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RESUMO

Introdução: No  mundo  o  uso  inadequado  de  antimicrobianos  em hospitais
tornou-se  um  importante  problema  de  saúde  pública,  devido  à  seleção  de
cepas resistentes que podem levar à morte de milhares de pessoas. Assim, o
objetivo deste trabalho avaliar o consumo de antimicrobianos injetáveis em um
hospital municipal na cidade de Teresina, Piauí. Metodologia: Trata-se de um
estudo descritivo, exploratório, realizado num hospital municipal de Teresina-
PI.  Os  dados  sobre  os  antimicrobianos  foram  coletados  no  Sistema
Informatizado de Dispensação e no Controle de Estoque de Medicamentos e
classificados de acordo com as frequências absolutas de consumo. A coleta de
dados  foi  realizada  nos  meses  de  dezembro  de  2018  a  maio  de  2019.
Resultados e Discussão: A classe das cefalosporinas e penicilinas foram as
mais  consumidas  no  presente  hospital.  A  oxacilina  correspondeu  a  36,4%,
ceftriaxonasódica,19%;  piperacilina+tazobactam,6,50%;  cefepima,  9,3%;  e
clindamicina, 9,1%. O perfil de utilização daquelas classes de antimicrobianos é
esperado por serem de baixa toxicidade e ótima segurança. Conclusões: Os
resultados, além de contribuírem para a elucidação do perfil do consumo de
antimicrobianos do hospital, sugerem a necessidade de adotar medidas para
melhor monitorar o consumo no hospital estudado.

Palavras-chave:  Antimicrobianos;  Farmácia  Hospitalar;  Uso  Racional  de
Medicamentos.
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ABSTRACT

Introduction:  In the world, the inappropriate use of antimicrobials in hospitals
has  become  an  important  public  health  problem,  due  to  the  selection  of
resistant strains that can lead to the death of thousands of people. Thus, the
objective of this work is to evaluate the consumption of injectable antimicrobials
in a municipal hospital in the city of Teresina, Piauí. Methodology:  This is a
descriptive, exploratory study, carried out in a municipal hospital in Teresina-PI.
The  data  on  antimicrobials  were  collected  in  the  Computerized  Dispensing
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System and in the Control of Medicines Stock and classified according to the
absolute  frequencies  of  consumption.  Data  collection  was  carried  out  from
December 2018 to May 2019.  Results and Discussion:  The cephalosporin
and penicillin class were the most consumed in the present hospital. Oxacillin
corresponded to 36.4%, ceftriaxone sodium, 19%; piperacillin  + tazobactam,
6.50%;  cefepime,  9.3%;  and  clindamycin,  9.1%.  The  use  profile  of  those
classes of antimicrobials is expected to be of low toxicity and excellent safety .
Conclusions:  The results, in addition to contributing to the elucidation of the
hospital's  profile  of  antimicrobial  consumption,  suggest  the  need  to  adopt
measures to better monitor consumption in the studied hospital.

Keywords: Antimicrobials; Hospital Pharmacy; Rational Use of Medicines.
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INTRODUÇÃO

Os antimicrobianos são fundamentais na terapêutica moderna, com o objetivo
de tratar  e  prevenir  infecções por  microrganismos (SANTOS et  al.,2018).  A
Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)  preconiza  como  uso  apropriado  de
antimicrobianos, o qual se obtém o máximo de efeito terapêutico com o mínimo
de toxicidade e de potencial  de desenvolvimento  de resistência microbiana.
Entretanto o uso indiscriminado e irresponsável na terapêutica em humanos
tem  favorecido  a  pressão  seletiva,  que  tem  como  resultado  a  seleção  e
predominância de espécies bacterianas cada vez mais resistentes (ATIQUE et
al.,2012). Além disso, o uso abusivo desses fármacos pode originar bactérias
multirresistentes (FURTADO et al.,2019), tornando-se um problema de saúde
pública (SILVA et al.,2018).  Assim, além de afetar o paciente que o utiliza,
contribuído  com  o  aumento  da  morbidade,  mortalidade,  prolongamento  no
tempo  de  internação  e  provocando  a  elevação  nos  custos  do  tratamento
(VIEIRA; VIEIRA,2017).
Tendo  em  vista  a  importância  e  ampla  utilização  dos  antimicrobianos  nos
hospitais, torna-se imprescindível que seu uso seja racional (SANTOS, et al.,
2018). Fato que conhecer o perfil de consumo de antimicrobianos é um passo
importante  para  investigar  se  ocorre  uso  inapropriado  e  irracional
(SILVA,2020). Além disso, maior parte dos antimicrobianos são administradas
pela  via  endovenosa,  em  função  das  condições  físicas  dos  pacientes
internados.  Entretanto  é  importante  salientar  que a  via  endovenosa é  mais
onerosa, além de ser mais uma porta de entrada para infecções hospitalares
(RODRIGUES; BERTOLDI,2014). Assim, o trabalho teve como objetivo avaliar
os  antimicrobianos  injetáveis  de  uso  restrito  prescritos  para  os  pacientes
internados e da urgência em um hospital  municipal  na cidade de Teresina,
Piauí.

