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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. O objetivo 
deste estudo foi avaliar a prescrição de antibióticos, enfatizando 
especificamente os mais prescritos, forma farmacêutica e tempo de utilização. 
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, realizado num 
hospital municipal de Teresina-PI. O consumo dos antimicrobianos foi expresso 
em dose diária definida (DDD) por 100 leitos-dia, por cinco meses. As variáveis 
estudadas foram forma farmacêutica, medicamento, DDD/100 leitos, e duração 
do tratamento. Resultado e Discussão: Os fármacos mais solicitados durante 
o período de estudo foram o Ciprofloxacino de 500 mg (3,34),Amoxicilina de 
500 mg (3,0), Cefalexina 500 mg (2,7), Cefalexina 250 mg/5 mL(2,0) e 
Sulfametoxazol 200mg/5mL + Trimetoprima 40 mg/5 mL(2,0). A análise dos 
medicamentos possibilitou estabelecer padrões diferenciados na duração de 
uso, pois, alguns antimicrobianos apresentaram um maior tempo de utilização 
terapêutica. Fato esse ocorreu no mês de maio, na qual houve um aumento, 
explicado pelas às chuvas características na região durante o período 
Conclusão: Houve aumento do consumo de antimicrobianos no período de 
avaliação, observando-se assim uma variabilidade nos tempos de tratamento 
instituídos.  

Palavras-chave – Farmacoepidemiologia; Agentes antimicrobianos; Infecção 
hospitalar. 

______________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Introduction: Worldwide the use of antimicrobials in hospitals has become a 
major public health problem due to the selection of resilient efforts that can lead 
to the deaths of thousands of people. The present study was evaluated as a 
prescription for antibiotics, emphasizing the most prescribed, pharmaceutical 
form and duration of use. Methodology: This is a descriptive, exploratory study 
conducted in a municipal hospital in Teresina-PI. Antimicrobial consumption 
was obtained at a defined daily dose (DDD) per 100 beds per day for five 
months. The variables studied were pharmaceutical form, drug, DDD / 100 
beds, and duration of treatment. Results and Discussion: The most commonly 
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used drugs during the study period were Ciprofloxacin 500 mg (3.34), 
Amoxicillin 500 mg (3.0), Cephalexin 500 mg (2.7), Cephalexin 250 mg / 5 mL. 
(2.0) and Sulfamethoxazole 200mg / 5mL + Trimethoprim 40mg / 5mL (2.0). 
Drug analysis made it possible to include different patterns in the duration of 
use, as some antimicrobials had a longer time of therapeutic use. This occurred 
in May, an increase in weight, explained by rainfall over the period. 
Conclusion: The increase in antimicrobial consumption in the evaluation 
period, thus observing a variability in the treatment times instituted. 
 
Keywords : Pharmacoepidemiology; Antimicrobial agents; Nosocomial 
infection. 
_______________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

        As doenças infecciosas são combatidas com a utilização de 
antimicrobianos, sendo o seu uso inadequado uma das principais 
preocupações mundiais (CASTRO et al., 2002).Cerca de 40% dos pacientes 
hospitalizados, no Brasil, são tratados com estes, tanto para indicações 
terapêuticas como profiláticas, e seu emprego inadequado tem proporcionado o 
surgimento cada vez maior de problemas no sistema de 
saúde(BOLUFER&MOONTERO,2004). 

     O uso indiscriminado de antimicrobianos na medicina, na produção de 
alimentos e na agricultura tem provocado um aumento na resistência 
(SANTOS, 2002). Assim, esse processo está relacionado com o uso excessivo 
quer seja a nível ambulatorial, hospitalar e da automedicação(MORAES, 
ARAÚJO, BRAGA, 2018; SIMÕES et. al, 2018). O objetivo foi avaliar as 
dispensações de antimicrobianos, enfatizando especificamente os mais 
prescritos, forma farmacêutica e tempo de utilização dos mesmos. 

METODOLOGIA 

           O estudo foi realizado num hospital da Fundação Municipal de Saúde 
(FMS) de Teresina. Os registros hospitalares do uso de antimicrobianos foram 
revisados visando identificar o consumo dos mesmos por pacientes internados. 
A análise de conglomerados foi realizada para determinar as tendências de 
consumo desses agentes em nível ambulatorial. A coleta de dados foi realizada 
nos meses de janeiro a maio de 2018. 

