragmática de se interpretar esses resultados é a de que pacientes 

tratados com amicacina associado a meropenem possuem uma melhor efetividade 

probabilidade de sobreviver, assim como apresentam uma redução no custo de R$ 

351,02 por paciente. 

 

 

Figura 8. Análise de custo-efetividade segundo alta hospitalar de pacientes KPC. 
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Tabela 21. Resultados da análise de custo-efetividade (caso-base). 

Tratamento Custo 
(R$) 

Custo 
incremental 

(R$) 

Efetividade 
(sobrevida) 

Efetividade 
Incremental 

RCEI CE Conclusão 

Amicacina + Meropenem  8.930,52 - 0,67 - - 13.389,09 Não dominado 

Meropenem + vancomicina  9.281,54 351,02 0,50 - 0,17 Dominado 18.563,08 Absolutamente 
dominado 

Piperacilina + tazobactam  9.462,67 532,14 0,42 - 0,25 Dominado 22.692,24 Absolutamente 
dominado 

 RCEI – razão custo-efetividade incremental; CE – custo-efetividade 



85 

 

 

A análise de sensibilidade probabilística multivariada demonstrou que 

após 100.000 alterações das variáveis e considerando todos os limiares de 

disposição a pagar o tratamento realizado pela amicacina associado a 

meropenem deve ser considerado como primeira alternativa para o tratamento 

de pacientes infectados por KPC (Figura 9). 

 

Figura 9. Curva de aceitabilidade de custo-efetividade. 

 
  

 

 Em ao menos 60% das interações entre diferentes custos e efetividades 

a amicacina associado a meropenem foi o tratamento mais custo-efetivo, 

aumentando este porcentual conforme o aumento do limiar de disposição a 

pagar. A dispersão das iterações entre custo e efetividade está demonstrado na 

Figura 10. 
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Figura 10. Gráfico de dispersão 
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6 DISCUSSÃO  
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6. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo de custo-efetividade dos tratamentos usados nos 

pacientes com infecção por KPC apontou 35 regimes de antimicrobianos 

distintos, cujos mais frequentes foram a monoterapia com amicacina, 

meropenem ou vancomicina e, o regime combinado composto por  amicacina  

associado à meropenem, meropenem associado à vancomicina e piperacilina  

com tazobactam. O custo total do tratamento medicamentoso foi de R$ 

1.182.360,18 e o custo médio por paciente foi de R$ 13.232,48. A falha 

terapêutica, independentemente do tipo de infecção ou do tipo de regime, foi 

observada em 76,7% dos casos, onde a negativação do antibiograma, a 

reinfecção e a taxa de sobreviventes, foram, respectivamente, 19,1%, 10,0% e 

65,0%. O regime terapêutico de melhor razão custo-efetividade foi amicacina em 

monoterapia.  

Observou-se também uma grande variabilidade na prescrição de 

antimicrobianos (n=35 regimes terapêuticos; Tabela 10), aspecto este que 

certamente interferiu nos custos diretos e efetividade das terapias. Essa 

variabilidade mostra que, por tratar-se de um hospital escola, a prescrição muitas 

vezes é realizada por médicos residentes, os quais estão em treinamento em 

diferentes especialidades que não estão habituadas a prescrição de 

antimicrobianos em infecções provocadas por germes multirresistentes como a 

KPC, além da ausência de guidelines institucionais baseados em evidências que 

direcionem a prescrição o que acaba levando a adoção de um tratamento 

empírico nos pacientes infectados por KPC. A utilização da saúde baseada em 

evidências, por meio de guidelines, revisões sistemáticas ou estudos de 

avaliação de tecnologias em saúde, por exemplo, apresentam critérios que 

corroboram para a tomada de decisão e que devem ser usados como base para 

julgamentos da sua qualidade científica e força das recomendações para a 

prática clínica, bem como para a redução da variabilidade da prescrição.(125-133)  

A alta variabilidade do tratamento prescrito, como no cenário deste estudo, pode 

impactar de forma negativa nos custos e efetividade do tratamento.(134-136) 

O tratamento dos pacientes infectados com KPC apresentou um custo 

significativamente mais alto durante a fase da infecção (p < 0.05), 
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independentemente do sítio de infecção primária (Tabela 19), corresponde a 

cerca de metade (48,8%) do custo total do tratamento. O custo nesta fase 

aumentou, pelo menos, 72% em relação às outras etapas do tratamento (pré-

infecção e pós-infecção) e possíveis achados que justificam este fato são que, 

durante a infecção, o consumo de medicamentos pertencentes a quase 

totalidade das classes terapêuticas foi maior (Tabela 18), exceto os agentes 

usados para afecções dermatológicas (Grupo D).  

Além disso, o tempo de utilização de medicamentos de alto custo, como 

os antimicrobianos (Grupo J) e dos medicamentos de ação no sistema nervoso 

central (Grupo N), de infusão intravenosa,  foram  maiores nesta fase. 

Adicionalmente, mais de um terço (34,2%) dos pacientes foram internados em 

UTI, conferindo maior gravidade a amostra, sobreposta a infeção com KPC, com 

consequente necessidade de terapêutica medicamentosa complexa. Estudos 

apontam que os custos dispendidos no tratamento com antimicrobianos, em 

diferentes contextos do cuidado ou especialidade são, de modo geral, superiores 

a outras classes terapêuticas.(137-140) Somado a isso, o aumento do custo pode 

ser atribuído também à grande variedade de regimes de antimicrobianos 

utilizados (N=35), indica ausência de padrão terapêutico e uma prática de 

prescrição pouco sustentada em evidências, ainda que a infecção seja causada 

pelo mesmo microrganismo. Estes achados estão alinhados a outros estudos 

prévios os quais mostraram que, nos casos de tratamento incorreto de 

antimicrobianos decorrentes do tempo de terapia ou uso de dose equivocados, 

os custos podem aumentar em até 36%.(137-140) 

O fato de parte expressiva do custo total da terapia medicamentosa (59%; 

Tabela 16) ter sido relacionada ao uso de antimicrobianos confirma que esta 

classe terapêutica (Grupo J), nos casos de pacientes com infecção por KPC, 

pode representar uma variável importante a ser avaliada nos estudos de custo-

efetividade.  Em hospitais, os programas de manejo antimicrobiano foram 

capazes de reduzir 26% das doses e 81% do total de cargas antimicrobianas, 

fatores que representaram um grande impacto econômico no serviço.(141-144) 

Quanto a análise de custo por paciente, segundo local de infecção, 

observou-se diferença na infecção da corrente sanguínea que, apesar de ter 

acometido menos de 5% da amostra (3,3%), apresentou o maior custo (R$ 
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30.646,40).  Pacientes com infecção da corrente sanguínea, no presente estudo, 

receberam altas doses de antimicrobianos de alto custo, de infusão intravenosa, 

como tigeciclina, cujo custo por dose/dia foi de R$ 616,00 (custo unitário de R$ 

154,00) para um tempo médio de tratamento de 28 dias (R$ 17.248,00).  Estudos 

realizados no contexto nacional e internacional demonstraram que o custo do 

tratamento de infecções da corrente sanguínea foi alto em comparação aos 

demais sítios de infecção, este fator é  devido a necessidade de intervenção 

aguda no tratamento da infecção pelo seu maior potencial de mortalidade.(145, 146) 

Adicionalmente, o uso de antimicrobianos usados no tratamento de bactérias 

multirresistentes, como a KPC, pode aumentar o custo do tratamento em mais 

de 1,6 vezes.(141-144) Pacientes infectados com KPC podem apresentar inúmeras 

alterações clínicas, as quais podem ser decorrentes da própria infecção, como 

por exemplo sepses, ou inerentes ao uso de antimicrobianos específicos, os 

quais podem acometer função renal, hepática e gastrointestinal, aspectos que 

impactam na necessidade de utilização de terapias adicionais.(48, 147-152) 

No presente estudo verificou-se ainda que a taxa de sucesso, relativa a 

falha terapêutica e negativação do antibiograma, independentemente do local da 

infecção, foi muito baixa em comparação com outros estudos conduzidos 

previamente, ainda que os pacientes analisados apresentassem infecção em 

sítios semelhantes a esta coorte. (108-112) As possíveis explicações para essa 

diferença consistem, primeiramente, no fato de que neste estudo, a infecção por 

KPC foi vista na totalidade da amostra, diferentemente de outros cuja prevalência 

foi inferior a 20%, além da verificação da ausência de uniformização do conceito 

de falha terapêutica, aspecto que pode ter impactado na epidemiologia 

apresentada.(108-112)  No caso das infecções por KPC, a falha terapêutica pode ser 

decorrente da resistência microbiana adquirida frente ao regime terapêutico 

utilizado, além de a cepa multirresistente ser distinta nos serviços, influencia os 

desfechos intermediários.(32, 152-156)  

Além disso, os autores destes estudos não identificaram terapia com 

aminoglicosídeos, aspecto que difere largamente da presente coorte de 

pacientes, uma vez que nos regimes prevalentes, a amicacina foi usada em mais 

de um quarto dos esquemas terapêuticos (22,4%; Tabela 10), seja como 

monoterapia ou em regime combinado. Neste caso seria esperado que a 
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presente coorte tivesse uma melhor performance comparada aos outros estudos 

analisados, tendo em vista que utilizou os regimes terapêuticos 

recomendados.(87, 157) No entanto, os achados apontaram uma grande variação 

na dose terapêutica da amicacina, variando de 250 mg a 1.500 mg/dia, aspecto 

que influencia na taxa de sucesso.(158-160) 

Na análise de subgrupo verificou-se ainda que, os pacientes com infecção 

do trato urinário, apresentaram maior taxa de sucesso terapêutico e os pacientes 

com infecção da corrente sanguínea apresentaram as piores. Ainda que não 

tenha sido escopo do estudo, possíveis explanações acerca deste achado 

podem ser atribuídas ao fato de que variáveis como a utilização de ventilação 

mecânica e a presença de patologia oncologia prévia, são fatores de risco para 

ocorrência de infecção por KPC e apresentam comportamentos distintos nestes 

grupos.(28, 30, 34, 39, 161-165) 

Apesar das baixas taxas de sucesso nos desfechos intermediários, falha 

terapêutica e negativação do antimicrobiano, para o desfecho reinfecção, 

observou-se que a taxa na presente coorte (10%) foi inferior a verificada em 

estudos conduzidos com pacientes com infecção causada por KPC (39%).(108-112, 

166) Tal achado pode ser evidente na prática clínica, uma vez que apenas 

pacientes que obtiveram sucesso terapêutico (cura da infecção) podem 

apresentar reinfecção pela mesma bactéria.  

No que tange ao desfecho final, observou-se que a taxa global de 

sobrevivência foi de 65%, independentemente do local da infecção e do regime 

terapêutico usado. Esta taxa pode ser considerada muito próxima a obtida por 

outros autores.(95, 167-169) Os desfechos intermediários não tiveram impacto no 

desfecho final. No entanto, nesta coorte, verificou-se que as variáveis clínicas 

como uso de ventilação mecânica, câncer e infecção do trato respiratório tiveram 

maior contribuição na ocorrência da mortalidade.  

A despeito da literatura mostrar que regimes combinados causam impacto 

positivo na sobrevida de pacientes com infecções graves,(167) no presente estudo 

de coorte, amicacina e meropem, ambos em monoterapia foram superiores (taxa 

de paciente vivos foi de 85,7% e de 83,3% respectivamente) ao regime 

amicacina associado ao meropenem (taxa de paciente vivos foi de 67%). 

Possíveis explanações para a ocorrência deste resultado consistem no fato de 
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que as infecções que acometeram a amostra, ainda que não classificadas 

segundo gravidade, podem ter sido menos graves. E, nestes casos, evidências 

mostraram que este aminoglicosídeo e o carbapenêmico supracitado 

mostraram-se eficaz no tratamento de infecções causadas por KPC, quando 

utilizados em monoterapia.(86, 87, 92, 170-173) Adicionalmente, em pacientes com 

menor risco de mortalidade que receberam regimes terapêuticos com amicacina 

e meropenem, como observado no presente estudo, não há benefício claro de 

sobrevida no uso de regimes combinados frente à monoterapia.(174-177)  

Os carbapenêmicos, como o meropenem, quando utilizados em terapia 

combinada, podem ainda ser considerados como uma opção para aumentar a 

morte bacteriana.(174-177) Estudos multicêntricos demonstraram o aumento da 

sobrevida utilizando combinações de meropenem. No entanto, as evidências 

clínicas que suportam esta possibilidade são preliminares e a combinação in vitro 

pode auxiliar na administração destes regimes.(150, 178, 179) 

Nesse sentido, em pacientes infectados com KPC, a utilização de terapia 

combinada com ao menos um carbapenêmico, como observado em alguns 

regimes deste estudo, pode ser usada no início, com a opção de evoluir para um 

regime mais simples a partir da análise das condições clínicas do paciente e por 

exames laboratoriais (MIC).(174-177, 180) Este controle é necessário, pois testes in 

vitro podem ser imprecisos para avaliar a efetividade dos carbapenêmicos, 

considerando a complexidade e comorbidades apresentadas pelos pacientes. 