METODOLOGIA
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Trata-se de um estudo descritivo realizado num hospital municipal de Teresina-
PI. A coleta de dados foi realizada nos meses de dezembro de 2018 a maio de
2019. Os dados foram coletados no Sistema Informatizado de Dispensação e
no  Controle  de  Estoque  de  Medicamentos  do  Serviço  de  Farmácia,
considerando os medicamentos padronizados e dispensados para o setor de
urgência  e  de  internados.  O  instrumento  para  a  coleta  de  dados  foi  uma
planilha  computadorizada  composta  por  uma  parte  específica  sobre  as
dispensações dos medicamentos na unidade hospitalar. A variável investigada
foi a frequência absoluta dos principais antimicrobianos de uso interno, com o
intuito  de  investigar  o  perfil  de  utilização  de  medicamentos  nessa  unidade
hospitalar, nos quais foram analisados a quantidade de antibióticos solicitados
durante  o  período  de  estudo  e,  criada  tabela  a  partir  deste.  Por  fim,  os
resultados obtidos foram comparados com os descritos na literatura. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1: Consumo dos principais antimicrobianos utilizados em um hospital
municipal na cidade de Teresina-PI no período de dezembro de 2018 a maio de
2019.

Legenda:  Vancomicina Cloridrato 500 mg, sol.  inj.;  Levofloxacino 5mg/ml sol.  inj.  c/  100ml;
Meropenem 1g, pó p/sol. Inj.; Imipenem 500 mg + cilastatina sódica 500mg, pó para sol. Inj. ;
Gentamicina, sulfato 80mg/2ml Sol. Inj.; Gentamicina, sulfato 80mg/2ml Sol. Inj.; Piperacilina +
Tazobactam 4g + 500mg inj.; Oxacilina Sódica 500mg, pó p/Sol. Inj.; ; Clindamicina 150mg/ml,
solução  injetável,  com  4  ml;  Ciprofloxacino,  cloridrato  2mg/ml,  bolsa  sist.  Fec.,  c/100ml  ;
Cefepima, Cloridrato 1g sol, inj.; Ceftazidima 1g, pó p/Sol. Inj.; Ceftriaxona Sódica 1g  I.V., pó p/
Sol. Inj.; Cefalotina Sódica 1g, pó p/Sol. Inj.;Benzilpenicilina benzatina 1.200.000UI pó para sol.
Inj. mais diluente de 3 a 5 ml; Amicacina 500mg, c/2ml  Sol. Inj.

Fonte: Autoria própria, 2020. 
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A  classe  das  cefalosporinas  e  penicilinas  foram  as  mais  consumidas  no
presente hospital, sendo que esse perfil de utilização é esperado por serem de
baixa  toxicidade  e  ótima  segurança(SANTOS  et  al.,2016).A  oxacilina
correspondeu  a  36,4%  dos  antimicrobianos.  Fato  justificado  por  ser  um
medicamento  presente  em  muito  esquema  de  tratamento  de  doenças
infecciosas respiratórias, do trato gastrointestinal, sistema locomotor e sistema
nervoso  central,  que  são  os  tipos  de  infecções  mais  atendidas  no
hospital(RODRIGUES;  BERTOLDI,2014).Ainda  se  deve  a  existência  de
mecanismos de resistência aos antibióticos, como por exemplo a produção de
β-lactamases  pelas  bactérias,  torna-se  evidente  que  o  maior  consumo  de
oxacilina que visa driblar tal mecanismo de resistência e assim aumentar as
chances de sucesso do tratamento(LOLI;SILVA,2020).

Enquanto que o consumo de ceftriaxona sódica (19%), se deve a ação ativa
contra as enterobactérias, incluindo cepas produtoras de βlactamase. Assim, o
uso desse fármaco é indicado para tratamento de escolha no caso de infecções
graves  causadas  por  Klebsiella,  Enterobacter,  Proteus,  Providencia,
SerratiaeHaemophillus.  Em  geral,  o  perfil  de  segurança  ao  uso  de
cefalosporinas  é  excelente.  Portanto,  no  presente  estudo  a  prevalência  de
consumo se  deve  a  indicação  para  caso  de  peritonites,  infecções  do  trato
gastrintestinal e biliar, infecções ósseas, articulares, tecidos moles, infecções
em  imunodeprimidos,  infecções  renais  e  infecções  respiratórias,
particularmente pneumonia (ALESSIA,2012).
Entretanto, para Furtado et al.,(2019) a utilização de cefepima pode contribuir
para os altos índices de resistência, nesse estudo houve uma prevalência de
9,3%  no  consumo  dessa  droga  (FURTADO  et  al.,2019).Assim,  o  uso
indiscriminado e incorreto da cefepima pode levar a uma pior evolução clínica
de  pacientes,  especialmente  aqueles  em  condições  clínicas  graves
(LOLI;SILVA,2020).No  hospital  em  estudo  deve  existir  um  predomínio  de
pacientes  com  infecções  das  vias  aéreas  inferiores,  respiratórias,  do  trato
urinário  e  do  trato  gastrointestinal.  Esse fato  se  explica  pela  frequência  do
consumo de piperacilina+tazobactam (6,50%)(SANTOS et al.,2016).Enquanto
o de meropeném foi em cerca de 2,1%,o consumo desse fármaco se deve a
grande suscetibilidade nos pacientes hospitalizados de bactéria gram-negativa
fermentadores  e  a  presença  de  muitos  espécimes  Gram-negativos
fermentadores  ESBL  positivos,  o  que  inviabilizaria  o  uso  de  penicilinas  e
cefalosporinas(FURTADO  et  al.,2019).O  consumo  de  vancomicina
correspondeu  a  2,4%.Para  Furtado  et  al.,(2019)  é  devido  a  indicação  no
tratamento de infecções por S. aureus resistentes à meticilina/oxacilina (MRSA/
ORSA).Esses  dados  chamam  atenção,  uma  vez  que  o  meropenem,
piperacilina  +  tazobactama e  vancomicina  são  considerados  antibióticos  do
grupo  de  vigilância,  que  carece  de  maior  cuidado  na  sua  utilização
(LOLI;SILVA,2020).

