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FATORES DE RISCO NO USO DE ANTIMICROBIANOS
EM UMA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR: REFLEXÕES
BIOÉTICAS
Tiago Viterbo de Faria1, Juliana Dias Reis Pessalacia1, Eduardo Sérgio da Silva1
Resumo: Estudo descritivo e exploratório, retrospectivo, realizado a partir da coleta em prontuários de pacientes de uma
unidade hematológica de um hospital de grande porte do município de Divinópolis, Minas Gerais, Brasil, com o objetivo de
identificar fatores de risco no uso de antimicrobianos, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012. A partir dos fatores
identificados, foram propostas reflexões bioéticas baseadas no princípio da não maleficência, com enfoque para a questão da
resistência bacteriana. Identificou-se como fatores de risco, a falta de adoção de medidas de precaução conforme o tipo de
microorganismos, o uso empírico dos antimicrobianos, a não solicitação de cultura com antibiograma, a falta de adesão aos
protocolos institucionais do serviço de controle de infecção e o tempo prolongado de internação hospitalar. Os resultados
evidenciaram situações de risco que demonstram o uso irracional de antimicrobianos na instituição estudada, levando a riscos
e até mesmo danos aos pacientes e contribuindo para o aumento da resistência bacteriana. Ressalta-se a importância de investimentos em pesquisas e na produção de novos antimicrobianos, entretanto, devem-se adotar medidas de controle e prevenção
dos riscos associados à utilização indevida dos mesmos, conscientização profissional, institucional e da própria sociedade.
Palavras-chave: agentes anti-infecciosos, fatores de risco, bioética, resistência bacteriana
Factores de riesgo en el uso de antimicrobianos en una institución hospitalaria: reflexiones bioéticas
Resumen: Estudio retrospectivo descriptivo y exploratorio, realizado a partir de la recopilación de los registros de pacientes
en una unidad de hematología de un hospital en la ciudad de Divinópolis, Minas Gerais, Brasil, con el objetivo de identificar
los factores de riesgo en el uso de antimicrobianos en de enero 2010 a diciembre 2012. sobre la base de los factores identificados fueron propuestos reflexiones bioéticas basadas en el principio de no-maleficencia, centrándose en la cuestión de la
resistencia bacteriana. Sido identificados como factores de riesgo, la falta de adopción de medidas cautelares de acuerdo al tipo
de microorganismos, el uso empírico de antimicrobianos, la no captación de la cultura antibiograma, la falta de adherencia
a los protocolos institucionales para el servicio de control de infecciones y hospitalización prolongada. Los resultados mostraron situaciones de riesgo que muestran el uso irracional de los agentes antimicrobianos en la institución estudiada, lo que
lleva a los riesgos e incluso dañar a los pacientes y contribuir al aumento de la resistencia bacteriana. Hacemos hincapié en la
importancia de la inversión en la investigación y producción de nuevos antibióticos, sin embargo, se debe adoptar medidas
de control y prevención de los riesgos asociados con el uso indebido de los mismos, profesional, y la conciencia institucional
de la sociedad misma.
Palabras clave: agentes antiinfecciosos, factores de riesgo, bioética, resistencia bacteriana
Risk factors in the use of antimicrobials in a hospital: bioethical reflections
Abstract: Descriptive and exploratory, retrospective study, conducted from the collection of the records of patients in a hematological unit of a large hospital in the city of Divinópolis, Minas Gerais, Brazil, with the aim of identifying risk factors in
the use of antimicrobials in from January 2010 to December 2012. based on the factors identified were proposed bioethical
reflections based on the principle of non-maleficence, focusing on the issue of bacterial resistance. Been identified as risk factors,
the lack of adoption of precautionary measures according to the type of microorganisms, the empirical use of antimicrobials,
the non-solicitation of antibiogram culture, lack of adherence to institutional protocols for infection control service and
prolonged hospital stay. The results showed risk situations that demonstrate the irrational use of antimicrobial agents in the
institution studied, leading to risks and even damage to patients and contributing to the increase in bacterial resistance. We
stress the importance of investment in research and production of new antimicrobials, however, should be adopted control
measures and prevention of risks associated with improper use of them, professional, and institutional awareness of society itself.
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Introdução
Os antimicrobianos são compostos naturais ou
sintéticos capazes de inibir o crescimento ou causar a morte das bactérias. Eles são produzidos por
um conjunto de técnicas que permitem à indústria farmacêutica cultivar microrganismos, por
meio da biotecnologia contemporânea(1).
O termo antimicrobiano é abrangente a todas as
moléculas de origem natural ou sintética que produzem efeitos inibitórios ou letais em bactérias,
fungos e protozoários. Esta ação deve-se a interações com receptores alvo específicos e à indução
de respostas bioquímicas, independentemente da
origem ou classe do composto(2).
Desde 1950 os antimicrobianos vêm sendo utilizados no tratamento da maioria das doenças infecciosas. Contudo, estudos demonstram evidências da existência de cepas ambientais não patogênicas resistentes a antimicrobianos previamente
à sua introdução na prática clínica, demonstram
também evidências de que moléculas de baixo