(174-177, 180) A adoção destas medidas visa melhorar a efetividade do tratamento 

antimicrobiano proposto e, possivelmente, redução dos custos destinados ao 

tratamento desta infecção. 

Os resultados deste estudo demonstraram que tratamento da infecção por 

KPC apresenta uma razão de custo-efetividade de R$ 9.345,65, por óbito 

evitado, independentemente do local da infeção utilizando-se amicacina em 

monoterapia e, ao considerar somente os regimes combinados, de R$ 13.389,09 

utilizando amicacina associado ao meropenem.  Esse achado corrobora com 

dados apresentados em outros estudos, no qual a monoterapia tem se 

demonstrado custo-efetiva quando comparada ao uso de terapias combinadas. 

(108-112) No entanto, estes estudos apenas avaliaram desfechos intermediários para 

a realização do estudo de custo-efetividade, o que diferente do modelo 
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apresentado, uma vez que consideramos como efetividade final a sobrevida. A 

realização de modelos de custo-efetividade deve considerar um horizonte 

temporal longo o suficiente para que todos os benefícios (desfechos 

intermediários e finais) e custos da intervenção sejam avaliados.(181)  

Nesse sentido, ao afirmarmos que a amicina em monoterapia ou a 

associação de amicacina e meropenem foram os tratamentos dominantes 

(menor custo e maior efetividade), respectivamente no cenário 1 (monoterapia e 

terapia combinada) e 2 (terapia combinada), estamos considerando todos os 

custos a partir do momento infecção e as consequências desta até o desfecho 

final. Esse fator torna o modelo robusto, visto que como apresentado neste 

estudo, o desfecho intermediário não tem relação com o desfecho final. 

Adicionalmente a análise de sensibilidade validou as informações apresentadas, 

indicando que mesmo com a variabilidade da efetividade e custo, estes 

tratamentos irão se manter custo-efetivos. 

Vale ressaltar que este estudo difere dos demais, pois foi conduzido em 

um Hospital público do Brasil, cujo sistema de saúde é gratuito. Desta forma, o 

desafio atual, principalmente no que tange aos custos em saúde, são o aumento 

de infecções por bactérias multirresistentes, como a KPC, as quais geram uma 

preocupação na manutenção e sustentabilidade do SUS.(68) Um impacto disso 

está na necessidade de criação de medidas custo-efetivas para aproveitar ao 

máximo os recursos disponíveis sem comprometer a saúde da população. 

Nesse sentindo, no Brasil, as avaliações de custo-efetividade no âmbito 

do Sistema Único de Saúde são realizadas pela CONITEC, a qual realiza o 

assessoramento para o Ministério da Saúde relativo a incorporação, exclusão ou 

alteração de tecnologias de saúde. No entanto, nos últimos anos a CONITEC 

tem se dedicado principalmente a avalição da incorporação de novas 

tecnologias, deixando de lado a avaliação dos materiais e procedimentos 

atualmente utilizados pelo SUS, como por exemplo, os antimicrobianos para o 

tratamento de KPC. Adicionalmente, os estudos realizados são baseados em 

modelos econômicos oriundos de fonte de dados secundários e posterior a sua 

decisão de incorporação não são realizados estudos complementares com 

dados de vida real para a população que foi beneficiada pelo novo tratamento, 

visando verificar se houve concordância entre o modelo planejado e o real.  
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Desta forma, o presente estudo buscou contribuir com uma análise de 

custo-efetividade para o tratamento de pacientes infectados por KPC. Trata-se 

de um dos primeiros estudos a nível internacional que buscou avaliar desfechos 

intermediários e finais, baseado em dados de vida real. A avaliação dos 

diferentes desfechos (intermediários e final) permitiu avaliar o impacto dos 

desfechos intermediários na mortalidade, aspecto que raramente é analisado 

nos estudos de custo-efetividade. A negativação do antibiograma (desfecho 

intermediário) foi avaliada ao longo do seguimento do paciente, aspecto que 

permitiu avaliar a presença (ou não) de reinfecção no presente estudo de coorte. 

Na amostra, os desfechos (intermediários e final) foram comparados por sitio de 

infecção, fato que possibilita avaliar em qual subgrupo, o desempenho do regime 

terapêutica. E ainda possibilitou a avaliação da efetividade dos regimes 

terapêuticos em cenários de monoterapia e terapia combinada, fator relevante 

para a prática clínica, uma vez que conforme a gravidade da infecção pode ser 

optada por um dos esquemas terapêuticos apresentados ou iniciar no regime de 

terapia combinada e posteriormente realizar o escalonamento do tratamento 

antimicrobiano. 

Este estudo possui algumas limitações. A primeira consiste na 

impossibildiade de realizar a análise de custo-efetivade na totalidade de 

medicamentos prescritos, uma vez que o número de  usuarios por regime 

terapêutico foi muito pequeno. As infecções não foram classificadas segundo a 

gravidade, aspecto que poderia ter contribuido na analise dos regimes acerca da 

efetividade, sobretudo no que tange a taxa de sobrevicencia. No entanto as 

limitações não invalidam os resultados apresentados neste estudo. 
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7. Conclusão 

 

Os resultados obtidos neste estudo permitiram as seguintes conclusões: 

• Há um aumento da utilização de medicamentos durante o período de 

infecção, com exceção dos medicamentos do grupo D (Classificação 

ATC Nível I). 

• O custo total direto dos medicamentos administrados nos pacientes foi 

R$ 1.182.360,18 durante a internação hospitalar. 

• O custo médio diário por paciente foi R$ 396,48 (DP R$ 372,52) 

durante a internação hospitalar, sendo R$ 122,45 (DP R$ 108,23) na 

fase pré-infecção, R$ 221,80 (DP R$ 286,60) durante a infecção e R$ 

194,15 (DP R$ 163,60) na fase pós-infecção 

• A falha da primeira antibioticoterapia foi 76,7%. 

• A negativação do antibiograma até a alta hospitalar foi 19,1%. 

• A taxa de óbito hospitalar foi 35,0 %. 

• Ao considerar todos as terapias antimicrobianas, a monoterapia de 

amicacina apresentou a melhor razão de custo-efetividade (R$ 

9.345,65) para o tratamento de pacientes infectados por KPC, os 

demais tratamentos foram dominados por este. 

o A razão custo-efetividade incremental apresentou valores 

negativos para os demais tratamentos, visto que tem maior 

custo e menor efetividade. 

o A análise de sensibilidade demonstrou que a monoterapia de 

amicacina apresentou o resultado mais custo-efetivo. 

• Ao considerar somente as terapias antimicrobianas combinadas, a 

terapia combinada de amicacina e meropenem  apresentou a melhor 

razão de custo-efetividade (R$ 13.389,09) para o tratamento de 

pacientes infectados por KPC, os demais tratamentos foram 

dominados por este. 

o A razão custo-efetividade incremental apresentou valores 

negativos para os demais tratamentos, visto que possuem 

maior custo e menor efetividade. 
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o A análise de sensibilidade demonstrou que amicacina e 

meropenem  apresentou o resultado mais custo-efetivo. 
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8 IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA E A PESQUISA  
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8. IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA E A PESQUISA 

 

Este estudo demonstrou que a monoterapia ou terapia combinada pode 

ser tratamento custo-efetivo para infecções ocasionadas por KPC. Durante a 

prescrição do tratamento para essas infecções deve ser considerado o quadro 

clínico do paciente, a gravidade da infecção e a possibilidade de aumento da 

resistência bacteriana. 

A adoção de um protocolo clínico orientado nos resultados de custo-

efetividade apresentados possibilita a escolha dos tratamentos com melhor 

probabilidade de sobrevivência dos pacientes associado com a redução dos 

custos e consequente manutenção do sistema de saúde. A utilização desse 

protocolo deve ser facilmente adaptável em uma variedade de circunstâncias, 

como preço de compra variável dos medicamentos ou coinfecções com outras 

bactérias, e diferentes indicações de hospitalização. Esta é uma prática segura 

para fornecer o melhor tratamento disponível, de acordo com a disposição de 

pagar por cada instituição. 

As implicações para a pesquisa consistem em necessidades de avaliação 

de custo-efetividade para os diferentes tipos de infecções por bactérias 

multirresistentes. Nesse sentido, espera-se que os métodos apresentados neste 

estudo possam ser replicados para diferentes cenários e doenças. 
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9 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
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9. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

O estudo apresentado demonstra uma clara necessidade de 

padronização no Sistema Único de Saúde de protocolos clínicos, baseados em 

análises de custo-efetividade, para o tratamento da KPC. Nesse sentido, a 

realização de um estudo multicêntrico que possibilite avaliar o impacto 

orçamentário do tratamento dessa infecção, considerando os diferentes 

esquemas terapêuticos, faz-se necessária assim como considerar o custo da 

prevenção da mesma. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO CHEERS 

 

Roteiro CHEERS: itens para incluir ao relatar avaliações econômicas de intervenções da saúde 

Seção/item Item n° Recomendação  Relatado na 

página nº 

Título e resumo    

Título 1 Identificar o estudo como uma avaliação econômica, ou usar 

termos mais específicos, tais como "análise de custo-efetividade", 

e descrever as intervenções sob comparação. 

1 

Resumo 2 Fornecer um sumário estruturado dos objetivos, perspectiva, 

contexto, métodos (incluindo o desenho do estudo e os insumos), 

resultados (incluindo o caso-base e as análises de incerteza) e 

conclusões. 

7 

Introdução    

Antecedentes e objetivos 3 Fornecer um relato explícito do contexto mais amplo do estudo. 

Apresentar a pergunta do estudo e sua relevância para a política 

de saúde ou decisões práticas. 

18 

Métodos    

População-alvo e subgrupos 4 Descrever as características da população do caso-base e dos 

subgrupos analisados, incluindo o porquê de os subgrupos terem 

sido escolhidos. 

45 
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Contexto e localização 5 Determinar os aspectos relevantes do(s) sistema(s) no(s) qual(is) 

a(s) decisão(ões) precisa(m) ser feita(s) 

44 

Perspectiva do estudo 6 Descrever a perspectiva do estudo e relacioná-la aos custos a 

serem avaliados. 

45 

Comparadores 7 Descrever as intervenções ou estratégias sob comparação e 

relatar por que elas foram escolhidas. 

46 / 71 

Horizonte temporal 8 Relatar o(s) horizonte(s) temporal(is) pelo(s) qual(is) os custos e 

consequências estão sendo avaliados e dizer por que ele(s) é 

(são) apropriado(s). 

51 

Taxa de desconto 9 Relatar a escolha da(s) taxa(s) de desconto usada(s) para custos 

e desfechos e dizer por que ela(s) é (são) apropriada(s). 

51 

Escolha do desfecho de saúde 10 Descrever quais desfechos foram usados como a(s) medida(s) de 

benefício na avaliação e sua relevância para o tipo de análise 

conduzida. 

49 

Mensuração da efetividade 11a Estimativas baseadas em estudo único: Descrever de maneira 

completa as características do desenho do estudo único de 

efetividade e por que o estudo único foi uma fonte suficiente de 

dado clínico de efetividade. 

49 

11b Estimativas baseadas em síntese: Descrever de forma completa 

os métodos usados para identificação dos estudos incluídos e 

para síntese dos dados clínicos de efetividade. 

NA 
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Mensuração e valoração dos 

resultados baseados em 

preferências 

12 Se aplicável, descrever as abordagens usadas para extrair 

preferências para resultados 

49 

Estimando recursos e custos 13a Avaliação econômica baseada em estudo único: Descrever as 

abordagens usadas para estimar o uso de recursos associados 

com as intervenções alternativas. Descrever os métodos de 

pesquisa primários ou secundários para valorar cada item dos 

recursos em termos de suas unidades de custo. Descrever 

qualquer ajuste feito para aproximar dos custos de oportunidade. 

47 

13b Avaliação econômica baseada em modelo: Descrever as 

abordagens e fontes de dados usadas para estimar o uso de 

recursos associados com os estados de saúde do modelo. 

Descrever os métodos de pesquisa primários ou secundários para 

valorar cada item dos recursos em termos de suas unidades de 

custo. Descrever qualquer ajuste feito para aproximar dos custos 

de oportunidade. 

NA 

Moeda, data dos preços e 

conversão 

14 Relatar as datas das quantidades dos recursos estimados e das 

unidades de custos. Descrever os métodos para ajustar as 

estimativas das unidades de custos ao ano dos custos reportados, 

se necessário. Descrever os métodos para converter custos a uma 

moeda comum base e a taxa de câmbio. 

43 
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Escolha do modelo 15 Descrever – e dar razões para – o tipo específico de modelo 

analítico de decisão usado. Fornecer uma figura para mostrar que 

a estrutura do modelo é fortemente recomendada. 

54 

Pressupostos 16 Descrever todos os pressupostos estruturais ou outros 

pressupostos que serviram de base para o modelo analítico de 

decisão. 

