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RESUMO

Objetivo: Avaliar o perfil de utilização dos antimicrobianos prescritos naAla cirúrgica do serviço de otorrinolaringologia 
de um Hospital Universitário. Método: Consisteem um estudoobservacional, transversal e retrospectivo de prescrições 
de antimicrobianos aos pacientes atendidos em um Hospital Universitário de Belém/PA, realizado em 2012. Resultados: 
As classes da cefalosporinas foram as mais prescritas, tendo como as mais representativas as cefalotinas (77,54%) e 
ceftriaxona (4,32%). A mastoidectomia foi o procedimento que mais utilizou diferentes classes de antibióticos em formas 
farmacêuticas das mais variadas (colírio, suspensão, solução otológica e comprimido revestido). Destaca-se que apenas 
0,91% dos prontuários tinham solicitação de cultura. A grande maioria (99,09%) dos prontuários não havia registro de 
exames microbiológicos, caracterizando que o tratamento foi realizado de maneira empírica. Conclusão:A utilização de 
antibioticoterapia profilática em cirurgias otorrinolaringológicas continua sendo realizada de forma empírica, em especial 
com uso de cefalosporina de primeira e terceira geração não preconizados na literatura, podendo ocorrer resistência.

DESCRITORES: Antimicrobianos, Antibioticoprofilaxia, Uso Racional de Medicamentos.

INTRODUÇÃO

As infecções hospitalares representam a quarta 
causa de mortalidade no Brasil, uma das mais frequentes 
e graves complicações que acometem pacientes hospita-
lizados provocando graves repercussões econômicas e 
sociais, constituindo em importante causa de morte du-
rante a hospitalização1. Mediante a alta incidência desta 
infecção, os antibióticos vêm sendo utilizados de modo 
indiscriminado causando reverses à comunidade2,3, como 
a crescente resistência bacteriana. 

No âmbito hospitalar, onde a terapia antimicro-
biana é rotineira, esta acaba selecionando cepas multirre-

sistente que facilmente são propagadas. Além do impacto 
sobre as taxas de morbidade e mortalidade, a resistência 
bacteriana elevam o tempo de internação e aumentar os 
custos assistenciais1,2,3,4,5. A identificação dos micro-orga-
nismos e seu padrão de sensibilidade são importantes para 
auxiliar na escolha do antibiótico adequado, elevando a 
eficácia do tratamento clinico com o possível declínio de 
sua gravidade4,6.

Algumas estratégias podem ser utilizadas visando 
à redução das taxas de resistência bacteriana. Para con-
trolar o uso de antimicrobianos em um Hospital torna-se 
necessário que se implante um programa de racionalização, 
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tendo como objetivos específicos evitar a seleção de bac-
térias resistentes, reduzir riscos de reação adversa e tornar 
menores os custos com a assistência4.

O combate à resistência bacteriana pode se fun-
damentar em dois processos: as medidas de controle para 
limitar a disseminação dos micro-organismos resistentes 
e o desenvolvimento de uma política para o uso racional 
de antimicrobianos7. No Brasil, conforme prevê a Portaria 
nº 2616, de 12 de maio de 1998, do Ministério da saúde, 
foi criada a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH), a qual compete a tarefa de elaborar, implementar, 
manter e avaliar o uso de antimicrobianos, além de definir 
em cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica 
a política de antimicrobianos no Hospital8.

Um exemplo de atuação bem sucedida pode ser 
observado em estudo realizado em um hospital público 
universitário de Minas Gerais, onde se observou a redução 
dos índices de infecção do sítio cirúrgico por dois anos 
consecutivos após uma alteração de procedimento intro-
duzido no hospital chegando em até 50% de redução em 
alguns serviços9.

Quando se fala em racionalidade de uso dos antibió-
ticos em hospitais, deve-se ressaltar que estes são utilizados 
com objetivos profiláticos (antibioticoprofilaxia, quando se 
deseja prevenir a instalação de uma infecção por um agente 
conhecido ou fortemente suspeito, em um individuo em 
risco de vir adquiri-la) e com propósitos curativos (anti-
bioticoterapia, quando já existe uma doença causada por 
um micro-organismo sensível aos antibióticos)4. A decisão 
de usar antibioticoterapia profilática, no entanto, deve ser 
baseada no peso da evidência de possível benefício em re-
lação ao peso da evidência de possíveis eventos adversos10. 
A utilização inadequada do antibiótico profilático eleva o 
índice de infecção e implica um custo desnecessário10.