peso sempre estiveram presentes no meio ambiente como produtos de metabolismo de alguns
microrganismos(2).
Atualmente, a resistência a antimicrobianos em
ambientes hospitalares representa uma enorme
preocupação, constituindo-se um importante
problema de saúde pública(3). Tal resistência, na
maioria das vezes, encontra-se associada à utilização indevida destes fármacos, ou seja, de forma
não racional(4). Assim, esta problemática vem se
constituindo uma ameaça à sociedade e à continuidade da vida humana(5).
É neste contexto que o uso irracional de antimicrobianos e a resistência bacteriana se aproximam
da Bioética, considerando-se que tal área de conhecimento preconiza a ética aplicada à análise e
reflexão acerca dos fenômenos e situações envolvendo a vida de todos os seres e do planeta, tendo
como horizonte a responsabilidade para com as
gerações atuais e futuras. Ela apresenta e discute
questões que colocam em pauta os valores éticos
e morais que devem ser agregados ao desenvolvimento tecnológico e científico nas sociedades, em
conjunto com as dimensões humanas e sociais(6).
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Considerando-se que o fenômeno da resistência
bacteriana não é um problema individual, mas
coletivo e mundial(7), destaca-se a importância
da análise e reflexão bioética acerca dos fatores
de risco associados ao uso de antimicrobianos em
ambientes hospitalares, pois, nos últimos trinta
anos, o desenvolvimento destes fármacos diminuiu consideravelmente e, consequentemente, as
opções para o tratamento de infecções causadas
por bactérias resistentes estão se tornando cada
vez mais limitadas. Os antimicrobianos desenvolvidos atualmente pertencem a classes já existentes
e possuem amplo espectro de ação, o que significa
que são passíveis de promover o desenvolvimento
de resistência, se utilizados inadvertidamente(3).
Portanto, o controle de microrganismos multirresistentes é um tema bioético atual e envolve
muitas discussões devido à crescente evolução da
resistência microbiana, seguida do fato de que a
indústria farmacêutica não consegue acompanhar
a evolução dessa resistência(8). De modo geral, a
resistência a antimicrobianos é um problema global e a criação de programas de manejo de antimicrobianos pode ser uma excelente solução(9).
Deste modo, o presente estudo teve como objetivo identificar fatores de risco na utilização de
antimicrobianos em uma instituição hospitalar e
discutir a questão bioética em torno da relação
risco-benefício na utilização de antimicrobianos a
partir do princípio bioético da não maleficência,
com enfoque para a questão da resistência bacteriana.
Metodologia
Estudo do tipo descritivo e exploratório, retrospectivo, realizado a partir da análise de prontuários de pacientes da clínica hematológica de um
hospital de grande porte do município de Divinópolis, Minas Gerais, Brasil. Foram adotados
os seguintes critérios de inclusão: prontuários de
pacientes da clínica hematológica que estiveram
com infecção bacteriana e que foram tratados
com antimicrobianos antes e/ou após a realização
da cultura, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012. Os dados dos prontuários foram coletados a partir de um roteiro de coleta,
construído pelos pesquisadores a partir de dados
encontrados na literatura acerca de situações de
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risco no uso de antimicrobianos em instituições
hospitalares. Inicialmente este instrumento foi
testado em uma amostra aleatória de 106 (cento
e seis) prontuários, visando verificar a adequação,
pertinência ou insuficiência dos itens a serem
coletados. O roteiro sofreu pequenas alterações,
visando o seu aprimoramento. Antes de iniciar a
coleta de dados, o projeto de pesquisa foi submetido à análise pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da instituição proponente, recebendo o número
de aprovação Nº 138188. Por se tratar de pesquisa retrospectiva, foi solicitada a dispensa do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE),
garantindo-se, entretanto, o compromisso com o
sigilo e a confidencialidade dos dados. Posteriormente, procedeu-se a coleta de dados na amostra
total e os dados coletados foram organizados e
submetidos à análise estatística através do aplicativo IBM/SPSS 19.0. As variáveis qualitativas foram descritas em forma de tabelas e gráficos para
melhor visualização. Para as variáveis quantitativas, foi verificada a normalidade dos dados coletados através do teste Kolmorogov-Smirnov e assim submetidos à análise estatística utilizando-se
o teste t de student para correlacionar as variáveis
quantitativas de maior interesse pela correlação
de Pearson ou para comparação de médias. Para
os dados que não apresentaram normalidade, foi
utilizada a correlação de Spearman. As associações
entre as variáveis categóricas foram testadas pelo
teste do Qui-Quadrado de independência. O nível de significância estabelecido para todas as análises foi de 5%. Os fatores de riscos identificados
foram discutidos tomando como base o princípio
bioético da não maleficência descrito no Modelo
Principialista de Tom Beauchamp e James Childress, a partir da obra Princípios de ética biomédica, publicada inicialmente em 1979 e traduzida
no Brasil em 2002. Nesta obra, estão descritos os
princípios da Autonomia, Justiça, Beneficência e
da Não maleficência. O princípio da Não maleficência adotado como referencial neste estudo,
prevê a identificação, prevenção ou mesmo extinção de riscos(10).
Resultados
A partir dos critérios adotados, foram incluídos
duzentos e setenta e cinco (275; 100%) prontuários de pacientes em tratamento com antimicrobianos.