54 

Métodos analíticos 17 Descrever todos os métodos analíticos que dão suporte à 

avaliação. Isto pode incluir métodos para lidar com dados 

assimétricos, faltantes ou censurados; métodos de extrapolação; 

métodos para dados agregados; abordagens para validação ou 

para se fazer ajustes (por exemplo, correções de meio ciclo) no 

modelo; e métodos para lidar com heterogeneidade da população 

e incerteza. 

54 - 57 

Resultados    

Parâmetros do estudo 18 Relatar os valores, os intervalos, as referências e, se usadas, as 

distribuições de probabilidades para todos os parâmetros. Relatar 

as razões ou fontes para as distribuições usadas para representar 

a incerteza quando apropriada. Fornecer uma tabela para mostrar 

os valores dos insumos é fortemente recomendado. 

73 - 77 

Custos e desfechos 

incrementais 

19 Para cada intervenção, relatar os valores médios para as 

principais categorias dos custos e desfechos de interesse 

estimados, bem como as diferenças médias entre os grupos 

80 / 83 
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comparadores. Se aplicável, relatar as razões de custo-efetividade 

incrementais 

Caracterizando a incerteza 20a Avaliação econômica baseada em estudo único: Descrever os 

efeitos da incerteza amostral para as estimativas de custo 

incremental, efetividade incremental, e custo-efetividade 

incremental, junto com o impacto de pressupostos metodológicos 

(tais como taxa de desconto e perspectiva do estudo). 

81 / 84-85 

20b Avaliação econômica baseada em modelo: Descrever os efeitos 

sobre os resultados da incerteza para todos os parâmetros dos 

insumos, e a incerteza relacionada à estrutura do modelo e 

pressupostos. 

NA 

Caracterizando a 

heterogeneidade 

21 Se aplicável, relatar diferenças em custos, desfechos ou custo-

efetividade que podem ser explicadas por variações entre 

subgrupos de pacientes com diferentes características de linha de 

base ou outras variabilidades observadas em efeitos que não são 

redutíveis por mais informação. 

NA 

Discussão    

Achados do estudo, limitações, 

generalização e conhecimento 

atual 

22 Sumarizar os achados-chave do estudo e descrever como eles 

dão sustentação às conclusões alcançadas. Discutir as limitações 

e a generalização dos achados e como os achados se ajustam ao 

conhecimento atual. 

87 - 93 

Outro    
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Fonte de financiamento 23 Descrever como o estudo foi financiado e o papel do financiador 

na identificação, desenho, condução, e relato da análise. 

Descrever outras fontes não monetárias. 

5 

Conflito de interesse 24 Descrever qualquer potencial para conflito de interesse entre os 

autores do estudo, em concordância com as regras da revista. No 

caso de inexistência de regras da revista sobre potencial conflito 

de interesse, recomenda-se que os autores cumpram as 

recomendações do Comitê Internacional de Editores de Periódicos 

Médicos (International Committee of Medical Journal Editors 

recommendations) 

52 
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 

Formulário de coleta de dados 

Nome do Paciente  

SAME  

Sexo  

Estado Civil  

Grau de instrução  

Data de nascimento  

Cor/raça  

Idade na internação  

Diagnóstico  

Data internação  

Data alta  

Total de dias  

Motivo Alta  

Data cultura positiva KPC  

Local infecção KPC  

Dias até infecção inicial  

Dias de tratamento até negativação 

antibiograma 

 

Dias de internação até a alta após 

negativação do antibiograma 

 

Tratamento inicial  

Dias de tratamento inicial  

Falha primeiro esquema antimicrobiano  

Dias de coleta de antibiogramas  

Resultados dos antibiogramas  
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APÊNDICE C – DISPENSA TCLE 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENFERMAGEM 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO 

 

DISPENSA DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do estudo: Análise custo-efetividade de antimicrobianos usados em pacientes 

infectados por Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase 

Pesquisador responsável: Enfermeiro Doutorando Wendel Mombaque dos Santos 

Telefone e endereço postal completo: (55) 9617-8233. Rua dos Andradas 1125, 

apartamento 303, 97010-031 - Santa Maria - RS. 

Local da coleta de dados: Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa 

Maria, Santa Maria/RS, Brasil. 

 

Os pesquisadores do presente projeto se comprometem a preservar a 

confidencialidade dos dados dos participantes desta pesquisa, cujos dados serão coletados 

no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria. Informam, ainda, que 

estas informações poderão compor um banco de dos para possíveis releituras com 

diferentes referencias teórico. 

Os dados coletados serão guardados por cincos anos, por determinação das normas 

de pesquisa e somente a pesquisadora e orientadora do estudo terão acesso aos dados da 

pesquisa e esses irão compor um banco de dados e responder aos objetivos deste projeto. 

As informações somente poderão ser divulgadas de forma anônima e serão mantidas 

na Rua dos Andradas 1125, apartamento 303, 97010-031 - Santa Maria - RS, por um 

período de cincos anos, sob a responsabilidade do pesquisador Wendel Mombaque dos 

Santos. Após este período os dados serão destruídos. 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escala 

de Enfermagem da Universidade de São Paulo em 16/12/2017, e recebeu o número Caae 

61406316.7.0000.5392. 

 

Wendel Mombaque dos Santos 

Pesquisador responsável
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APÊNDICE D 

APÊNDICE D – VARIAVEIS DA ANÁLISE DE DECISÃO 

 

Tabela 22. Estrutura de dos das variáveis na arvore de decisão. 

Name Root Definition Original Name 

_c_dias_hosp_alta d_internacao_alta*c_diaria_hosp _c_dias_hosp_alta 

_c_dias_hosp_obito d_internacao_obito*c_diaria_hosp _c_dias_hosp_obito 

_c_tto 
 

_c_tto 

_c_tto_adicional d_tto_adicional*c_tto_adicional _c_tto_adicional 

_c_tto_adjuvante _d_tto*c_tto__inf _c_tto_adjuvante 

_c_tto_pos_inf_alta (d_internacao_alta - _d_tto) * 

c_tto__pos 

_c_tto_pos_inf_alta 

_c_tto_pos_inf_obito (d_internacao_obito - _d_tto) * 

c_tto__pos 

_c_tto_pos_inf_obito 

_c_tto_sem_neg_alta (d_internacao_alta - 

d_tto_adicional - _d_tto) * 

c_tto__inf 

_c_tto_sem_neg_alta 

_c_tto_sem_neg_obit

o 

(d_internacao_obito - 

d_tto_adicional - _d_tto) * 

c_tto__inf 

_c_tto_sem_neg_obit

o 

_d_tto 
 

_d_tto 

_p_falha_1 
 

_p_falha_1 

_p_falha_2 
 

_p_falha_2 

_p_obito 
 

_p_obito 

c_diaria_hosp d_c_diaria_hos c_diaria_hosp 

c_tto__inf d_c_tto__inf c_tto__inf 

c_tto__pos d_c_tto__pos c_tto__pos 

c_tto_adicional d_c_tto__inf*1,2 c_tto_adicional 

c_tto_amicacina d_c_tto_amicacina c_tto_amicacina 

c_tto_amicacina_mer

openem 

d_c_tto_amicacina_meropenem c_tto_amicacina_mer

openem 

c_tto_meropenem d_c_tto_meropenem c_tto_meropenem 
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c_tto_meropenem_va

ncomicina 

d_c_tto_meropenem_vancomicina c_tto_meropenem_va

ncomicina 

c_tto_pipe_tazo d_c_tto_pipe_tazo c_tto_pipe_tazo 

c_tto_vancomicina d_c_tto_vancomicina c_tto_vancomicina 

d_internacao_alta d_d_internacao_alta d_internacao_alta 

d_internacao_obito d_d_internacao_obito d_internacao_obito 

d_tto_adicional d_d_tto_Adicional d_tto_adicional 

d_tto_amicacina d_dias_tto_amicacina d_tto_amicacina 

d_tto_amicacina_mer

openem 

d_dias_tto_amicacina_meropene

m 

d_tto_amicacina_mer

openem 

d_tto_meropenem d_dias_tto_meropenem d_tto_meropenem 

d_tto_meropenem_va

ncomicina 

d_dias_tto_meropenem_vancomic

ina 

d_tto_meropenem_va

ncomicina 

d_tto_pipe_tazo d_dias_tto_pipe_tazo d_tto_pipe_tazo 

d_tto_vancomicina d_dias_tto_vancomicina d_tto_vancomicina 

p_falha_amicacina d__p_falha_1_amicina p_falha_amicacina 

p_falha_amicacina_2 d__p_falha_2_amicina p_falha_amicacina_2 

p_falha_amicacina_m

eropenem 

d__p_falha_1_amicina_meropene

m 

p_falha_amicacina_m

eropenem 

p_falha_amicacina_m

eropenem_2 

d__p_falha_2_amicina_meropene

m 

p_falha_amicacina_m

eropenem_2 

p_falha_meropenem d__p_falha_1_meropenem p_falha_meropenem 

p_falha_meropenem_

2 

d__p_falha_2_meropenem p_falha_meropenem_

2 

p_falha_meropenem_

vancomicina 

d__p_falha_1_meropenem_vanco

micina 

p_falha_meropenem_

vancomicina 

p_falha_meropenem_

vancomicina_2 

d__p_falha_2_meropenem_vanco

micina 

p_falha_meropenem_

vancomicina_2 

p_falha_pipe_tazo d__p_falha_1_pipe_tazo p_falha_pipe_tazo 

p_falha_pipe_tazo_2 d__p_falha_2_pipe_tazo p_falha_pipe_tazo_2 

p_falha_vancomicina d__p_falha_1_vancomicina p_falha_vancomicina 

p_falha_vancomicina

_2 

d__p_falha_2_vancomicina p_falha_vancomicina

_2 



136 

 

 

p_obito_amicacina d_p_obito_amicina p_obito_amicacina 

p_obito_amicacina_m

eropenem 

d_p_obito_amicina_meropenem p_obito_amicacina_m

eropenem 

p_obito_meropenem d_p_obito_meropenem p_obito_meropenem 

p_obito_meropenem_

vancomicina 

d_p_obito_meropenem_vancomici

na 

p_obito_meropenem_

vancomicina 

p_obito_pipe_tazo d_p_obito_pipe_tazo p_obito_pipe_tazo 

p_obito_vancomicina d_p_obito_vancomicina p_obito_vancomicina 

x_c_tto_inicial _c_tto*_d_tto x_c_tto_inicial 

 

 

Name Param 

1 

Param 

2 

Pa

ra

m 

3 

Help/Explanation Typ

e 

d__p_falha_1_a

micina 

0,571 - 

(0,571*

0,1) 

0,571 + 

(0,571*

0,1) 

0,5

71 

Param 1 = low; Param 2 = high; 

Param 3 = overriddenMean;  

Unif

orm 

d__p_falha_1_a

micina_meropen

em 

0,833 - 

(0,833*

0,1) 

0,833 + 

(0,833*

0,1) 

0,8

33 

Param 1 = low; Param 2 = high; 

Param 3 = overriddenMean;  

Unif

orm 

d__p_falha_1_

meropenem 

0,833 - 

(0,833*

0,1) 

0,833 + 

(0,833*

0,1) 

0,8

33 

Param 1 = low; Param 2 = high; 

Param 3 = overriddenMean;  

Unif

orm 

d__p_falha_1_

meropenem_va

ncomicina 

0,833 - 

(0,833*

0,1) 

0,833 + 

(0,833*

0,1) 

0,8

33 

Param 1 = low; Param 2 = high; 

Param 3 = overriddenMean;  

Unif

orm 

d__p_falha_1_pi

pe_tazo 

0,75 - 

(0,75*0

,1) 

0,75 + 

(0,75*0,

1) 

0,7

5 

Param 1 = low; Param 2 = high; 

Param 3 = overriddenMean;  

Unif

orm 

d__p_falha_1_v

ancomicina 

0,833 - 

(0,833*

0,1) 

0,833 + 

(0,833*

0,1) 

0,8

33 

Param 1 = low; Param 2 = high; 

Param 3 = overriddenMean;  

Unif

orm 
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d__p_falha_2_a

micina 

0,571 - 

(0,571*

0,1) 

0,571 + 

(0,571*

0,1) 

0,5

71 

Param 1 = low; Param 2 = high; 

Param 3 = overriddenMean;  

Unif

orm 

d__p_falha_2_a

micina_meropen

em 

0,833 - 

(0,833*

0,1) 

0,833 + 

(0,833*

0,1) 

0,8

33 

Param 1 = low; Param 2 = high; 

Param 3 = overriddenMean;  

Unif

orm 

d__p_falha_2_

meropenem 

0,833 - 

(0,833*

0,1) 

0,833 + 

(0,833*

0,1) 

0,8

33 

Param 1 = low; Param 2 = high; 

Param 3 = overriddenMean;  

Unif

orm 

d__p_falha_2_

meropenem_va

ncomicina 

1 - 

(1*0,1) 