O uso de antibióticos em cirurgias otorrinolaringoló-
gicas é uma prática rotineira para a maioria dos procedimentos 
cirúrgicos11. Apesar desta existência em protocolos clínicos, 
encontram-se poucos estudos na literatura que determinem 
este perfil de uso, em especial na região Norte do Brasil. 

OBJETIVO

Avaliar o perfil de utilização dos antimicrobianos 
prescritos na ala cirúrgica do serviço de otorrinolaringolo-
gia (ORL) de um Hospital Universitário de Belém, diag-
nosticando a situação do hospital e propondo melhorias.

MÉTODO

 Trata-se de um estudo observacional, transversal e 
retrospectivo de prescrições de antimicrobianos encontrados 

nos prontuários dos pacientes atendidos na ala cirúrgica do 
serviço de otorrinolaringologia em um Hospital Universitário 
(HU) de Belém-Pará, realizado no período de janeiro a 
dezembro de 2012. A pesquisa foi aprovada no Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto de Ciências e da 
Saúde (ICS-UFPA) sob o número 13727613.9.0000.0018, 
com o consentimento da Coordenadoria Acadêmica de 
Ensino e Pesquisa daquela instituição.

O HU é um hospital dia vinculado à Universidade 
Federal do Pará (UFPA) considerado de pequeno porte, 
com 18 leitos. Os usuários do HU contam com serviços de 
procedimentosespecializados nas áreas de Oftalmologia, 
Otorrinolaringologia e Crescimento e Desenvolvimento 
Infantil tornando-se referência na região Norte nestas áreas.

A coleta de dados foi realizada através de 
prontuários de pacientes de ambos os sexos, sem 
restrição na faixa etária, que contivessem prescrição de 
antimicrobianos. Deste modo a análise foi direcionada 
aos prontuários de pacientes da ala cirúrgica do Hospital 
Dia do serviço de otorrinolaringologia. Desta forma foram 
analisados prontuários de pacientes que realizaram os 
seguintes procedimentos: timpanoplastia, septoplastia, 
sinusotomia transmaxilar, rinoplastia, mastoidectomia, 
ressecção de sinéquias, implante coclear, dentre outros.

Como critério de inclusão, foram incluídos no 
estudo prontuários de pacientes matriculados no período 
de janeiro a dezembro de 2012 que foram encaminhados 
para realizar cirurgia otorrinolaringológica e cujos 
procedimentos utilizavam antimicrobianos para uso 
profilático ou terapêutico, fazendo ou não parte da lista 
padrão do hospital. Como critério de exclusão, foram 
considerados os prontuários cujos procedimentos não 
estavam inclusos nos critérios acima descritos, os que não 
continham antimicrobianos prescritos e ainda os que foram 
realizadas fora do período do estudo. 
 Os prontuários foram escolhidos de maneira 
aleatória dentre os 235 selecionados. Ao final da análise 
totalizou-se 110 prontuários que estavam dentro dos cri-
térios de inclusão e exclusão. Na coleta de dados foram 
consideradas as seguintes variáveis inseridas em formulá-
rios padrão semiestruturados: a) quanto ao paciente: idade, 
sexo, código internacional de doença (CID), co-morbida-
des, solicitação de exames, dentre outros; b) quanto ao 
antimicrobiano: antimicrobiano utilizado, dose, posologia, 
tempo de tratamento, via de administração, denominação 
do antimicrobiano, prescrição por residentes e indícios 
clínicos para utilização de terapia antimicrobiana. Todos 
os dados obtidos foram tabulados em planilha do Microsoft 
Excel 2013.
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Para a avaliação do uso racional de antimicro-
bianos, foram analisados os indicadores propostos pelo 
Consenso Sobre o Uso Racional de Antimicrobianos12 
e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a saber: 
determinação do agente causal e da susceptibilidade aos 
antimicrobianos, percentual de terapia empírica em relação 
à terapia específica, tempo de antibioticoterapia, frequência 
de associação entre antimicrobianos e número de princípios 
ativos prescritos por paciente, número de antimicrobianos 
prescritos pelo nome genérico e frequência de antimicro-
bianos prescritos que estão incluídos na Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais (RENAME).