Sobre o tipo de acomodação dos pacientes, duzentos e setenta e um (271) estavam alocados em
acomodação Comum (98,5%) e apenas quatro
em acomodação de Precaução (1,5%), sendo que,
três deles com patógenos transmissíveis multirresistentes. Os quartos de precaução poderiam ser
do tipo: precaução de contato, precaução respiratória ou precaução de contato e respiratória. Cabe
ressaltar que foram identificados microrganismos
com perfil de resistência em três dos quatro pacientes acomodados em quartos de precaução,
sendo dois (2; 50,0%) Staphylococcus aureus e um
(1; 25,0%) Klebsiella pneumonae. Os demais pacientes acometidos pelos patógenos identificados
neste estudo (ver Tabela 1) não foram alocados
em quartos de precaução, inclusive um paciente
com Acinetobacter baunanii sensível apenas à Polimixina B.
Quanto ao tipo de antimicrobiano utilizado, segundo o espectro de ação, identificaram-se quarenta e dois (42; 15,3%) gram+s, noventa e dois
(92; 33,5%) gram -s, vinte e dois (22; 8%) anaerobicidas, duzentos e sessenta e sete (267; 97,1%)
de amplo espectro e dezenove (19; 6,9%) antifúngicos.
A maioria dos pacientes utilizou uma terapêutica
combinada com dois ou mais antimicrobianos,
sendo dos duzentos e setenta e cinco (275) pacientes estudados duzentos e vinte e três (223),
ou seja, oitenta e um por cento (81,1%), utilizaram terapia combinada. Portanto, nota-se uma
prevalência na utilização de antimicrobianos de
amplo espectro (267; 97,1%) e uma terapêutica
combinada (223; 81,1%).
Observou-se que dos 275 (100%) prontuários
pesquisados, foram realizados exames de cultura
em apenas 158 (64,7%) deles. Entretanto, os
resultados analisados demonstram a presença de
bactérias multirresistentes conforme descrito na
Tabela 1. Uma informação importante, identificada a partir da análise não sistematizada de alguns prontuários, foi a questão da morosidade na
obtenção dos resultados dos exames de cultura.
Para ilustrar esta situação, cabe ressaltar que identificou-se um prontuário em que o paciente estava
hospitalizado com infecção do trato urinário por
Klebsiella pneumonae, e não foi prescrito a este paciente nenhum tipo de antimicrobiano durante o
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Tabela 1: Tipo de patógenos identificados a partir de resultados de exames de cultura realizados em
pacientes em uso de antimicrobianos no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012, Divinópolis,
Minas Gerais, Brasil, 2014.
Tipos de Patógenos
Acinetobacter baumani
Bastonetes gram-negativos
Candida albicans
Candida parapsilosis
Cocos gram-positivos
Enterobacter aerogenes
Enterobacter aerogenes/ Enteroc. faecalis
Enterobacter cloacae
Enterobactercloacae/ Escherichia coli/ Staphylococcus epidermidis
Enterobacter gergovial/ Enteroc. faecalis
Enterococcus faecium
Escherichia coli
Klebsiella pneumonae
Pseudomonas aer./ Enterococcus faecalis
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis/ Enterobacter cloacae
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus hominis
Staphylococcus copitis
Staphylococcus hemolyticus
Estreptococcus pneumonae
Estreptococcus plurenimalum
Total