         O instrumento para a coleta de dados foi uma planilha computadorizada 
composta por uma parte específica sobre a dispensações de antimicrobianos 
na unidade hospitalar. O consumo  em todas as áreas clínicas da instituição foi 
expresso em dose diária definida (DDD) por 100 leitos-dia, por cinco meses. 
Utilizou-se a classificação ATC/ DDD da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), versão 2006, para calcular o número de DDD para cada antimicrobiano 
utilizado. As variáveis estudadas foram forma farmacêutica, medicamento, 
DDD/100 leitos, e duração do tratamento.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

           Uma das principais preocupações mundiais quanto ao uso de 
medicamentos está relacionada à utilização de antimicrobianos. Nos países em 
desenvolvimento, poucos recursos são empregados na monitorização de ações 
sobre o uso racional de medicamentos. São, também, limitados os dados sobre 
o uso daqueles agentes em hospitais (ALVAREZ, 2007).  

Tabela 1. Antimicrobianos prescritos , suas formas farmacêuticas e DDD/100 
leitos. 

Antimicrobianos prescritos Forma farmacêutica DDD/100 leitos 

Azitromicina 200 mg/5 mL  Solução oral 0,3 

Azitromicina 500 mg Comprimido 0,5 

Amoxilina 250 mg/5 mL Solução oral 1,0 

Amoxilina 500 mg Comprimido 3,0 

Cefalexina 250 mg/5 Ml Solução oral 2,0 

Sulfametoxazol 200mg/5mL + 
Trimetoprima 40 mg/5 mL 

Solução oral 2,0 

Ciprofloxacino 500 mg Comprimido 3,34 

Cefalexina 500 mg Comprimido 2,7 

Levofloxacino 500 mg Comprimido 0,5 

Fonte: Autoria própria. 

          . Dos antimicrobianos utilizados, 55,5% foram administrados em forma de 
comprimido. A maior proporção de antimicrobianos quinolonas ocorre pela 
grande quantidade de infecções graves no período em estudo, onde esse 
fármaco costuma ser amplamente utilizado(FERNANDA&ANDREA,2010).  

             Com relação ao grupo das cefalosporinas pode ter sido influenciado 
pela indicação nos tratamentos profiláticos em pacientes cirúrgicos. Ademais, 
pode estar relacionado à ausência de uma política de controle dos 
medicamentos prescritos no hospital e à falta de protocolos de uso. As 
consequências do alto consumo de antimicrobianos está associado ao 
aumento de bactérias resistentes que  afetam não somente o paciente que está 
com a infecção mas também pacientes que já estiveram internados no 
hospital(LARSON et al.,2007).  

Gráfico 1. Relação de antimicrobianos mais prescritos e duração do tratamento 
em dias. 
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Fonte: Autoria própria. 

             Como demonstrado no GRÁFICO 1, observou-se padrões de utilização 
entre os três antimicrobianos nos primeiros quatro meses do ano. Uma 
exceção ocorreu no mês de maio, na qual houve um aumento no tempo de 
utilização das três classes. Fato este que pode ser explicado pelo período 
chuvoso característico da cidade nesse mês, favorecendo a circulação de vírus 
e bactérias, já que a temperatura fica mais baixa, o ar fica mais seco e há uma 
maior tendência das pessoas permanecerem em ambientes fechados, tendo 
assim um agravamento de doenças como rinite, asma, sinusite, otite e 
pneumonia, sendo essa última, uma das principais utilizações desses 
antimicrobianos na unidade hospitalar, sendo que as pessoas mais propícias a 
sofrer com estas doenças são as crianças e os idosos, por terem o sistema 
imune mais fragilizado (FERNANDA&ANDREA,2010). 

CONCLUSÃO 

           Considerando que os antimicrobianos são medicamentos de grande 
importância e que têm uma frequência elevada de utilização. O estudo permitiu 
constatar que houve aumento do consumo de antimicrobianos durante o 
período estudo, observando-se assim uma variabilidade nos tempos de 
tratamento instituídos, em relação principalmente aos antimicrobianos 
analisados. Desse modo, se faz necessário desenvolver políticas de saúde que 
priorizem o seu uso de forma racional. O hospital deve ter um controle das 
prescrições através de uma comissão de controle de infecção hospitalar, 
proporcionando uma educação continuada aos profissionais da saúde. 
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