1. 1 Param 1 = low; Param 2 = high; 

Param 3 = overriddenMean;  

Unif

orm 

d__p_falha_2_pi

pe_tazo 

0,917 - 

(0,917*

0,1) 

1. 0,9

17 

Param 1 = low; Param 2 = high; 

Param 3 = overriddenMean;  

Unif

orm 

d__p_falha_2_v

ancomicina 

0,833 - 

(0,833*

0,1) 

0,833 + 

(0,833*

0,1) 

0,8

33 

Param 1 = low; Param 2 = high; 

Param 3 = overriddenMean;  

Unif

orm 

d_c_diaria_hos 20,00 20,00 50

8,6

3 

Param 1 = min; Param 2 = 

likeliest; Param 3 = max; Param 

4 = overriddenMean;  

Tria

ngu

lar 

d_c_tto__inf 221,80 286,6 22

1,8

0 

Param 1 = mean; Param 2 = 

stddev; Param 3 = 

overriddenMean;  

Nor

mal 

d_c_tto__pos 194,15 163,60 19

4,1

5 

Param 1 = mean; Param 2 = 

stddev; Param 3 = 

overriddenMean;  

Nor

mal 

d_c_tto_amicaci

na 

0,80 10,31 54,

95 

Param 1 = min; Param 2 = 

likeliest; Param 3 = max; Param 

4 = overriddenMean;  

Tria

ngu

lar 

d_c_tto_amicaci

na_meropenem 

55,40 74,20 15

8,3

1 

Param 1 = min; Param 2 = 

likeliest; Param 3 = max; Param 

4 = overriddenMean;  

Tria

ngu

lar 
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d_c_tto_merope

nem 

54,60 63,89 10

3,3

6 

Param 1 = min; Param 2 = 

likeliest; Param 3 = max; Param 

4 = overriddenMean;  

Tria

ngu

lar 

d_c_tto_merope

nem_vancomici

na 

88,20 139,25 40

69,

36 

Param 1 = min; Param 2 = 

likeliest; Param 3 = max; Param 

4 = overriddenMean;  

Tria

ngu

lar 

d_c_tto_pipe_ta

zo 

53,40 92,11 30

0 

Param 1 = min; Param 2 = 

likeliest; Param 3 = max; Param 

4 = overriddenMean;  

Tria

ngu

lar 

d_c_tto_vancom

icina 

33,60 75,36 39

66 

Param 1 = min; Param 2 = 

likeliest; Param 3 = max; Param 

4 = overriddenMean;  

Tria

ngu

lar 

d_d_internacao

_alta 

31,1 27,7 31,

1 

Param 1 = mean; Param 2 = 

stddev; Param 3 = 

overriddenMean;  

Nor

mal 

d_d_internacao

_obito 

38 32,1 38 Param 1 = mean; Param 2 = 

stddev; Param 3 = 

overriddenMean;  

Nor

mal 

d_d_tto_Adicion

al 

8 3,3 8 Param 1 = mean; Param 2 = 

stddev; Param 3 = 

overriddenMean;  

Nor

mal 

d_dias_tto_amic

acina 

7,3 1,4 7,3 Param 1 = mean; Param 2 = 

stddev; Param 3 = 

overriddenMean;  

Nor

mal 

d_dias_tto_amic

acina_meropen

em 

7,2 4,8 7,2 Param 1 = mean; Param 2 = 

stddev; Param 3 = 

overriddenMean;  

Nor

mal 

d_dias_tto_mer

openem 

10 6,7 10 Param 1 = mean; Param 2 = 

stddev; Param 3 = 

overriddenMean;  

Nor

mal 

d_dias_tto_mer

openem_vanco

micina 

5,5 2,1 5,5 Param 1 = mean; Param 2 = 

stddev; Param 3 = 

overriddenMean;  

Nor

mal 



139 

 

 

d_dias_tto_pipe

_tazo 

8,9 4,7 8,9 Param 1 = mean; Param 2 = 

stddev; Param 3 = 

overriddenMean;  

Nor

mal 

d_dias_tto_vanc

omicina 

10,2 6,6 10,

2 

Param 1 = mean; Param 2 = 

stddev; Param 3 = 

overriddenMean;  

Nor

mal 

d_p_obito_amici

na 

0,143 - 

(0,143*

0,1) 

0,143 + 

(0,143*

0,1) 

0,1

43 

Param 1 = low; Param 2 = high; 

Param 3 = overriddenMean;  

Unif

orm 

d_p_obito_amici

na_meropenem 

0,333 - 

(0,333*

0,1) 

0,333 + 

(0,333*

0,1) 

0,3

33 

Param 1 = low; Param 2 = high; 

Param 3 = overriddenMean;  

Unif

orm 

d_p_obito_mero

penem 

0,167 - 

(0,167*

0,1) 

0,167 + 

(0,167*

0,1) 

0,1

67 

Param 1 = low; Param 2 = high; 

Param 3 = overriddenMean;  

Unif

orm 

d_p_obito_mero

penem_vancomi

cina 

0,5 - 

(0,5*0,

1) 

0,5 + 

(0,5*0,1

) 

0,5 Param 1 = low; Param 2 = high; 

Param 3 = overriddenMean;  

Unif

orm 

d_p_obito_pipe_

tazo 

0,583 - 

(0,583*

0,1) 

0,583 + 

(0,583*

0,1) 

0,5

83 

Param 1 = low; Param 2 = high; 

Param 3 = overriddenMean;  

Unif

orm 

d_p_obito_vanc

omicina 

0,33 - 

(0,33*0

,1) 

0,33 + 

(0,33*0,

1) 

0,3

3 

Param 1 = low; Param 2 = high; 

Param 3 = overriddenMean;  

Unif

orm 
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APÊNDICE D – MOTIVO DE INTERNAÇÃO E MEDICAMENTOS 

UTILIZADOS 

 

Tabela 23 Motivo de internação conforme descrição do grupo CID 10. Santa Maria, 2017. 

Variável % n 

A00-B99 - Algumas doenças infecciosas e parasitárias   

Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 0,83 1 

Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não 

especificada 

0,83 1 

Infecção bacteriana não especificada 0,83 1 

Outras doenças bacterianas especificadas 0,83 1 

Septicemia não especificada 3,33 4 

C00-D48 - Neoplasias [tumores]    

Leucemia mielóide aguda 0,83 1 

Neoplasia maligna da glote 0,83 1 

Neoplasia maligna de outras partes do pâncreas 0,83 1 

Neoplasia maligna do lobo superior, brônquio ou pulmão 0,83 1 

Neoplasia maligna do reto 1,67 2 

Neoplasia maligna do terço inferior do esôfago 0,83 1 

Neoplasia maligna do testículo, sem outras especificações 0,83 1 

D50-D89 -  Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns 

transtornos imunitários   

  

Anemia não especificada 0,83 1 

Imunodeficiência não especificada 0,83 1 

E00-E90 - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas    

Desnutrição protéico-calórica moderada 0,83 1 

Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias 

periféricas 

0,83 1 

Diabetes mellitus não especificado - com complicações circulatórias 

periféricas 

0,83 1 

G00-G99 - Doenças do sistema nervoso   

Abscesso e granuloma intracranianos 0,83 1 

Hidrocefalia não especificada 0,83 1 

Outras meningites bacterianas 0,83 1 
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I00-I99 - Doenças do aparelho circulatório    

Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou 

isquêmico 

7,50 9 

Angina pectoris, não especificada  1,67 2 

Aterosclerose das artérias das extremidades 1,67 2 

Doença cardíaca hipertensiva com insuficiência cardíaca (congestiva) 0,83 1 

Doença isquêmica crônica do coração não especificada 0,83 1 

Embolia e trombose de artérias dos membros inferiores 0,83 1 

Embolia e trombose venosas de veia não especificada 0,83 1 

Embolia pulmonar sem menção de cor pulmonale agudo 0,83 1 

Endocardite aguda não especificada 1,67 2 

Hemorragia intracerebral não especificada 1,67 2 

Infarto agudo do miocárdio não especificado 1,67 2 

Infarto cerebral não especificado 1,67 2 

Insuficiência (da valva) aórtica 0,83 1 

Miocardiopatia isquêmica 0,83 1 

Oclusão e estenose da artéria carótida 0,83 1 

Parada cardíaca não especificada 0,83 1 

Seqüelas de infarto cerebral 0,83 1 

J00-J99 - Doenças do aparelho respiratório    

Abscesso do mediastino 0,83 1 

Derrame pleural não classificado em outra parte 0,83 1 

Doença pulmonar intersticial não especificadas 0,83 1 

Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda 

do trato respiratório inferior 

0,83 1 

Doença pulmonar obstrutiva crônica não especificada 0,83 1 

Gangrena e necrose do pulmão 0,83 1 

Insuficiência respiratória aguda 0,83 1 

Pneumonia bacteriana não especificada 2,50 3 

K00-K93 - Doenças do aparelho digestivo    

Cirrose hepática alcoólica 0,83 1 

Colite ulcerativa, sem outra especificação 0,83 1 

Hérnia inguinal unilateral ou não especificada, com obstrução sem 

gangrena 

0,83 1 
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Outras formas de cirrose hepática e as não especificadas 1,67 2 

Outras pancreatites agudas 0,83 1 

L00-L99 - Doenças da pele e do tecido subcutâneo    

 Úlcera dos membros inferiores não classificada em outra parte  0,83 1 

Dermatite atópica, não especificada 0,83 1 

Úlcera de decúbito 0,83 1 

M00-M99 - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo    

Discite não especificada 0,83 1 

Osteomielite das vértebras 0,83 1 

Osteomielite não especificada 0,83 1 

N00-N99 - Doenças do aparelho geniturinário    

Hidronefrose com estreitamento de ureter não classificada em outra 

parte 

0,83 1 

Infecção do trato urinário de localização não especificada 3,33 4 

Insuficiência renal aguda não especificada 0,83 1 

Insuficiência renal crônica não especificada 4,17 5 

Pielonefrite obstrutiva crônica 0,83 1 

Transtorno inflamatório de órgão genital masculino, não especificado 0,83 1 

O00-O99 - Gravidez, parto e puerpério    

Doenças do aparelho circulatório complicando a gravidez, o parto e o 

puerpério 

0,83 1 

R00-R99 - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de 

laboratório, não classificados em outra parte  

  

Abdome agudo 4,17 5 

Bradicardia não especificada 0,83 1 

Choque cardiogênico 0,83 1 

Choque hipovolêmico 0,83 1 

S00-T98 - Lesões, envenenamento e algumas outras conseqüências de 

causas externas  

  

Ferimento da perna, parte não especificada 0,83 1 

Fratura da diáfise do fêmur 3,33 4 

Fratura da extremidade proximal da tíbia 1,67 2 

Fratura da rótula [patela] 0,83 1 

Fratura do fêmur, parte não especificada 1,67 2 
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Fratura do maléolo medial 0,83 1 

Fratura pertrocantérica 0,83 1 

Fratura subtrocantérica 0,83 1 

Fraturas múltiplas do fêmur 0,83 1 

Hemorragia subdural devida a traumatismo 0,83 1 

Traumatismo do rim 0,83 1 

Traumatismo intracraniano, não especificado 1,67 2 

Z00-Z99 - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os 

serviços de saúde 

  

História pessoal de leucemia 0,83 1 

Rim transplantado 1,67 2 
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Tabela 24. Lista de medicamentos utilizados  

Medicamento % n 

ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM 100,
0 

12
0 

omeprazole  94,8 11
4 

metoclopramide  76,0 91 

insulin (human)  74,3 89 

bromopride  53,0 64 

ondansetron 53,0 64 

lactulose  44,4 53 

oil  34,2 41 

sodium phosphate  34,2 41 

potassium chloride  23,9 29 

calcium gluconate  20,5 25 

iron, multivitamins and folic acid  18,8 23 

bisacodyl  14,5 17 

mannitol  14,5 17 

ranitidine  14,5 17 

scopolamine  14,2 17 

diphenhydramine  11,1 13 

atropine  10,3 12 

thiamine (vit B1)  9,4 11 

chlorhexidine 7,7 9 

colecalciferol 7,5 9 

glycerol  5,0 6 

calcium carbonate  4,3 5 

domperidone 4,3 5 

loperamide  4,3 5 

naloxone  4,3 5 

aluminium hydroxide  2,6 3 

calcitriol  2,6 3 

metformin  1,7 2 

betamethasone  0,9 1 

bisacodyl, combinations  0,9 1 

glutamine  0,9 1 

methylcellulose  0,9 1 

sodium picosulfate  0,9 1 

sulfasalazine  0,9 1 

thioctic acid  0,9 1 

ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE 97,4 11
7 

meropenem  60,6 73 

vancomycin  57,2 69 

piperacillin and enzyme inhibitor  45,3 54 

amikacin 38,4 46 

metronidazole  36,7 44 

polymyxin B  35,0 42 

ceftriaxone 26,5 32 
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fluconazole  26,5 32 

cefepime  23,1 28 

amoxicillin 21,4 26 

clindamycin 19,6 24 

cefazolin 17,9 22 

ampicillin 17,5 21 

ciprofloxacin 15,8 19 

micafungin 15,4 18 

sulfamethoxazole and trimethoprim  15,4 18 

oxacillin  14,5 17 

levofloxacin  12,8 15 

gentamicin 11,1 13 

linezolid  10,3 12 

teicoplanin  10,3 12 

azithromycin  6,8 8 

tigecycline  6,0 7 

amphotericin B  4,3 5 

aciclovir 3,4 4 

ceftazidime 3,4 4 

imipenem and enzyme inhibitor  2,6 3 

tobramycin 2,6 3 

zidovudine and lamivudine  2,5 3 

benzylpenicillin  1,7 2 

cefuroxime 1,7 2 

daptomycin  1,7 2 

ertapenem  1,7 2 

ganciclovir 1,7 2 

nitrofurantoin 1,7 2 

tetanus immunoglobulin  1,7 2 

voriconazole 1,7 2 

atazanavir  0,9 1 

erythromycin  0,9 1 

immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.  0,9 1 

itraconazole 0,9 1 

lamivudine  0,9 1 

lopinavir and ritonavir  0,9 1 

miconazole 0,9 1 

ritonavir  0,9 1 

ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS 7,7 9 

tacrolimus  3,4 4 

antithymocyte immunoglobulin (rabbit)  1,7 2 

ciclosporin  1,7 2 

etoposide  1,7 2 

bleomycin  0,9 1 

cisplatin  0,9 1 

cytarabine  0,9 1 

filgrastim  0,9 1 

immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.  0,9 1 

mitoxantrone  0,9 1 
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mycophenolic acid  0,9 1 

ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS 29,9 36 

dimeticone  20,5 25 

ivermectin  12,8 15 

permethrin  2,6 3 

albendazole  1,7 2 

BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS 99,1 11
9 

sodium chloride  92,3 11
1 

glucose  81,1 97 

heparin  73,5 88 

enoxaparin  50,4 60 

potassium chloride  28,2 34 

combinations  25,6 31 

magnesium sulfate  23,1 28 

sodium bicarbonate  22,2 27 

clopidogrel  16,2 19 

folic acid  15,4 18 

tranexamic acid  13,7 16 

fondaparinux  11,1 13 

warfarin  11,1 13 

ferrous sulfate  6,0 7 

hydroxyethylstarch  4,3 5 

erythropoietin  3,4 4 

albumin  1,7 2 

cilostazol  1,7 2 

sodium glycerophosphate  1,7 2 

rivaroxaban  0,9 1 

saccharated iron oxide 0,9 1 

tenecteplase  0,9 1 

CARDIOVASCULAR SYSTEM 94,0 11
3 

clonidine 68,3 82 

furosemide  67,5 81 

enalapril  34,2 41 

norepinephrine  26,5 32 

amiodarone  23,9 29 

amlodipine  23,9 29 

spironolactone  23,9 29 

epinephrine  23,1 28 

atorvastatin  21,4 26 

metoprolol  21,4 26 

simvastatin  18,8 23 

hydrochlorothiazide  17,9 22 

captopril 16,2 19 

hydralazine  12,0 14 

losartan  12,0 14 

isosorbide mononitrate  11,1 13 
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deslanoside  10,3 12 

glyceryl trinitrate  10,3 12 

carvedilol  9,4 11 

dopamine  8,5 10 

nitroprusside  8,5 10 

adenosine 6,0 7 

atenolol  6,0 7 

digoxin 3,4 4 

isosorbide dinitrate  2,6 3 

propranolol  2,6 3 

dobutamine 1,7 2 

doxazosin  1,7 2 

nifedipine  1,7 2 

bisoprolol  0,9 1 

chlortalidone  0,9 1 

colestyramine  0,9 1 

diltiazem  0,9 1 

ephedrine  0,9 1 

etilefrine  0,9 1 

levosimendan  0,9 1 

vincamine  0,9 1 

DERMATOLOGICALS 24,8 30 

nystatin  18,8 23 

zinc bandage with supplements  2,6 3 

collagenase  1,7 2 

iodine/octylphenoxypolyglycolether  0,9 1 

methylprednisolone aceponate  0,9 1 

silver sulfadiazine  0,9 1 

GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES 12,0 14 

nystatin  6,8 8 

tamsulosin  2,6 3 

diiodohydroxyquinoline 0,9 1 

finasteride  0,9 1 

misoprostol  0,9 1 

oxybutynin  0,9 1 

sildenafil  0,9 1 

MUSCULO-SKELETAL SYSTEM 54,7 66 

cisatracurium  26,5 32 

ketoprofen  14,5 17 

suxamethonium  13,7 16 

ibuprofen 6,0 7 

pancuronium  5,1 6 

parecoxib  5,1 6 

baclofen 4,3 5 

colchicine  1,7 2 

tenoxicam  1,7 2 

allopurinol  0,9 1 

naproxen  0,9 1 

rocuronium bromide 0,9 1 
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NERVOUS SYSTEM 100,
0 

12
0 

metamizole sodium  94,0 11
3 

morphine 63,2 76 

tramadol  63,2 76 

midazolam  52,1 63 

paracetamol  43,6 52 

clonazepam 39,3 47 

lidocaine 39,3 47 

methadone  39,3 47 

fentanyl  37,6 45 

haloperidol  33,3 40 

acetylsalicylic acid  29,9 36 

diazepam  23,1 28 

Other general anesthetics 21,4 26 

risperidone  17,1 21 

phenytoin  16,2 19 

sertraline  16,2 19 

Benzodiazepine derivatives 14,5 17 

chlorpromazine  10,3 12 

dexmedetomidine  8,5 10 

gabapentin  8,5 10 

quetiapine  8,5 10 

fluoxetine  7,7 9 

ketamine  7,7 9 

phenobarbital  6,0 7 

pethidine  5,1 6 

olanzapine  4,3 5 

citalopram  3,4 4 

imipramine 2,6 3 

thiopental  2,6 3 

amitriptyline  1,7 2 

cabergoline  1,7 2 

carbamazepine 1,7 2 

valproic acid  1,7 2 

biperiden  0,9 1 

duloxetine  0,9 1 

escitalopram  0,9 1 

hydroxyzine  0,9 1 

nalbuphine  0,9 1 

neostigmine  0,9 1 

nicotine  0,9 1 

nortriptyline  0,9 1 

pregabalin 0,9 1 

Remifentanil  0,9 1 

trazodone  0,9 1 

RESPIRATORY SYSTEM 56,4 68 

terbutaline  18,8 23 
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promethazine  16,2 19 

dexchlorpheniramine  14,5 17 

budesonide  9,4 11 

diphenhydramine 9,4 11 

fenoterol  6,8 8 

bambuterol  6,0 7 

codeine  5,1 6 

acetylcysteine  4,3 5 

Mucolytics 3,4 4 

ipratropium bromide  2,6 3 

beclometasone 1,7 2 

beclometasone  0,9 1 

fluticasone  0,9 1 

fluticasone furoate  0,9 1 

roflumilast  0,9 1 

tiotropium bromide  0,9 1 

SENSORY ORGANS 15,4 18 

retinol  12,8 15 

acetazolamide  1,7 2 

dexamethasone and antiinfectives  1,7 2 

chloramphenicol  0,9 1 

hypromellose  0,9 1 

naphazoline  0,9 1 

tropicamide  0,9 1 

SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES 
AND INSULINS 

64,1 77 

hydrocortisone  43,6 52 

methylprednisolone  22,2 27 

prednisone  21,4 26 

dexamethasone  14,5 17 

levothyroxine sodium 12,8 15 

prednisolone  1,7 2 

betamethasone  0,9 1 

fludrocortisone 0,9 1 

octreotide  0,9 1 

oxytocin  0,9 1 

VARIOUS 39,3 47 

flumazenil  10,3 12 

protamine  9,4 11 

polystyrene sulfonate  7,7 9 

calcium folinate  1,7 2 

sevelamer  0,9 1 
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Tabela 25. Distribuição dos antimicrobianos conforme motivo de alta hospitalar.  

Antimicrobiano 
Óbito Alta Clinica 

% n % n 

Amicacina 14,3 1 85,7 6 

Amicacina Meropenem 33,3 2 66,7 4 

Amicacina Meropenem Vancomicina 66,7 2 33,3 1 

Amicacina Piperacilina + tazobactam 0,0 0 100,0 2 

Amicacina Polimixina B 66,7 2 33,3 1 

Amicacina Polimixina B Vancomicina 66,7 2 33,3 1 

Amoxicilina + sulbactam 0,0 0 100,0 5 

Ampicilina + sulbactam 0,0 0 100,0 1 

Ampicilina + sulbactam Ceftriaxona 0,0 0 100,0 1 

Ampicilina + sulbactam Vancomicina 100,0 1 0,0 0 

Cefazolina 0,0 0 100,0 1 

Ceftazidima 0,0 0 100,0 1 

Ceftriaxona 33,3 1 66,7 2 

Ciprofloxacino 0,0 0 100,0 1 

Clindamicina 0,0 0 100,0 1 

Clindamicina Polimixina B 100,0 1 0,0 0 

Gentamicina 0,0 0 100,0 4 

Gentamicina Meropenem 0,0 0 100,0 1 

Levofloxacino Meropenem 100,0 1 0,0 0 

Levofloxacino Vancomicina 100,0 1 0,0 0 

Meropenem 16,7 2 83,3 10 

Meropenem Polimixina B 66,7 2 33,3 1 

Meropenem Polimixina B Vancomicina 100,0 3 0,0 0 

Meropenem Teicoplanina 50,0 2 50,0 2 

Meropenem Vancomicina 50,0 3 50,0 3 

Metronidazol 0,0 0 100,0 2 

Piperacilina + tazobactam 58,3 7 41,7 5 

Piperacilina + tazobactam Vancomicina 50,0 1 50,0 1 

Polimixina B 100,0 3 0,0 0 

Tigeciclina 0,0 0 100,0 1 

Vancomicina 33,3 4 66,7 8 
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APÊNCIDE E – ANÁLISE DE SUBGRUPOS 

Tabela 26. Análise de subgrupos 

Variável Corrente sanguínea Intra-abdominal Trato urinário Pele e partes moles Trato respiratório p 

n % n % n % n % n % 
 

Falha terapêutica da 
primeira opção de 

tratamento 

Não 0 0,0 8 12,3 10 40,0 3 33,3 7 41,2 0,01 

Sim 4 100,0 57 87,7 15 60,0 6 66,7 10 58,8 

Reinfecção Não 3 75,0 58 89,2 24 96,0 8 88,9 15 88,2 0,71 

Sim 1 25,0 7 10,8 1 4,0 1 11,1 2 11,8 

Ausência de negativação do 
antibiograma até alta 
hospitalar 

Não 0 0,0 4 6,7 8 40,0 2 25,0 6 37,5 0,02 

Sim 3 100,0 56 93,3 12 60,0 6 75,0 10 62,5 

Realização de 
procedimento cirurgico 

Não 1 25,0 17 26,2 9 36,0 1 11,1 3 17,6 0,56 

Sim 3 75,0 48 73,8 16 64,0 8 88,9 14 82,4 

Hospitalização em UTI Não 3 75,0 39 60,0 20 80,0 7 77,8 10 58,8 0,36 

Sim 1 25,0 26 40,0 5 20,0 2 22,2 7 41,2 

Trauma na admissão Não 4 100,0 55 84,6 19 76,0 6 66,7 15 88,2 0,44 

Sim 0 0,0 10 15,4 6 24,0 3 33,3 2 11,8 

Diabetes mellitus (co-
morbidade) 

Não 4 100,0 53 81,5 19 76,0 6 66,7 12 70,6 0,57 

Sim 0 0,0 12 18,5 6 24,0 3 33,3 5 29,4 

 Acidente vascular 
encefálico (na admissão) 

Não 4 100,0 51 78,5 20 80,0 7 77,8 11 64,7 0,57 

Sim 0 0,0 14 21,5 5 20,0 2 22,2 6 35,3 

Câncer (na admissão) Não 2 50,0 56 86,2 18 72,0 9 100,0 17 100,0 0,19 

Sim 2 50,0 9 13,8 7 28,0 0 0,0 0 0,0 

Alta hospitalar Vivo 3 75,0 19 29,2 5 20,0 4 44,4 11 64,7 0,10 

Óbito 1 25,0 46 70,8 20 80,0 5 55,6 6 35,3 
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APEDeclaração de potenciais conflitos de interesse 

 

1 - Nos últimos 05 (cinco) anos você aceitou o que se segue de alguma instituição ou 

organização que possa de alguma forma se beneficiar ou ser financeiramente prejudicada 

pelos resultados deste estudo?   