N
5
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
9
2
1
1
3
1
7
3
1
1
1
1
51

(%)
9,8
2
2
2
2
2
2
11,5
2
2
2
17,5
3,9
2
2
5,8
2
13,7
5,8
2
2
2
2
100

Tabela 2: Correlação entre a Análise de Cultura com a troca de antimicrobianos obtidos das variáveis
qualitativas, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012, Divinópolis, 2014.
Análise de Cultura
Não
Sim
Total

Não
105
71
176

Troca de antimicrobiano
%
Sim
38,2
12
25,8
87
99

%
4,4
31,6

Total
117
158
275

Valor de (P)*
< 0,001

* obtido pelo teste do Qui-Quadrado de Independência.
Teste do Qui-Quadrado com correção de continuidade de Yates.
período de internação, pois o exame de cultura
ficou pronto após sua alta hospitalar.
A tabela 1 apresenta os tipos de patógenos identificados em cento e cinquenta e oito (158; 100%)
exames de cultura realizados, onde cinquenta e
um (51; 32,3%) tiveram resultados positivos.
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Nos cento e cinquenta e oito (158;100%) prontuários que foram submetidos a procedimentos
de cultura, oitenta e sete (87; 55,1%) trocaram
o antimicrobiano. No entanto, quando se analisa os cento e dezessete (117; 74,1%) prontuários
em que não foram realizados os procedimentos
de cultura, apenas doze (12; 7,6%) trocaram de
antimicrobianos, como demonstra a tabela 2.
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Também se identificou que dos 275 (100%)
prontuários analisados houve intervenção do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH)
em noventa e seis (96; 34,9%). E, dos prontuários
em que houve este tipo de intervenção, foi feita
a troca de antimicrobianos em cinquenta e seis
(56; 58,3%) deles. Adicionalmente, quando não
houve intervenção do serviço, ou seja, em cento e setenta e nove (179; 65,1%) prontuários, na
maioria deles (136; 75,9%) não foi realizada troca de antimicrobianos, como demonstra a tabela
abaixo.
A tabela 3 mostra a correlação entre a intervenção
do SCIH, com a troca de antimicrobianos obtidos das variáveis qualitativas.
Neste estudo, dos 53 exames de cultura positivas,
identificou-se que foram realizados antibiogramas
de todas, exceto nos Bastonetes Gram- e Cocos
Gram +. Foi possível perceber no perfil do antibiograma das culturas positivas, a existência de
cepas multirresistentes como é o caso a maioria
dos Staphylococcus sp. Já o patógeno Acinetobacter
baunanii foi sensível apenas as Polimixinas. A klebsiella pneumonae mostrou-se resistente à maioria
dos antimicrobianos testados estando sensível ao
meropenem (Amplo espectro), Amicacina e Piperaciclina. Cabe ressaltar também, que oito (8;
15,7%) Staphylococcus epidermidis foram resistentes a Penicilina e a Oxacilina (meticilina), e
por último apenas duas (2; 3,9%) Escherichia coli
mostrou resistência, sendo uma a Gentamicina e
outra a Amicacina.