RESULTADOS

No período do estudo, foram matriculados 641 
pacientes no setor de ORL, porém somente 235 usuários 
foram submetidos a procedimentos que utilizavam antimi-

crobianos (36,66%) e destes 110 foram selecionados. No 
perfil dos usuários, houve pequena predominância do sexo 
feminino (54,55%) em relação ao masculino (45,45%). A 
idade dos pacientes variou de 3 a 72 anos, havendo a pre-
dominância de pacientes adultos. A maioria dos pacientes 
(61,82%) residia na região metropolitana de Belém; 2,73% 
vieram de outro estado (Macapá) e 6,63% não foram en-
contrados registro de localidade no prontuário. 

Em relação à presença de co-morbidades, 10% 
alegaram ter alguma doença de base, sendo a hipertensão 
(37,71%) a doença mais prevalente. Quanto ao CID dos 
usuários, observou-se a predominância do desvio do septo 
nasal (25,45%). As alergias foram relatadas em 19 pron-
tuários (17,27%), com destaque para alérgicos à dipirona 
(47,37%). Do total das alergias, 5,26% foi relatada aler-
gia desencadeada por administração de dipirona e outros 
5,26% em administração de cefalosporina. (Tabela I).

Tabela I: Frequência de eventos registrados nos prontuários dos pacientes internados na Otorrinolaringologia do HU 
no período de janeiro a dezembro de 2012, de acordo com comorbidade, CID e alergia.

Características nº %

Co-morbidade
Hipertensão 5 35,71%
Diabetes 2 14,28%
Asma 2 14,28%
Hipotireoidismo 1 7,14%
Carcinoma papiligeiro 1 7,14%
Epilepsia 1 7,14%
Rinite 1 7,14%
Suspeita de Tuberculose 1 7,14%
TOTAL 14 100%

CID
Desvio do septo nasal 28 25,45%
Mastoidite Crônica 24 21,82%
Perfuração Central da Membrana do Tímpano 17 15,45%
Perfuração não especificada da membrana do tímpano 8 7,27%
Perda não especificada da audição 6 5,45%
Sinusite Maxilar Crônica 4 3,64%
Pólipo da cavidade nasal 4 3,64%
Hipertrofia dos cornetos nasais 3 2,73%
Orelhas Proeminentes 3 2,73%
Outros 13 11,82%
TOTAL 110 100%

Alergia
Medicamentosa 16 84,21%

•	 Dipirona 9 47,37%
•	 Anti-inflamatório não esteroide (AINE) 3 15,79%
•	 Betalactâmico 2 10,53%
•	 Sulfonamida 1 5,26%
•	 Corticosteroides 1 5,26%

Inespecífica 2 10,53%
Mofo e poeira 1 5,26%
TOTAL 19 100%
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Figura 1 - Frequência dos antimicrobianos por classe prescritos aos pacientes da Otorrinolaringologia do HU no período de janeiro 
a dezembro de 2012.

Os antimicrobianos mais prescritos foram do grupo 
dos betalactâmicos (cefalosporinas) para uso profilático, 

seguidas das quinolonas e penicilinas, além de outras clas-
ses para uso terapêutico conforme se observa na Figura 1.

As classes das cefalosporinas foram as mais 
prescritas, tendo como as mais representativas a cefalo-
tina (75,71%) e ceftriaxona (5,00%) conforme mostra a 
Tabela II. A totalidade das cefalotinas foi de uso exclusivo 
da antibioticoprofilaxia, porém alguns pacientes (2,86%) 

fizeram o uso de ceftriaxona como primeira escolha na 
profilaxia. O ciprofloxacino (quinolona) e amoxicilina + 
clavulanato (penicilina) foram os mais empregados entre 
a antibioticoterapia. Com relação às formas farmacêuticas 
mais dispensadas, as injetáveis foram a mais prescrita.

.Tabela II – Antimicrobianos prescritos aos pacientes internados na Otorrinolaringologia do HU no período de janeiro a dezembro 
de 2012 e sua finalidade de uso.