A. Reembolso por comparecimento em simpósio – não  

B. Honorários por apresentação, conferência ou palestra - não  

C. Honorários para organizar atividade de ensino - não 

D. Financiamento para realização de pesquisa – não  

E. Recursos ou apoio financeiro para membro da equipe - não 

F. Honorários para consultoria - não 

 

2 - Durante os últimos cinco anos você prestou serviço a uma instituição ou organização 

que possa de alguma forma se beneficiar ou ser financeiramente prejudicada pelos 

resultados de sua atividade? – não  

3 - Você possui apólices ou ações de uma instituição que possa de alguma forma se 

beneficiar ou ser financeiramente prejudicada pelos resultados da sua atividade? – não  

4 - Você atuou como perito judicial sobre algum assunto de sua atividade? – não  

5 - Você tem algum outro interesse financeiro conflitante com a sua atividade? – não  

6 - Você possui um relacionamento íntimo ou uma forte antipatia por uma pessoa cujos 

interesses possam ser afetados pelos resultados de sua atividade? – não 

7 - Você possui uma ligação ou rivalidade acadêmica com alguém cujos interesses possam 

ser afetados pelos resultados de sua atividade? – não 

8 - Você possui profunda convicção pessoal ou religiosa que pode comprometer o que você 

irá escrever e que deveria ser do conhecimento dos tomadores de decisão na aplicabilidade 

dos resultados da sua atividade? - não 

9 - Você participa de partido político, organização não-governamental ou outro grupo de 

interesse que possa influenciar os resultados da sua atividade? - não 

 

Caso você tenha respondido “sim” a qualquer das perguntas anteriores, favor declarar o 

interesse conflitante: 

 

 

 

São Paulo, 30 de janeiro de 2019. 

 

Wendel Mombaque dos Santos.
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ANEXO 1 – PROTOCOLO DE SERVIÇO 
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ANEXO 2 – AUTORIZAÇÂO INSTITUCIONAL 
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ANEXO 3 – PARECER CEP 
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ANEXO 5 – ARTIGO ACEITO 

 

 

 

Título em português: Impacto econômico do tratamento de pacientes infectados com 

Klebsiella pneumoniae carbapenemase 

Título em inglês: Economic Burden of inpatients infected with Klebsiella pneumoniae 

carbapenemase 

Categoria: Gestão e Economia em Saúde 

Palavras-chave em português: Bactérias Gram-Negativas; Enterobacteriaceae; Klebsiella; 

Klebsiella pneumoniae; Custos e Análise de Custo; Economia e Organizações de Saúde; 

Tratamento Farmacológico; Gastos em Saúde; Anti-Infecciosos. 

 

Palavras-chave em inglês: Gram-Negative Bacteria; Enterobacteriaceae; Klebsiella; 

Klebsiella pneumoniae; Costs and Cost Analysis; Health Care Economics and 

Organizations; Drug Therapy; Health Expenditures; Anti-Infective Agents. 

  

Resumo em português: Objetivos: Estimar os custos médicos diretos da terapia 

medicamentosa de pacientes com infecção por Carbapenemase por Klebsiella pneumoniae 
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carbapenemase. Métodos: estudo de custo de doença realizado com um projeto 

prospectivo de coorte com adultos hospitalizados infectados por Klebsiella pneumoniae 

carbapenemase Carbapenemase. A coleta de dados foi realizada usando um instrumento 

composto por dados sociodemográficos, medicamentos clínicos e prescritos. As 

estimativas dos custos diretos associados a cada tratamento foram derivadas da 

perspectiva dos pagadores, no caso dos Hospitais Públicos Federais do Brasil, e incluíram 

apenas os custos de medicamentos. Os custos com medicamentos basearam-se no preço 

médio disponível na Health Database Health do Brasil. Nenhuma taxa de desconto foi 

utilizada para o custo dos medicamentos. Os custos são calculados em dólares norte-

americanos (US $). Resultados: 120 pacientes participaram do estudo. O custo total da 

droga desses pacientes internados foi de US $ 367.680,85. Anti-infeccioso para o Grupo de 

Uso Sistêmico foi responsável por 59,5% dos custos totais. O custo direto por paciente é 

de US $ 4.100 e cerca de 60% destes são durante o período de infecção. Conclusões: A 

crescente incidência mundial desta bactéria representa um fardo crescente que a maioria 

dos sistemas de saúde não conseguem lidar. Há uma necessidade imperativa de 

desenvolver protocolos e novos antimicrobianos para o tratamento da Carbapenemase de 

Klebsiella pneumoniae carbapenemase, com o objetivo de reorganizar recursos para 

aumentar a eficácia dos cuidados de saúde. 

  

Resumo em inglês: Objectives: To evaluate and estimate the direct medical costs of drug 

therapy of Klebsiella pneumoniae carbapenemase Carbapenemase infection patients in 

hospital based context. Methods: A cost-of-disease study conducted with a prospective 

cohort design with adults hospitalized infected by Klebsiella pneumoniae carbapenemase 

Carbapenemase. Data collection was performed using an instrument composed of 

sociodemographic data, clinical and prescription medication. Estimates of the associated 

direct costs of each treatment were derived from the payers perspective, in the case of 

Federal Public Hospitals from Brazil, and included only drug costs. Drug costs were based 

on the average price available in the Price Database Health of Brazil. No discount rate was 

used for the cost of drugs. The costs are calculate in American Dollar (US$). Results: 120 

inpatients participated of this study. The total drug cost of these inpatients was 

US$367,680.85. Anti-infective For Systemic Use Group was responsible for 59.5% of total 

costs. The direct drug cost per patients infected by KPC is conservatively estimated at nearly 

US$ 4,100, and about of 60% of costs are during the period of infection Conclusions: The 

findings of our study indicate a thoughtful economic hazard posed by Klebsiella pneumoniae 
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carbapenemase Carbapenemase that all healthcare sectors have to face. The increasing 

worldwide incidence of this bacteria represents a growing burden that most health systems 

are unable to deal with. There is an imperative need to develop protocols and new 

antimicrobials to treatment of Klebsiella pneumoniae carbapenemase Carbapenemase, 

aiming to rearrange resources to increase the effectiveness of health care. 

 Autores: Wendel Mombaque dos Santos¹, Silvia Regina Secoli¹ 

1 Universidade de São Paulo - USP, São Paulo (SP), Brasil 

 

INTRODUCTION 

Klebsiella pneumoniae carbepemase (KPC) is a multidrug resistant bacteria, with a 

costly therapy and high prevalence of deadly.(1, 2) The World Health Organization published 

that carbapenem-resistant Enterobacteriaceae has the highest level of priority that new 

antibiotics are urgently needed.(3) The incidence of KPC improved quickly on the last years, 

from 1% (2001) to 30% (2008) of all hospital infection. Cases have been reported in other 

regions of the world, including Europe,(4, 5) Asia,(6, 7) Australia,(8) and in South America.(9-11) 

Patients with long periods of hospitalization, mechanical ventilation, undergoing 

organ or stem cell transplantation, and treatment with antimicrobial agents are more likely 

to develop KPC infection.(12)This bacterium is involved extra-intestinal infections, urinary 

tract infection, pneumoniae, bloodstream infections, surgical wound infections, endocarditis 

and septicaemia, and the mortality can be higher than 40% in 30 days.(4, 6) 

The annual economic burden of multidrug resistant bacteria’s are more than 45 billion 

of American Dollars, only in US, considering direct and indirect costs.(13) Annually, just the 

pharmaceutical purchases can represent 70% of out-of-pocket health costs in India, 43% in 

Pakistan, and 20% in Brazil.(13) The economic cost of therapy and highly deathly of KPC 

make this infection an important and relevant problem to the health context.(14-16) This study 

aim to fill the gap in the scientific literature about the costs of KPC infection in the context of 

the Brazilian Unified Health System, considering the site of infection, therapeutic group and 

treatment periods. As well as seeks to promote the Knowledge of the hospital costs of KPC 

infection treatment will enable health service managers to estimate the economic impact 

and assist in the adoption of cost-effective measures to prevent hospital infections. 

OBJECTIVE 

To evaluate and estimate the direct medical costs of drug therapy of KPC infection 

patients in hospital based context, and to determine the economic impact of infection period. 
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Also, will be estimated the cost of drug therapy per patient, according site of infection and 

therapeutic group. 

METHODS 

A cost-of-disease study was conducted with a prospective cohort design. It was 

carried out at the University Hospital of the Federal University of Santa Maria, Brazil, 

between March 2016 and december 2017. The study was approved by the Research Ethics 

Committee of the Nursing School of the University of São Paulo, Brazil, under the number 

CAAE 61406316.7.0000.5392. The conduction of this study follows the guidelines proposed 

by ISPOR.(17) 

The study participants consisted of adults hospitalized infected by KPC, confirmed by 

laboratory testing, during hospitalization. Data collection was performed using an instrument 

composed of sociodemographic data (sex, age, colour or race, marital status, and 

educational level), clinical (site of infection, total days of hospitalization, periods of infection, 

reinfection and reasons for hospital discharge) and prescription medication (drug per day, 

dose and route of administration). These data were obtained by accessing the participant's 

health records after confirming the antibiogram for KPC. The time horizon was considered 

until the patient's discharge.  

The drugs were initially classified by the World Health Organization's Anatomical 

Therapeutic Chemical (ATC) classification system, which divides substances into different 

groups according to the organ or system they act on and in their chemical, pharmacological 

and therapeutic properties. We use the fifth level of this system to identify the drugs 

(subgroup for chemical substance), and for other analyses they were grouped according to 

the first level (main anatomical group), second level (main therapeutic group), third level 

(therapeutic/pharmacological subgroup) or fourth level 

(chemical/therapeutic/pharmacological subgroup). 

The infection period was verified through the antibiogram to classify the treatment 

period in: prior to infection, during infection, and post infection. 

A standardized approach was taken in Brazil's Unified Health System to address 

treatment costs. Estimates of the associated direct costs of each treatment were derived 

from the payer's perspective, in the case of Federal Public Hospitals, and included only drug 

costs. 

For the costs of the drugs, any medication was used regardless of whether it was 

used for the treatment of comorbidities. Drug costs were based on the average price 

available in the Price Database Health of Brazil (http://aplicacao.saude.gov.br/bps/login.jsf), 

http://aplicacao.saude.gov.br/bps/login.jsf
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in which the purchase prices of Federal Public Institutions were used during the study period. 

No discount rate was used for the cost of drugs. The costs are calculate in United States 

Dollar (US$), using a reference of US$ 1 equal to R$ 3.20 (Brazilian Real). 

The daily cost of each drug was achieved by dividing the prescribed daily dose by the 

presentation of the drug and then multiplied by the cost of the drug. Moreover, for the cost 

of the total treatment, the sum of the days corresponding to the hospital stay. 

The descriptive analysis was performed to present the prescribed drugs according to 

ATC classification. To verify if there is difference of the total cost according to the period of 

treatment and site of infection, the Kruskal-Wallis test will be used. A significance level of 

5% will be adopted and the analyses will be performed by SPSS 21.0 software. 

RESULTS 

A total of 120 inpatients infected by KPC participated of this study. Of these, 60% 

(n=72) are male, with a mean age of 57.45 (SD 19.46) years old, percentage of ethnic 

minorities was 6.7% (n=8), most of them are married (40.8%), and the illiteracy rate was 

13.9% (n=16).  

The main site of infection was intraabdominal (n= 65; 54.2%), followed by urinary 

tract infection (n=24; 20.0%), pneumonia infection (n=18; 15.0%), skin and soft parts 

infections (n=6; 5.0%), bloodstream infection (n=4; 3.3%), and osteoarticular infection (n=3; 

2.5%). Patients with pneumonia infection was the highest mean days of hospitalization, 

respectively with 79.6 days (minimum [min] 14 days; maximum [max] 347 days). They are 

followed by skin and soft parts infections, urinary tract infection, intraabdominal infections, 

bloodstream infection, and osteoarticular infection, respectively with 74.0 days (min 52 days; 

max 105 days), 65.5 days (min 15 days; max 202 days), 56.8 days (min 7 days; max 187 

days), 48.8 days (min 29 days; max 83 days), and 30 days (min 21 days; 52 days). 

In Antibacterial for systemic use group, the most-used medicines were meropenem 

(n=1451; 18.2%), vancomycin (n=1045; 13.1%), amikacin (n=781; 9.8%), polymyxin B 

(n=631; 7.9%), metronidazole (n=561; 7.0%), piperacillin and enzyme inhibitor (n=487; 

6.1%), considering the days of hospitalization.  

Bloodstream infection, the most-used medicines were meropenem (n=71; 20.5%), 

sulfametraxazole and trimethoprim (n=45; 13.0%), ampicillin (n=28; 8.1%), and ciprofloxacin 

(n=28; 8.1%). In intraabdominal infection, the most-used medicines were meropenem 

(n=783; 19%), vancomycin (n=540; 13.1%), and amikacin (n=370; 9.0%). In urinary tract 

infection, the most-used medicines were meropenem (n=215; 16.6%), vancomycin (n=147; 

11.4%), and amikacin (n=137; 10.6%). In osteoarticular infection, the the most-used 



183 

 

 

medicine meropenem (n=57; 15.5%), vancomycin (n=41; 11.2%), and amikacin (n=38; 

10.4%). In skin and soft parts infections, the most-used medicines were meropenem (n=74; 

20.5%), polymicyn B (n=63; 17.5%), and amikacin (n=58; 16.1%). In the pneumonia 

infection, meropenem (n=251; 17.1%), polymicyn B (n=158; 10.8%), and amikacin (n=151; 

10.3%). 