O tempo de permanência dos pacientes submetidos ao tratamento com antimicrobianos analisados foi obtido através da subtração da data de
internação com a data de alta mais um. O tempo
de permanência mostrou que a maioria esteve de
1 a 18 dias, o tempo mínimo de 01 dia e o tempo
máximo acima de 48 dias. Quanto ao tempo de
tratamento com antimicrobianos, identificou-se
que a maioria esteve utilizando antimicrobianos
por um período entre 1 a 16 dias, sobressaindo o
período entre 1 a 12 dias.
Discussão
Observa-se a partir dos resultados apresentados
que na maioria dos prontuários pesquisados, os
pacientes em tratamento com antimicrobianos se
encontravam, desde o início do tratamento, em
acomodações comuns. Entretanto, vários destes pacientes estavam acometidos por bactérias
multirresistentes e transmissíveis (ver Tabela 1),
as quais demandavam adoção de medidas de precaução e isolamento específicas a fim de evitar a
propagação destes microorganismos a outros pacientes internados. Portanto, a falta de adoção de
medidas de precaução conforme o tipo de microorganismos foi uma situação de risco identificada
neste estudo, pelo fato de terem sido identificados
vários outros agentes infecciosos a partir dos resultados de exames de cultura, mas apenas quatro
pacientes terem sido alocados em quartos de precaução.
Sabe-se que a falta de adesão às medidas de precaução pode acarretar como consequência o au-

Tabela 3: Correlação entre a intervenção do Serviço Controle Infecção Hospitalar (S.C.I.H.), com a
troca de antimicrobianos obtidos das variáveis qualitativas, no período de janeiro de 2010 a dezembro
de 2012, Divinópolis, Minas Gerais, Brasil, 2014.
Intervenção do S.C.I.H.
Não
Sim
Total