CONCLUSÕES
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Foi  possível  avaliar  a  racionalidade  de  antimicrobianos  de  uso  restrito  no
hospital em estudo, e pode-se concluir que houve o uso irracional. Além disso,
ficou demonstrado que não há disponibilidade de um protocolo para o uso de
antimicrobianos no hospital estudado. Portanto, observa-se a necessidade de
medidas de educação, gestão e auditoria diária dos antimicrobianos de uso
restritos, para a racionalização do uso dessa classe terapêutica, já que a CCIH
não estava em pleno funcionamento na instituição em que foi feita a pesquisa.
Desse modo, a realização dessa pesquisa se mostra oportuna no sentido de
apoiar decisões da gestão do hospital, uma vez que seu resultado pode trazer
informações  relevantes  para  intervenções  posteriores,  tais  como,  a
implementação de ações para promoção do uso racional de medicamentos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALÉSSIO,  A.V.  Análise  químico-farmacêutica  de  preparações  injetáveis  de
ceftriaxona  sódica.  Universidade  Estadual  Paulista.  Programa  de  pós-
graduação  em  ciências  farmacêuticas  Dissertação  (Mestrado).  Araraquara:
2012.
ATIQUE, T. S. C. Sensibilidade à meticilina/oxacilina de Staphylococcus aureus
isolados da mucosa nasal de alunos do Centro Universitário de Rio Preto. Rev.
Bras. Farm. 93(3): 347-352, 2012.
FURTADO,  D.  M.  F.,  et  al.  Consumo  de  antimicrobianos  e  o  impacto  na
resistência bacteriana em um hospital  público do estado do Pará, Brasil,  de
2012 a 2016.RevPan-Amaz Saude,10 (11): mar.-Set-2019.
LOLI,  V.M.;  SILVA,  R.M.  Perfil  do consumo de antimicrobianos em hospital
municipal de médio porte do Rio de Janeiro. Rev. Cient. da Saúde. Rio de
Janeiro, RJ 5 (2) :39-50,maio/ago.2020
MIMICA,  M.  J.;MENDES,  C.  M.  F.  Diagnóstico  laboratorial  da  resistência  à
oxacilina em Staphylococcusaureus.  J BrasPatolMed Lab.,  43 (6): 399-406,
dez., 2007,
SANTOS,  R.  G.  et  al.  Prescrições  de  antimicrobianos  de  uso  restrito  de
pacientes internados em um hospital de ensino. Rev. Bras. Farm. Hosp. Serv.
Saúde São Paulo, 7 (1): 8-12 jan./mar. 2016.
RODRIGUES F.A.; BERTOLDI A, D. Perfil da utilização de antimicrobianos em
um hospital privado. Ciência & Saúde Coletiva, 15(Supl. 1):1239-1247, 2010.
SANTOS, L. K. B et al. Monitoramento da dispensação dos medicamentos de
uso  restrito  utilizados  por  pacientes  internados  em  um  hospital  público  de
Teresina,  Piauí.  Revista  Interdisciplinar  de  Ciências  Médicas.2(2):  ISSN
2594-522X.
SILVA,  L.  C.  et  al.  Estudo  de  utilização  de  antimicrobianos  em  unidade
hospitalar.  Revista  Interdisciplinar  de Ciências Médicas, Teresina-PI;2(2):
ISSN 2594-522X.
VIEIRA, P. N.; VIEIRA, S. L. V. Uso irracional e resistência a antimicrobianos
em hospitais. Arq. Cienc. Saúde., UNIPAR, Umuarama,21, (3): 209-212, set. /
dez. 2017.

_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X


	FURTADO, D. M. F., et al. Consumo de antimicrobianos e o impacto na resistência bacteriana em um hospital público do estado do Pará, Brasil, de 2012 a 2016.RevPan-Amaz Saude,10 (11): mar.-Set-2019.
	RODRIGUES F.A.; BERTOLDI A, D. Perfil da utilização de antimicrobianos em um hospital privado. Ciência & Saúde Coletiva, 15(Supl. 1):1239-1247, 2010.