The mean time of initial prescription of antimicrobial was between 6 to 9 days, with a 

range between 2 to 25 days. Pneumonia infection present a mean of 9.4 days (min 2; max 

24) of initial prescription of antimicrobial, followed by intra-abdominal infection (mean 8.8 

days; min 3 days; max 25 days), skin and soft parts (mean 8.1 days; min 2; max 15), urinary 

tract infection (mean 7.4 days; min 2 days; max 15 days), bloodstream infection (mean 7.2 

days; min 3 days; max 20 days), and osteoarticular (mean 6.1 days; min 5 days – max 9 

days). 

The total drug cost of these inpatients was US$367,680.85. Anti-infective For 

Systemic Use Group was responsible for 59.5% of these costs, and 19.2% was from Blood 

and Blood Forming Organs. Antibacterial for systemic use group was responsible for 66.5% 

of the cost from the Anti-infective For Systemic Use Group. And beta-lactam antibacterial 

was responsible for 47.3% of the cost from the antibacterial for systemic use group. All the 

total economic cost of drug therapy was show in table 1. 

Three groups of drugs (Anti-infective for Systemic Use, Blood and Blood Forming 

Organs, and Alimentary tract and metabolism) represents 85% of the total cost of the 

patients, but just represent 21.4% the sum of items (Table 2).  

Four antimicrobials (Amikacin, Meropenem, polymyxin B and Vancomicyn) 

corresponds to 48.6% of the prescriptions of this group, while other antimicrobials were 

prescribed less than 5 days (erythromycin, benzylpenicillin). Table 3 shows all the 

antimicrobials prescribed according to the period of infection, being evident the variability of 

prescriptions for the treatment of KPC. 

The mean cost per patient was significant (p = 0.049) higher during the of infection 

period (US$ 2,017.40; SD US$ 3,497.01), when compared to pre-infection period (US$ 

1,169.98; SD US$ 1,863.07) and post-infection period (US$ 947.77; SD US$ 1,3693.83). All 

sites of infection was associated with higher costs during infection. Only the therapeutic 

group of Anti-infective for Systemic Use showed significant difference in the cost during the 

hospitalization, which the period of infection demonstrated higher costs (Table 4). 

DISCUSSION 



184 

 

 

In this prospective cohort we found that patients infected with KPC had significantly 

higher drug cost during the period of infection, regardless the site of infection. The mean 

cost during hospitalization was US$ 4,135.15 per patient, out of which 48.8% was during 

the infection, 28.3% during pre-infection, and 22.95%post-infection. As estimated, costs 

improved at least 72% during the infection when compared to the other periods. This results 

are bigger than the impact of the prescription, and doses or treatment time incorrect of 

antimicrobials therapy can increase costs up to 36%.(14, 15) 

A great and significant percentage of total costs (59.5%) were due to Anti-infective 

for Systemic Use during the hospitalization, but just correspond to 7.1% of all dose drugs 

administrated. The cost of Anti-infective for Systemic Use only during the infection represent 

41.2% of all costs. This aspect shows the importance of antimicrobial stewardship programs 

considering cost-effectiveness analysis. The antimicrobial stewardship program are capable 

to reduce 26% of doses and 81% of total antimicrobial charges, representing a big economic 

impact in all health context.(18) Also, this intervention due to prescription of antimicrobial 

therapy can reduce the spectre of multidrug resistant bacteria. 

Comparing the sites of infection was observed significative difference only during the 

period of infection. The bloodstream infection presents the highest cost, followed by 

osteoarticular, pneumonia, intraabdominal, skin and soft part, and urinary tract infection. 

Patients with bloodstream infection received highly doses of costly antimicrobials, such as 

meropenem, tigecycline and ciprofloxacin, when compared to the other sites of infection, 

even if it has not presented the highest average treatment time. The literature shows that 

the treatment of bloodstream infection is more expansive, and to the use of antimicrobials 

to treatment of multi-drug resistant bacteria can improve in more than 1.6 times this cost.(19-

21) Additionally, they use more complementary drugs to combat the clinical effects of KPC 

infection.(22, 23) 

The mean time of prescription of initial antimicrobial therapy was between 2 to 14 

days. These difference in the prescription days can be related with the use of second or third 

antimicrobial options for the treatment of KPC infections. In most cases of clinical scenario 

prolonged therapy can be beneficial, however prolonged duration of antibiotic therapy is 

associated with increased resistance, medicalizing effects, high costs and adverse drug 

reactions.(24) The use of seven or eight days of antibiotic therapy did not increase the risk of 

adverse clinical outcomes, and may reduce the emergence of resistant organisms, 

compared with a prolonged course of more than 10 days.(25, 26) 
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To our knowledge, this is the first study conducted in Latin America do measure the 

direct costs of treatment of KPC, also is the first study worldwide to compare the cost of 

different periods of infection in this population. Most previous studies have included just the 

cost of antimicrobial during the therapy(27-29) or general cost of hospitalization plus drug 

therapy.(30) Finally, our micro costing analysis allowed us to control possibly confusing 

influences on study costs outcomes, also they permitted a better comprehension of the real 

cost of each category of drug. 

While the current study growths our understanding of the economic burden of KPC, 

some limitations are important to consider. First, this study was conducted only in one 

hospital and may not be representative of all Brazil patients with infection by. Second, our 

use of Price Database Health of Brazil can upper or low estimated the cost of drugs in other 

hospitals. Third, other cost categories, such as serum monitoring of patients, cost of 

materials, inputs required for the preparation and administration of ATB, treatment of 

adverse reactions, and additional hospitalization time due to the presence of infectious 

disease were not included in the analysis. However, there are no available cost studies with 

primary data collection of Brazilian Health System that could be used to compare these 

results. Because our study did not collect data from patients without KPC, we cannot ensure 

that the costs were attributed exclusively to this infection.  

The findings of our study indicate a thoughtful economic hazard posed by KPC that 

all healthcare sectors have to face. There are indirect and intangible costs that were not 

shown. The increasing worldwide incidence of KPC represents a growing burden that most 

health systems are unable to deal with. There is an imperative need to develop protocols 

and new antimicrobials to treatment of KPC, aiming to rearrange resources to increase the 

effectiveness of health care. If this is not done, the cost of treatment of multidrug bacteria 

will be unfeasible in a near future, with harmful consequences population. 

This study brought advances in the knowledge of the costs of treatment of patients 

with KPC infection. First, it was verified the increase in cost during the period of infection in 

more than one class of medication. Second in the difference of the cost of the treatment 

according to the site of infection. Third, the ABC raw according to ATC classification. 

CONCLUSION: 

The direct drug cost per patients infected by KPC is conservatively estimated at 

nearly US$ 4,100, and about of 60% of costs are during the period of infection. The results 

of this study have implications for the public health system, especially because the payment 

by the Brazilian Public Health System. This system makes the payment according to 



186 

 

 

reasons for hospitalization, however the amount reimbursed does not cover the actual value 

of the treatment, and also the treatment of some infections is not covered by this payment 

method because they were acquired in the hospital environment This data could also be 

used to develop appropriate cost-effectiveness models, which are needed to improve quality 

of treatment with reduction of costs. 

Funding/Support: Coordination for Improvement of Personnel in Higher Education 

(CAPES) from Brazilian Government. 

REFERENCES 

1. Iovleva A, Doi Y. Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae. Clin Lab Med. 

2017;37(2):303-15. Review. 

2. Bush K. Carbapenemases: Partners in crime. J Glob Antimicrob Resist. 

2013;1(1):7-16. Review. 

3. Wordl Health Organization. Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to 

guide research, discovery, and development of new antibiotics. Genebra, 2017.  

4. Kuai S, Shao H, Huang L, Pei H, Lu Z, Wang W, et al. KPC-2 carbapenemase and 

DHA-1 AmpC determinants carried on the same plasmid in Enterobacter aerogenes. J Med 

Microbiol. 2014;63(Pt 3):367-70. 

5. Hoenigl M, Valentin T, Zarfel G, Wuerstl B, Leitner E, Salzer HJF, et al. Nosocomial 

outbreak of Klebsiella pneumoniae carbapenemase-producing Klebsiella oxytoca in Austria. 

Antimicrob Agents Chemother. 2012;56(4):2158-61.  

6. Lamoureaux TL, Frase H, Antunes NT, Vakulenko SB. Antibiotic resistance and 

substrate profiles of the class A carbapenemase KPC-6. Antimicrob Agents Chemother. 

2012;56(11):6006-8. 

7. Wei ZQ, Du XX, Yu YS, Shen P, Chen YG, Li LJ. Plasmid-Mediated KPC-2 in a 

Klebsiella pneumoniae isolate from China. Antimicrob Agents Chemother. 2007;51(2):763-

5.  

8. Chang LW, Buising KL, Jeremiah CJ, Cronin K, Poy Lorenzo YS, Howden BP, et 

al. Managing a nosocomial outbreak of carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae: an 

early Australian hospital experience. Intern Med J. 2015;45(10):1037-43.  

9. Villegas MV, Lolans K, Correa A, Suarez CJ, Lopez JA, Vallejo M, et al. Colombian 

Nosocomial Resistance Study Group. First detection of the plasmid-mediated class A 

carbapenemase KPC-2 in clinical isolates of Klebsiella pneumoniae from South America. 

Antimicrob Agents Chemother. 2006;50(8):2880-2.  



187 

 

 

10. Correa A, Montealegre MC, Mojica MF, Maya JJ, Rojas LJ, De La Cadena EP, et 

al. First Report of a Pseudomonas aeruginosa isolate coharboring KPC and VIM 

carbapenemases. Antimicrob Agents Chemother. 2012;56(10):5422-3.  

 

11. Seibert G, Hörner R, Meneghetti BH, Righi RA, Dal Forno NL, Salla A. 

Nosocomial infections by Klebsiella pneumoniae carbapenemase producing enterobacteria 

in a teaching hospital. Einstein (Sao Paulo). 2014;12(3):282-6. 

12. Thabit AK, Crandon JL, Nicolau DP. Antimicrobial resistance: impact on clinical 

and economic outcomes and the need for new antimicrobials. Expert Opin Pharmacother. 

2015;16(2):159-77.  

13. Colomb-Cotinat M, Lacoste J, Brun-Buisson C, Jarlier V, Coignard B, Vaux S. 

Estimating the morbidity and mortality associated with infections due to multidrug-resistant 

bacteria (MDRB), France, 2012. Antimicrob Resist Infect Control. 2016;5:56.  

14. Oliveira AC, Paula AO. Discontinuation of antimicrobials and costs of treating 

patients with infection. Acta Paul Enferm. 2012;25:68-74. 

15. Ventola CL. The antibiotic resistance crisis: part 1: causes and threats. P T. 

2015;40(4):277-83. 

16. Dos Santos WM, Matuoka JY, Secoli SR. Cost-effectiveness of the antimicrobial 

treatment for inpatients infected with Klebsiella pneumoniae carbapenemase: a systematic 

review protocol. JBI Database System Rev Implement Rep. 2018;16(2):336-44.  

17. Berger ML, Sox H, Willke RJ, Brixner DL, Eichler HG, Goettsch W, et al. Good 

practices for real-world data studies of treatment and/or comparative effectiveness: 

recommendations from the joint ISPOR-ISPE Special Task Force on real-world evidence in 

health care decision making. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2017;26(9):1033-9.  

18. Beardsley JR, Williamson JC, Johnson JW, Luther VP, Wrenn RH, Ohl CC. Show 

me the money: long-term financial impact of an antimicrobial stewardship program. Infect 

Control Hosp Epidemiol. 2012;33(4):398-400. 

19. Goudie A, Dynan L, Brady PW, Rettiganti M. Attributable cost and length of stay 

for central line-associated bloodstream infections. Pediatrics. 2014;133(6):e1525-32. 

20. Mammina C. The global crisis of multidrug resistance: how to face healthcare 

associated infections without effective antibiotics? Iran J Microbiol. 2013;5(2):99-101. 

21. Thaden JT, Li Y, Ruffin F, Maskarinec SA, Hill-Rorie JM, Wanda LC, et al. 

Increased costs associated with bloodstream infections caused by multidrug-resistant gram-



188 

 

 

negative bacteria are due primarily to patients with hospital-acquired infections. Antimicrob 

Agents Chemother. 2017;61(3):e01709-16. 

22. Wu H, Li D, Zhou H, Sun Y, Guo L, Shen D. Bacteremia and other body site 

infection caused by hypervirulent and classic Klebsiella pneumoniae. Microb Pathog. 

2017;104:254-62.  