Não
136
40
176

(%)
49,4
14,5

Sim

Troca de antimicrobiano
(%)
Total
43
15,7
179
56
20,4
96
99
275

Valor de (P)*
< 0,001

* Obtido pelo teste do Qui-Quadrado de Independência. Teste do Qui-Quadrado com correção de
continuidade de Yates.
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mento do índice de transmissão cruzada e o aumento dos custos com os antimicrobianos(11).
Assim, considerando-se o princípio da não maleficência, ressalta-se a importância da conscientização profissional na adoção destas medidas,
visando com isto, à redução dos riscos e danos a
pacientes hospitalizados e a disseminação de microorganismos(7).
Apesas de o princípio da não maleficência ter sobressaído na situação de risco identificada, cabe
ressaltar a importância de se considerar o princípio bioético da justiça, à medida que, esta questão também pode envolver o problema bioético
da alocação de recursos escassos em saúde. O
problema em questão encontra-se no fato de que
a necessidade de alocar um paciente acometido
com um patógeno multirresistente em um único
quarto poderia culminar na falta de leitos para a
acomodação de outros pacientes.
Outra questão bioética presente neste contexto é a questão do preconceito e do desconforto
relacionados à adoção de medidas de precaução.
Para a adoção destas medidas, faz-se necessário,
em alguns casos, a restrição da liberdade de indivíduos (pacientes) e a utilização de barreiras para
proteção, visando impedir a disseminação de determinado microorganismos(11) e, esta ideia de
que pacientes devam ficar isolados do convívio de
outras pessoas pode proporcionar sentimentos de
constrangimento ou vergonha por parte dos mesmos e de seus familiares. Também podem estar
sujeitos a preconceitos por parte de acompanhantes dos demais pacientes, pois receiam adquirir a
enfermidade. Neste sentido, ressalta-se a importância de a adoção de medidas de precaução e isolamento virem acompanhadas de esclarecimentos
aos pacientes que estarão sujeitos às medidas, seus
acompanhantes e pacientes alocados em acomodações próximas, prevenindo-se, assim, o estigma
e o preconceito(12).
Outra situação de risco identificada foi o uso de
antimicrobianos de amplo espectro e de forma
empírica, conforme resultados apresentados. O
tratamento empírico pode ser evidenciado pelo
fato de todos os pacientes terem sido tratados com
pelo menos um antimicrobiano, mas, entretanto, apenas cinquenta e um (51; 18,5%) estarem
comprovadamente com algum tipo de patógeno.
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Ou seja, os outros duzentos e vinte e quatro (224;
81,4%) pacientes, faziam uso de antimicrobianos
sem nenhuma infecção comprovada.
A prescrição de antimicrobianos em ambientes
hospitalares se baseia, primeiramente, na efetividade do medicamento. Vários estudos demonstram que uma terapia empírica agressiva de
amplo espectro e precoce se correlacionam com
melhores desfechos(13). Por outro lado, o uso
desnecessário de antimicrobianos de amplo espectro aumenta a chance de surgimento de bactérias
resistentes nestes ambientes(14).
Neste contexto o princípio da não maleficência
remete à questão do uso racional de antimicrobianos em instituições hospitalares, o qual se propõe
a oferecer um equilíbrio entre a terapia de amplo espectro e o risco de resistência bacteriana. O
problema bioético se encontra na questão envolvendo o uso de uma terapêutica desnecessária em
detrimento à necessidade de adoção de medidas
profiláticas. Também se pode citar o problema
bioético da alocação de recursos em saúde, onde o
uso de uma terapêutica desnecessária poderia proporcionar maiores custos para o sistema de saúde.
Assim, o uso racional de antimicrobianos envolveria a prescrição destes fármacos a partir da confirmação laboratorial, destacando-se o método de
cultura. Neste estudo identificou-se que em cento
e cinquenta e oito (158; 100%) prontuários que
foram submetidos a procedimentos de cultura,
oitenta e sete (87; 55,1%) foram submetidos à
troca do antimicrobiano. Este resultado confirma
importância deste procedimento no contexto do
uso racional dos antimicrobianos, pois, quando
se analisa os cento e dezessete (117; 74,1%) prontuários em que não foram realizados os procedimentos de cultura apenas doze (12; 7,6%) trocaram de antimicrobianos, como demonstrou a
tabela 2.
Portanto, o ideal seria a solicitação de exames
microbiológicos para a identificação dos patógenos, antes de iniciar a terapêutica. Contudo, esta
medida ainda levantaria um dilema em torno do
conflito existente entre a necessidade da aplicação de recursos na compra de determinados medicamentos para o tratamento de pacientes (ação
curativa) em detrimento ao investimento na com-
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pra de equipamentos para exames de diagnósticos
(ação preventiva)(11).
Nesta situação, o princípio da não maleficência se
sobressai novamente, pois se sabe que a solicitação dos exames microbiológicos está relacionada à
prescrição do antimicrobiano adequado e, consequentemente, à diminuição dos riscos aos pacientes e à sociedade. Neste sentido, o investimento
nestes exames se justificaria pelo custo-benefício
relacionado à redução dos impactos referentes às
complicações clínicas e sequelas associadas às infecções hospitalares e à diminuição da resistência
bacteriana em ambientes hospitalares.
A solicitação do exame de cultura para a identificação do microrganismo causador de infecção
hospitalar é um procedimento padronizado na
maioria dos SCIH e também no serviço da instituição pesquisada, podendo ser um instrumento útil para a intervenção do referido serviço nas
terapêuticas hospitalares com antimicrobianos.
Também são estabelecidos protocolos voltados
para a identificação do tipo de antimicrobiano
mais adequado segundo o microrganismo. Contudo, observa-se que, muitas vezes, os profissionais não se atentam para as disposições destes
protocolos, ocasionando riscos aos pacientes e à
sociedade, à medida que, contribuem para o aumento da resistência bacteriana.
Portanto, outro fator de risco identificado neste
estudo foi a falta de adesão aos protocolos institucionais do SCIH, à medida que, a solicitação
de cultura encontrava-se como procedimento recomendado no protocolo do serviço na instituição de estudo, entretanto, tal procedimento foi
adotado em apenas 158 (64,7%) prontuários de
pacientes em tratamento com antimicrobianos.
Observou-se ainda, que as intervenções do citado serviço foram determinantes para a troca
de antimicrobianos, pois em noventa e seis (96;
34,9%) prontuários em que houve intervenção
do mesmo, foi feita a troca de antimicrobianos
em cinquenta e seis (56; 58,3%) deles. Adicionalmente, quando não houve intervenção do referido serviço, ou seja, em cento e setenta e nove
(179; 65,1%) prontuários, na maioria deles (136;
75,9%) não foi realizada troca de antimicrobianos, como demonstra a Tabela 3.

