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RESUMO 
 
A descoberta dos antimicrobianos foi um grande avanço no campo das ciências 

da saúde, pois conseguiu diminuir drasticamente a mortalidade ligada às doenças 
infecciosas. Ainda assim, a descoberta de diversos fármacos pertencentes a esse 
grupo farmacológico deu espaço para novos questionamentos, uma vez que o uso 
incorreto e sem acompanhamento pode acarretar riscos à saúde dos pacientes. O uso 
indiscriminado dos antibióticos tem se mostrado como uma nova arma que a 
população tem usado contra si mesmo, e este uso irracional faz com que surjam 
bactérias resistentes que se adaptam ao meio sendo capazes de sobreviver mesmo 
na presença destes medicamentos, acarretando um sério problema de saúde. O 
presente estudo tem como objetivo, verificar a utilização de antimicrobianos em 
pacientes pediátricos. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com os seguintes 
descritores: antimicrobianos; pediatria; resistência bacteriana; uso racional nos 
bancos de dados BVS e SCIELO. Foram encontrados 20 artigos publicados entre 
2015 a 2019, em português e foram selecionados 5 que atendessem aos critérios de 
inclusão. Dos artigos selecionados os medicamentos mais prescritos foram 
ceftriaxona, metronidazol, azitromicina, sulfametoxazol + trimetoprima, amoxicilina, 
cefalexina, amicacina para diferentes tipos de infecção como, infecção do trato 
urinário, H. pylori e doenças respiratórias. Também foi observado que muitos 
medicamentos prescritos estão inadequados quanto sua posologia e dose de acordo 
com a faixa etária, com isso foi visto os riscos que as crianças estão expostas como 
intoxicação, superdosagens, reações adversas, não podendo deixar de lado que 
também foram encontrados casos de subdosagem o que leva a uma baixa efetividade 
terapêutica. Alguns tratamentos são padrões, mas a prática clínica difere da prática 
cirúrgica, e muitos dos medicamentos utilizados são como profilaxia. O método 
profilático permite uma diminuição na recidiva e como os aparecimentos de possíveis 
complicações da infecção no paciente pediátrico. Dessa forma, a utilização de 
antibióticos na pediatria necessita de uma política mais eficaz que possa garantir uma 
segurança na prescrição desses medicamentos na pediatria, contribuindo para que 
reações adversas e o risco de toxicidade sejam evitados, permitindo uma melhor 
qualidade de atendimento e na prescrição dos antibacterianos. 
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ABSTRACT 
 
 
The discovery of Antimicrobians was a major breakthrough in the field of health 

sciences, because it managed to drastically reduce the mortality associated with 
infectious diseases, such as tuberculosis, typhoid and cholera. Still, the discovery of 
several drugs belonging to this pharmacological group gave space for new questions, 
since the misuse and without follow-up can lead to risks to the patients ' health. The 
indiscriminate use of antibiotics has been shown as a new weapon that the population 
has used against itself, and this irrational use causes resistant bacteria that adapt to 
the medium being able to survive even in the presence of these medications, causing 
a serious health problem. The present study aims to verify the use of antimicrobians in 
pediatric patients. A bibliographic research was carried out with the following 
descriptors: Antimicrobians; Pediatrics bacterial resistance; Rational use. Twenty 
articles were found published between 2015 and 2019, in portuguese or spanish, and 
5 were selected to attend the theme of the present study. The research was carried 
out using the VHL and SCIELO databases. Of the selected articles, the most 
prescribed medications were ceftriaxone, metronidazole, azithromycin, 
Sulfamethoxazole + trimethoprim, amoxicillin, cephexin, amikacin for different types of 
infection such as urinary tract infection, H. pylori and Respiratory diseases. It was also 
observed that many prescribed medications are inadequate as their dosage and dose 
according to age, with this was seen the risks that children are exposed as intoxication, 
overdoses, adverse reactions, and cannot stop Side that also found cases of 
subdosage which leads to a low therapeutic effectiveness. Some treatments are 
standard, but clinical practice differs from surgical practice, and many of the 
medications used are prophylaxis. The prophylactic method allows a decrease in 
recurrence and as the appearance of possible complications of infection in pediatric 
patients. Thus, the use of antibiotics in pediatrics requires a more effective policy that 
can guarantee a safety in the prescription of these medications in pediatrics, 
contributing to the avoidance of adverse reactions and the risk of toxicity, providing 
better quality of care and prescription of antibacterial agents. 
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INTRODUÇÃO 
 
Com o avanço no campo farmacêutico ao longo dos anos e diante de inúmeras 

pesquisas realizadas, importantes compostos puderam ser descobertos e utilizados 
da melhor maneira possível para trazer melhorias na vida de pacientes, entre eles 
especialmente os antimicrobianos, responsáveis pelo combate de várias doenças 
causadas por micro-organismos que somente são combatidos por medicamentos 
específicos para o caso (PAGANOTTI et al; 2013). 

