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Factos
• Crescente aumento da taxa 

de microorganismos
resistentes  a antibióticos

• MRSA

• Multidrug-resistant Gram-
negative (MDRGN) pathogens
resistentes a pelo menos 3 
classes de AB:

• Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Acinectobacter baumanni
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Factos

• Enorme incremento de 
bacterias patogenicas com 
variantes multiresistentes a 
AB

Vs

• Desinvestimento na 
investigação de novos AB
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Adaptado de “Resistencia bacteriana: ¿el fin de los antibióticos? / CIENCIORAMA 8” 



Preocupação comum a diversos 
organismos

• Melhorar a utilização dos 
antimicrobianos deve ser uma 
ação chave nos esforços para 
conter o desenvolvimento de 
resistência. 

• Isso exige melhorar o acesso e 
mudar comportamentos; tais 
mudanças levam tempo..
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• Council Recommendation on the 
prudent use of antimicrobial agents 
in human medicine, COUNCIL OF 
THE EUROPEAN UNION, com a 
participação do INSA, 2002

• “Uma medida importante para evitar, 
ou mesmo reverter o aumento de 
resistências seria reduzir o uso 
desnecessário e inadequado de 
agentes antimicrobianos.. 

• “Devem ser identificados, definidos e 
implementados princípios e métodos 
gerais para o uso prudente desses 
agentes em seres humanos.”
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Four Core Actions to Fight Resistance, CDC

• Centers for Disease Control 
and Prevention, 
https://www.cdc.gov/drugresis
tance/about.html
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CORE 3:IMPROVING ANTIBIOTIC 
PRESCRIBING/STEWARDSHIP

• …“Talvez a ação mais importante, necessária para conter o 
desenvolvimento e propagação de infeções resistentes a 
antibióticos é mudar a forma como são usados

• …” O compromisso de usar sempre antibióticos de forma 
adequada e segura - apenas quando necessários, e a escolha 
dos antibióticos certos e a sua correta administração em todos 
os casos - é designado por “antibiotics stewardship program”
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• https://antibiotic.ecdc.europa.
eu/en/infographics-about-
antibiotic-stewardship-
programmes
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D.G.S.

• Programa 
Antibióticos: 
Use-os com 
cuidado
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O que foi feito?

• Tendo em conta:
• Boas práticas e padrões de qualidade

• Obrigatoriedade de revisão/verificação da prescrição médica por 
profissional qualificado no circuito do medicamento

• Especificidade da farmacoterapia que utiliza antibióticos:

• Desenvolvimento de ferramenta de apoio à validação 
da prescrição de antibióticos
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Porque foi feito?

• Contribuir para orientar e uniformizar procedimentos a 
verificar na validação/verificação da prescrição de 
antibióticos em unidades de saúde
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Metodologia

• Pesquisa bibliográfica

• Discussão e avaliação das diferentes práticas 
instituídas relativas ao processo de validação da 
prescrição de antibióticos em diferentes realidades 
hospitalares representativas do país
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Check List – item1

1. Adequação da indicação de utilização do antibiótico (AB) 

• Objetivo: verificar a conformidade da seleção do fármaco com a 
situação clínica 

• Indicação aprovada?

• Ter em conta:
• Trata-se de profilaxia? Em caso afirmativo passar ao item seguinte

• Destina-se a tratamento? Sim?
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Check List – item 1

• Se tratamento, ter em conta:

• Empírico? Em caso afirmativo passar ao item seguinte

• Documentado?

• Se documentado ter em conta:

• Qual o(s) agentes(s)

• Local da infeção

• Origem:

• Considerar

• Adquirida na comunidade

• Associada a cuidados de saúde (incluindo lares, residências…)

• Antibioterapia prévia (limite temporal de 3 meses)
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Check List – item 2

• Uma vez verificada a adequação da seleção, confirmar se:

• De acordo com:
• Orientações locais, nacionais ou internacionais (protocolos institucionais, alertas 

de microbiologia

• NOC`s

• Recomendações terapêuticas
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Check List – item 3

• No processo de avaliação, confirmar se foram tidas em conta 
na prescrição as seguintes características do doente:

• Idade, peso e altura
• Alergias
• Outros diagnósticos (associados ao principal)
• Insuficiência renal (com ou sem necessidade de diálise…)
• Insuficiência hepática
• Outras comorbilidades
• Doente hipocoagulado?
• Imunossupressão?
• Dispositivos invasivos?
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Check List – item 4

• Verificar a adequação do regime posológico e via de 
administração selecionada, às características do doente, e 
situação clínica. Ter em conta:

• Necessidade de dose de carga

• Dose, frequência e vias de administração são adequadas à gravidade 
da infeção?

• Existe necessidade ou oportunidade para ajustar a dose, frequência e 
vias de administração aos parâmetros farmacocinéticos/dinâmicos?

• Avaliar a possibilidade de switch iv para oral em validação posterior 
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Check List – item 5

• Avaliação de interações farmacológicas e não 
farmacológicas 

• Ter em conta a possibilidade de interações de ordem 
farmacocinética/dinâmica com outros fármacos, e ou alimentos

• Concentrações plasmáticas ineficazes

• Toxicidade aumentada..
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Check List – item 6

• Adequação da duração da terapêutica AB 

• Confirmar se o plano terapêutico inicial refere a duração da terapêutica 
com o(s) AB(s) selecionado(s), e se esta se adequa à situação clínica

• Na validação de prescrições posteriores, verificar se essa duração se 
mantem, ou se foi alterada em função da evolução..
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Check List – item 7

• Outras intervenções:
• Ter em conta e documentar a necessidade de intervir, sempre que 

necessário e oportuno:
• Perante notória falta de efetividade do regime AB prescrito

• Na presença de reação adversa

• Quando a evidência aconselha a descalação AB

• Quando necessário evidenciar aspetos regulamentares e/ou custos

• Quando seja adequado o apoio do PAPA/GL-PPCIRA
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Conclusão

• A elaboração deste género de ferramentas permite a
uniformização de procedimentos, em Serviços Farmacêuticos
de instituições hospitalares distintas, com vista a melhoria de
qualidade, monitorização e recolha de dados para análise
futura
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O que fazer no futuro?
Que aplicabilidade?

• Replicar este género de ferramenta em outras áreas 
terapêuticas especificas bem como na área em causa com 
maior especificidade.

• Permite a sua aplicabilidade a um processo novo ou já 
implementado de Cuidados Farmacêuticos
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• Obrigado pela vossa atenção !

Grupo de Interesse em Infecciologia

Ana Inacio - ainacio@ipolisboa.min-saude.pt

Angela Ventura - aventura@sapo.pt

Erica Viegas - ericarviegas@gmail.com

João Rijo - joarijo@gmail.com

João Ribeiro – jctpribeiro@gmail.com

Paulina Aguiar - aguiar.paulina@gmail.com
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