Portanto, ressalta-se a importância das ações do
SCIH no controle de infecções hospitalares e
da resistência bacteriana. Enfatiza-se também a
necessidade de co-responsabilização de todas as
pessoas envolvidas no contexto destas práticas, ou
seja, gestores, profissionais de saúde, usuários e familiares, enfim a sociedade, de forma a qualificar
a atenção nas instituições que prestam assistência
à saúde(15).
Assim, nota-se o quanto este serviço é importante
para o controle de infecções e da resistência bacteriana, entretanto, muitas instituições hospitalares ainda não atentam para a contribuição deste
serviço na assessoria administrativa da instituição,
diagnosticando e vigiando a frequência e a distribuição das infecções hospitalares e intervindo
através da implantação e/ou implementação de
medidas de controle que visam garantir a qualidade e segurança da sua assistência(15).
Contudo, cabe destacar que falta de adesão aos
protocolos do SCIH no que tange à solicitação
de exames de cultura também pode estar relacionada às condições estruturais dos laboratórios
hospitalares. No presente estudo, foi identificada
uma morosidade na divulgação dos resultados dos
exames laboratoriais. Quanto a isto, cabe ressaltar
que, o sucesso dos programas de controle de infecção hospitalar depende do envolvimento ativo
do laboratório de microbiologia. Os resultados
dos exames laboratoriais devem estar disponíveis
de modo prático e rápido, a fim de poderem ser
consultados pelo corpo clínico do hospital(16).
Além disso, a investigação precoce e precisa de
multirresistência de microrganismos em ambiente hospitalar poderia ter impacto na redução da
morbimortalidade. Neste sentido, a demora na liberação dos resultados de exames microbiológicos
fere ao princípio da não maleficência, por proporcionar riscos importantes aos pacientes(17). No
entanto, esta situação ainda envolve uma questão
bioética em torno do princípio da justiça, considerando-se que esta morosidade pode estar relacionada à alta demanda, qualificação insuficiente
e aparelhagem defasada nos laboratórios.
Portanto, em decorrência da grande incidência de
infecções hospitalares por microrganismos multirresistentes nos últimos anos, faz-se necessária a
capacitação dos laboratórios de microbiologia na
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detecção e comunicação rápida de resultados obtidos, a fim de que medidas adequadas de controle
e isolamento sejam estabelecidas pelo SCIH, para
evitar a disseminação destes microrganismos(18).

deveria proporcionar benefícios para os pacientes
que nela se encontram, sendo concebida como
um instrumento de cura e a distribuição de seu
espaço torna-se um instrumento terapêutico(22).