A área da pediatria, em especial, ganhou importância especial devido aos altos 
índices de infecções resistentes às diferentes opções terapêuticas disponíveis no 
mercado. Os antibióticos estão entre os medicamentos mais prescritos em crianças, 
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apontando para um índice de cerca de 35% durante internações hospitalares. Esses 
números atestam a preocupação com o surgimento de bactérias resistentes, 
causando além de efeitos adversos, ineficácia no tratamento (NOLETO, 2016). 

O difícil diagnóstico em especial na pediatria; a presença de sintomas 
inespecíficos como febre e a recorrência de quadros infecciosos virais e bacterianos 
durante os primeiros anos de vida, acabam por facilitar o uso indiscriminado de 
antibióticos em crianças, seja por automedicação ou prescrições inadequadas 
(EMYLNUMARU et al., 2017).  

O conhecimento acerca da utilização de antibióticos na pediatria visa garantir 
que seja estabelecido um cuidado durante a prescrição desses fármacos para as 
crianças, permitindo uma maior segurança durante o tratamento e diminuindo o risco 
de eventos adversos e de resistência antimicrobiana. Desta forma, o trabalho tem 
como objetivo fornecer informações sobre o cenário da prescrição de antibióticos em 
pacientes pediátricos no país através de uma revisão bibliográfica. 

 
METODOLOGIA 
 
Foi realizada uma revisão bibliográfica baseada em evidências sobre a 

utilização de antibióticos na pediatria através de uma busca ativa nos seguintes 
bancos de dados, SCIELO e BVS. A pesquisa utilizou os seguintes descritores em 
português: antimicrobianos, pediatria, resistência bacteriana e uso racional. Um total 
de 20 artigos abordando o tema deste trabalho foram encontrados.  

Os critérios de inclusão para seleção dos artigos foram: pesquisas de campo 
envolvendo antimicrobianos; trabalhos revisão de literatura sobre prescrição de 
antibióticos na pediatria e trabalhos publicados nos últimos 5 anos (2015 - 2019). 
Foram excluídas monografias, dissertações, teses e os que não atendessem os 
objetivos desta pesquisa. Ao final, 5 trabalhos atendiam aos critérios e foram 
selecionados a integrar a presente revisão sistemática. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A prescrição de antibióticos na pediatria, que tem como objetivo eliminar 

infecções bacterianas e virais, é falha, e junto com esse déficit vem o aumento dos 
riscos de resistência bacteriana graças ao uso em excesso dos antibacterianos em 
concomitância com os tratamentos incorretos, o que provocam uma gama de 
complicações tanto na criança como para a comunidade (GADOMSKI, 2011). A tabela 
1 expõe o resultado da busca com os artigos e seus principais objetivos e resultados 
quanto a prática de prescrição de antibacterianos em crianças. 
 
O uso de antibacterianos, seja prescrito ou por automedicação, contribui de maneira 
significativa para o aparecimento e disseminação da resistência bacteriana, e o uso 
atual de antibacterianos vem favorecendo um risco mais elevado para a infecção por 
pneumococos que já se apresentam como resistentes a um vasto número de 
antibióticos, mostrando a necessidade de que os prescritores e as pessoas que 
automedicam sejam mais criteriosos ao uso desses fármacos (BRICKS, SIH, 2012). 

Tabela 1: Análise de artigos relacionados à prescrição de antibióticos na 
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pediatria. 
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CONCLUSÕES 
 
Os dados apresentados demonstram que a prescrição de antimicrobianos é 

usual, porém a padronização ou a investigação inicial sobre qual estratégia 
terapêutica empregar ainda é falha, o que abre margem pro índice alto de prescrições 
errôneas em todos os trabalhos apresentados. 

Problemas relacionados à medicamentos (PRMs) referentes à segurança 
(superdosagem), eficácia (tempo de tratamento menor que o preconizado e 
necessidade foram identificados pelos autores citados no presente estudo. Tais 
achados apontam para a urgente necessidade de maior capacitação de profissionais 
quanto ao uso correto de antibióticos, assim como melhor estruturação dos serviços 
de saúde que devem propiciar ambiente equipado com exames complementares ao 
diagnóstico clínico e arsenal terapêutico que possibilite escolhas inteligentes por parte 
dos prescritores.  
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