23. Tumbarello M, Trecarichi EM, De Rosa FG, Giannella M, Giacobbe DR, Bassetti 

M, et al. Infections caused by KPC-producing Klebsiella pneumoniae: differences in therapy 

and mortality in a multicentre study. J Antimicrob Chemother. 2015;70(7):2133-43.  

24. Zilahi G, McMahon MA, Povoa P, Martin-Loeches I. Duration of antibiotic therapy 

in the intensive care unit. J Thorac Dis. 2016;8(12):3774-80.  

25. Pugh R, Grant C, Cooke RP, Dempsey G. Short-course versus prolonged-course 

antibiotic therapy for hospital-acquired pneumonia in critically ill adults. Cochrane Database 

Syst Rev. 2015;24(8):CD007577. 

26. Bougle A, Foucrier A, Dupont H, Montravers P, Ouattara A, Kalfon P, et al. Impact 

of the duration of antibiotics on clinical events in patients with Pseudomonas aeruginosa 

ventilator-associated pneumonia: study protocol for a randomized controlled study. Trials. 

2017;18(1):37.  

27. Ji S, Lv F, Du X, Wei Z, Fu Y, Mu X, et al. Cefepime combined with 

amoxicillin/clavulanic acid: a new choice for the KPC-producing K. pneumoniae infection. Int 

J Infect Dis. 2015;38:108-14. 

28. Thomas B, Matthew L, Jose J, Rathinavelu M, Shanmugam S, Kumar K. 

Assessment of antibiotic sensitivity pattern of microorganisms and their cost-effectiveness 

at a private corporate hospital in south india. Asian J Pharm Clin Res. 2014;7(5):155-9. 

29. Sriram S, Aiswaria V, Cijo AE, Mohankumar T. Antibiotic sensitivity pattern and 

cost-effectiveness analysis of antibiotic therapy in an Indian tertiary care teaching hospital. 

J Res Pharm Pract. 2013;2(2):70-4.  

30. Jadhav S, Sawant N. Comparative pharmacoeconomics and efficacy analysis of 

a new antibiotic adjuvant entity and piperacillin-tazobactam for the management of intra-

abdominal infections: a retrospective study. Asian Pac J Trop Dis. 2016;6(1):32-9.



189 

 

 

Table 1. Cost of drug therapy according to therapeutic group. Santa Maria, 2017. 

Variable 
pre-infection period infection period 

post-infection 
period 

Full period 

US$ % US$ % US$ % US$ % 

Alimentary Tract And Metabolism 7,202.30 3.5 13,233.09 2.8 2,576.36 4.6 23,011.78 6.3 

Anti-infective For Systemic Use 51,985.80 25.5 151,762.80 32.2 15,061.22 26.8 218,809.81 59.5 

Antibacterial for systemic use 46,260.50 22.7 86,469.63 18.3 12,694.53 22.6 145,424.64 39.6 

Aminoglycoside Antibacterial 193.40 0.1 898.14 0.2 167.83 0.3 1,259.41 0.3 

Beta-Lactam Antibacterial 26,703.90 13.1 36,059.01 7.6 5,962.98 10.6 68,725.87 18.7 

Macrolides, Lincosamides And Streptogramins 1,195.00 0.6 743.14 0.2 4.30 < 0.1 1,942.47 0.5 

Other Antibacterial 
        

Glycopeptide antibacterial 7,800.90 3.8 8,757.81 1.9 1,052.20 1.9 17,610.94 4.8 

Imidazole derivatives 333.20 0.2 224.33 < 0.1 84.40 0.2 641.94 0.2 

Nitrofuran derivatives - - 1.70 < 0.1 - - 1.70 < 0.1 

Daptomycin  - - 6,303.41 1.3 - - 6,303.41 1.7 

Linezolid  4,953.60 2.4 1,955.91 0.4 1,676.49 3.0 8,586.04 2.3 

Polymyxins 4,058.80 2.0 15,514.49 3.3 2,972.72 5.3 22,545.97 6.1 

Quinolone Antibacterial 811.00 0.4 642.06 0.1 29.37 0.1 1,482.41 0.4 

Sulfonamides And Trimethoprim 210.60 0.1 268.74 0.1 163.43 0.3 642.80 0.2 

Tetracycline - - 15,100.88 3.2 580.80 1.0 15,681.68 4.3 

Antimycotics for systemic use 4,105.30 2.0 63,621.60 13.5 2,317.32 4.1 70,044.19 19.1 

Antivirals for systemic use 1,571.30 0.8 1,343.18 0.3 49.37 0.1 2,963.84 0.8 

Immune sera and immunoglobulins 48.80 < 0.1 328.38 0.1 
 

0.0 377.13 0.1 

Antineoplastic And Immunomodulating Agents 5,256.00 2.6 8,356.57 1.8 107.90 0.2 13,720.47 3.7 

Antiparasitic Products, Insecticides And Repellents 36.50 < 0.1 59.73 < 0.1 5.75 0.0 102.00 0.0 

Blood And Blood Forming Organs 25,580.20 12.5 37,604.44 8.0 7,509.80 13.4 70,694.39 19.2 

Cardiovascular System 4,897.30 2.4 7,135.43 1.5 806.90 1.4 12,839.66 3.5 

Dermatologicals 178.50 0.1 122.25 < 0.1 93.47 0.2 394.26 0.1 

Genito Urinary System And Sex Hormones 98.60 < 0.1 107.39 < 0.1 5.81 0.0 211.83 0.1 

Musculo-Skeletal System 542.00 0.3 2,130.31 0.5 365.10 0.7 3,037.43 0.8 
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Nervous System 4,402.80 2.2 7,426.60 1.6 921.78 1.6 12,751.13 3.5 

Respiratory System 2,567.90 1.3 2,878.61 0.6 581.22 1.0 6,027.73 1.6 

Sensory Organs 1,373.10 0.7 523.94 0.1 
 

0.0 1,897.06 0.5 

Systemic Hormonal Preparations, Excl. Sex Hormones 
And Insulins 

851.70 0.4 1,025.48 0.2 101.29 0.2 1,978.46 0.5 

Various 662.80 0.3 1,335.52 0.3 206.53 0.4 2,204.86 0.6 

Total 203,881.90 
 

471,934.57 
 

56,098.86 
 

367,680.85 
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Table 2. ABC curve according with ATC Group. Santa Maria, 2017. 

Class Group 
Units 
consumed 

Mean 
Price 

Total Cost 
Percentage 
Payed per 
group 

Percentage 
of units 
consumed 

Percentage 
of 
Cumulative 
cost 

A Anti-infective for systemic use 31,270 6.99 218,809.81 59.5 7.1 59.5 

Blood and blood forming organs 31,847 2.21 70,694.39 19.2 14.3 78.7 

Alimentary tract and metabolism 36,054 0.63 23,011.78 6.3 21.4 85.0 

B Antineoplastic and immunomodulating agents 616 22.28 13,720.47 3.7 28.6 88.7 

Cardiovascular system 25,251 0.50 12,839.66 3.5 35.7 92.2 

Nervous system 46,747 0.27 12,751.13 3.5 42.9 95.7 

C Respiratory system 3,696 1.63 6,027.73 1.6 50.0 97.3 

Musculo-skeletal system 916 3.31 3,037.43 0.8 57.1 98.2 

Various 1,000 2.20 2,204.86 0.6 64.3 98.8 

Systemic hormonal preparations, excl. Sex 
hormones and insulins 

4,387 0.45 1,978.46 0.5 71.4 99.3 

Sensory organs 721 2.63 1,897.06 0.5 78.6 99.8 

Dermatologicals 294 1.34 394.26 0.1 85.7 99.9 

Genito urinary system and sex hormones 406 0.52 211.81 < 0.1 92.9 99.9 

Antiparasitic products, insecticides and 
repellents 

338 0.30 102,009.13 < 0.1 100.0 100.0 
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Table 3. Prescribed days of drug therapy according to medication of the therapeutic subgroup antibacterial for systemic. Santa Maria, 
2017. 

Antimicrobial 

Pre-infection 

period 

Infection 

period 

Post-infection 

period 

Full 

period 

n % n % n % n % 

Amikacin 80  2,6 546  13,8 93  13,1 719  9,2 

Amoxicillin 99  3,2 71  1,8 8  1,1 178  2,3 

Ampicillin 28  0,9 22  0,6 14  2,0 64  0,8 

Ampicillin, combinations  87  2,8 99  2,5 23  3,2 209  2,7 

Azithromycin  30  1,0 12  0,3 -  -  42  0,5 

Benzylpenicillin  1  0,0 1  0,0 3  0,4 5  0,1 

Cefazolin 75  2,4 32  0,8 -  -  107  1,4 

Cefepime  139  4,4 103  2,6 103  14,5 345  4,4 

Ceftazidime 13  0,4 18  0,5 -  -  31  0,4 

Ceftriaxone 192  6,1 99  2,5 14  2,0 305  3,9 

Cefuroxime 4  0,1 19  0,5 -  -  23  0,3 

Ciprofloxacin 60  1,9 38  1,0 6  0,8 104  1,3 

Ciprofloxacin  14  0,4 -  -  -  -  14  0,2 

Clindamycin 168  5,4 48  1,2 1  0,1 217  2,8 

Daptomycin  -  - 88  2,2 -  -  88  1,1 

Ertapenem  -  - 50  1,3 14  2,0 64  0,8 

Erythromycin  -  - 1  0,0 -  -  1  0,0 

Gentamicin 97  3,1 28  0,7 12  1,7 137  1,8 

Imipenem and enzyme inhibitor  3  0,1 11  0,3 -  -  14  0,2 

Levofloxacin  54  1,7 67  1,7 7  1,0 128  1,6 

Linezolid  78  2,5 30  0,8 21  3,0 129  1,7 

Meropenem  478  15,2 843  21,2 94  13,2 1.415  18,1 
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Metronidazole  265  8,5 223  5,6 64  9,0 552  7,1 

Nitrofurantoin -  - 12  0,3 -  -  12  0,2 

Oxacillin  86  2,7 53  1,3 -  -  139  1,8 

Piperacillin and enzyme inhibitor  298  9,5 179  4,5 9  1,3 486  6,2 

Polymyxin B  117  3,7 437  11,0 77  10,8 631  8,1 

Sulfamethoxazole and trimethoprim  65  2,1 144  3,6 77  10,8 286  3,7 

teicoplanin  128  4,1 99  2,5 -  -  227  2,9 

tigecycline  -  - 83  2,1 3  0,4 86  1,1 

tobramycin 13  0,4 5  0,1 3  0,4 21  0,3 

vancomycin  463  14,8 507  12,8 65  9,1 1.035  13,2 

total 3.135  
 

3.968  
 

711  
 

7.814  
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Table 4. Cost per patient according period of infection. Santa Maria, 2017. 

Variable 
Pre-infection period Infection period 

Post-infection 
period 

p* 

Mean SD Mean SD Mean SD 
 

Site of infection 
       

Bloodstream infection 1218.38 1924.47 9577.00 16559.45 794.18 721.77 0.05 

Intraabdominal 997.94 1510.79 2462.73 6363.04 760.23 1214.01 0.04 

Urinary tract infection 859.39 1284.94 1444.68 2792.39 698.26 860.52 0.04 

Osteoarticular 438.03 - 7193.37 - - - - 
Skin and soft parts 721.01 959.88 2415.88 2166.11 656.93 839.66 0.04 

Pneumonia 1455.96 1818.38 2598.74 3391.02 1064.52 1653.66 0.04 

Therapeutic Group 
       

Alimentary Tract and Metabolism 70.56  116.05  122.74  192.69  85.69  205.96  0.18 

Anti-infective For Systemic Use 457.54  624.07  880.97  1,899.44  116.63  376.16  0.00 

Antineoplastic and Immunomodulating Agents 180.83  930.93  255.15  1,007.86  3.72  13.20  0.20 

Antiparasitic Products, Insecticides and Repellents 0.57  2.90  0.26  0.91  0.20  0.87  0.86 

Blood and Blood Forming Organs 222.31  626.98  372.41  1,184.14  250.02  549.21  0.20 

Cardiovascular System 35.98  71.41  37.47  49.68  26.62  61.81  0.08 

Dermatologicals 2.12  9.47  0.38  0.95  3.22  15.13  0.84 

Genito Urinary System and Sex Hormones 2.66  9.23  0.72  1.85  0.20  0.53  0.22 

Musculo-Skeletal System 10.27  29.15  28.98  122.06  12.50  46.11  0.15 

Nervous System 52.16  71.21  45.30  48.16  29.58  40.11  0.11 

Respiratory System 76.61  348.79  56.04  150.33  20.03  84.76  0.50 

Sensory Organs 6.13  32.51  6.05  28.53  5.64  9.95  0.23 

Systemic Hormonal Preparations, Excl. Sex Hormones And 
Insulins 

5.64  9.95  5.58  8.78  3.49  6.81  0.48 

Various 3.11  10.28  7.21  21.27  7.12  20.23  0.96 

General 1169.98  1863.07  2017.40  3,497.01  947.77  1369.83  0.04 

SD: Standard derivation; *Friedman test for related samples 

 

 