É recomendado ainda, que o uso de um antimicrobiano seja posterior à realização de um antibiograma para racionalizar o uso dos medicamentos,
justificando que a não identificação do perfil de
resistência do patógeno a antimicrobianos pode
ocasionar maior toxicidade e contribuir para a
seleção de microorganismos resistentes(19). Portanto, a adoção da cultura com antibiograma,
seria uma medida importante na diminuição da
resistência bacteriana nos contexto das instituições hospitalares. Neste estudo, foram realizados
antibiogramas em todos os exames de cultura,
sendo identificados perfis de resistência em vários
microrganismos.

Conclusões

Apesar de não ter sido identificada relação estatística significante entre as variáveis tempo prolongado de internação e uso indevido de antimicrobianos, o tempo prolongado também pode ser
considerado fator de risco, pois o mesmo poderia
ser relacionado ao atraso na liberação dos resultados dos exames de cultura ou às alterações no
tempo de uso de antimicrobianos decorrente de
prescrições indevidas. O tempo de duração da
terapia com antimicrobianos é definido pelo organismo causador e o sítio de infecção. A maioria
das infecções de corrente sanguínea, pneumonias
e infecções de partes moles necessita de 10 a 14
dias de tratamento. Recomenda-se que os antimicrobianos sejam mantidos pelo menos até que
haja sinais de recuperação medular e o paciente
esteja afebril por no mínimo 24hs(20).
Cabe ressaltar, que o uso de antimicrobianos de
forma inapropriada também está associado ao
aumento de reações adversas aos pacientes e, estas também constituem um fator relacionado ao
aumento do tempo de internação(21). Portanto,
o tempo prolongado em um leito hospitalar, seja
por motivo de atraso na liberação dos resultados dos exames de cultura, seja por alterações no
tempo de uso de antimicrobianos decorrente de
prescrição indevida, oferece aos pacientes riscos
adicionais, por isso, infringem o princípio da não
maleficência, mesmo que de forma não intencional. Ao contrário disto, a unidade hospitalar
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No presente estudo, foram identificadas situações
de risco relacionadas às práticas de utilização de
antimicrobianos em uma instituição hospitalar.
Associado às situações identificadas, a partir da
análise de resultados de exame, foram encontrados microrganismos resistentes. Tais riscos foram
discutidos a partir do princípio bioético da não
maleficência, sendo propostas medidas de precaução e minimização para os mesmos.
Assim, o princípio bioético da não maleficência,
o qual considera as obrigações de não ocasionar e
de prevenir danos, foi adotado como referencial
no contexto desta pesquisa, pois se entende que
a falta de adoção de medidas de prevenção de riscos e danos decorrentes da utilização indevida de
antimicrobianos em isntituições hospitalares tem
provocado o aumento da resistência bacteriana.
Portanto, ressalta-se a importância de investimentos em pesquisas e na produção de novos fármacos, entretanto, com maior controle e prevenção
dos riscos associados à utilização indevida, com
ênfase na conscientização profissional, institucional e da própria sociedade.
A partir de uma análise sistêmica a respeito das
questões bioéticas em torno da utilização de antimicrobianos em instituições hospitalares, conclui-se que são as práticas de má utilização destes
fármacos que têm impulsionado o aumento da
resistência bacteriana e não o aumento da produção e comercialização dos mesmos. Entretanto, foi ressaltada, conjuntamente, a necessidade
de adoção de medidas de precaução e prevenção
quanto aos riscos identificados, enfatizando-se a
importância da capacitação profissional, investimento e reconhecimento das ações do SCIH e
da conscientização profissional e da sociedade em
geral quanto aos riscos do uso irracional destes
fármacos.
Vale ainda destacar que as situações de risco identificadas, também apontam para outras questões

Acta Bioethica 2016; 22 (2): 321-329

bioéticas importantes, tais como a falta de acomodações suficientes e adequadas para a adoção
de medidas de precaução e controle e de laboratórios equipados e com profissionais capacitados
para a identificação de agentes microbiológicos.

A falta de estrutura institucional contribui para o
aumento da resistência bacteriana, à medida que
dificulta o cumprimento dos protocolos do SCIH
e, consequentemente, a acessibilidade a tratamentos de qualidade, o que remete ao princípio bioético da justiça.
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