Antimicrobiano

Uso profilático n Uso Terapêutico n Total %

Cefalotina 106 - 106 75,71%
Ceftriaxona 4 Ceftriaxona 3 7 5,00%

- Amoxicilina
+ clavulanato 6 6 4,29%

- Ciprofloxacino 6 6 4,29%

- Amoxicilina 3 3 2,14%

- Cefalexina 3 3 2,14%

- Azitromicina 1 1 0,71%

- Cefepime 1 1 0,71%

- Ceflacor 1 1 0,71%

- Clindamicina 1 1 0,71%

- Levofloxacino 1 1 0,71%

- Miconazol 1 1 0,71%

- Moxifloxacine 1 1 0,71%

- Ofloxacina 1 1 0,71%

- Sulfametoxazol + 
Trimetropima 1 1 0,71%

140 100,%

A mastoidectomia foi o procedimento que mais utilizou 
diferentes classes de antibioticoterapia (Tabela III) e formas 
farmacêuticas das mais variadas (colírio, suspensão, solução oto-

lógica e comprimido revestido). Em 4 casos de implante coclear 
utilizaram ceftriaxona como primeira escolha na profilaxia cirúr-
gica sendo que desse resultado 50% foi realizado em crianças.
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Tabela III: Procedimento cirúrgico realizados nos pacientes internados na Otorrinolaringologia do HU no período de janeiro a 
dezembro de 2012 e a antibioticoterapia mais utilizados em cada procedimento. 

Procedimento n % Antibioticoterapia mais utilizada (N) Frequência (%)

Timpanoplastia 27 24,55% Ciprofloxacino 1 (0,71%)
Mastoidectomia 23 20,91% ciprofloxacino (4) ,  amoxicilina + clavulanato (4) 14 (10,0%)
Septoplastia + Turbinectomia 17 15,45% amoxicilina e amoxicilina-clavulanato 2 (1,43%)
Sinusotomia Transmaxilar 10 9,09% amoxicilina e cefepime 2 (1,43%)
Cirurgia Múltipla 8 7,27% micozanol, amoxicilina, azitromicina, cefalexina, moxi-

floxacino
5 (3,57%)

Implante Coclear 7 6,36% cefalexina e amoxicilina+clavulanato 3 (2,14%)
Rinoplastia 5 4,55% - 0 (0,00%)
Septoplastia 5 4,55% - 0 (0,00%)
Micro Cirurgia Otológica 4 3,64% Cefalexina 1 (0,71%)
Outros Procedimentos 4 3,64% ciprofloxacino e ceftriaxona 2 (1,43%)
Total 110 100% 30 (21,43%)

(N): numero de antimicrobianos

No uso profilático, a cefalotina teve seu tempo variando de 1 a 4 dias de acordo com o período de internação 
do paciente. O tempo de antibioticoterapia variou entre 1 a 14 dias sendo que em 13,77% não havia especificação 
sobre a duração do tratamento, estando incluídos nesse caso basicamente antimicrobianos de uso terapêutico (Tabela 
IV).  No período do estudo observou-se que houve apenas 6 associações de antibióticos, porém 5,45% dos internados 
no HU obtiveram mudanças na terapia antimicrobiana, sendo que em 4 casos tiveram mudanças em 2 antibióticos; 
1 caso com 3 e outro de 5 antibióticos diferentes.

Tabela IV – Tempo de tratamento nos pacientes internados na Otorrinolaringologia do HU no período de janeiro a dezembro de 2012.

Antimicrobiano
Dias de uso  

1 2 3 4 10 14 S.I. Total

Cefalotina 80 22 1 1 2 106

ceftriaxona 2 2 1 2 7

amoxicilina + clavulanato
3 3 6

ciprofloxacino 1 1 4 6

amoxicilina 3 3

cefalexina 1 2 3

azitromicina 1 1

Cefepime 1 1

Ceflacor 1 1

Clindamicina 1 1

Levofloxacino 1 1

Miconazol 1 1

Moxifloxacino 1 1

Ofloxacina 1 1

sulfametoxazol + Trimetoprima 1 1

Total
85 

(60,61%)
24 

(17,14%)
2  

(1,43%)
1  

(0,71%)
3  

(2,14%)
5  

(3,57%)
20 

(14,29%)
140 

(100%)
S.I.: Sem Informação
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O ajuste da dose padrão ocorreu em 3 prescrições 
de pacientes da faixa etária pediátrica para doses meno-
res, não foram observados ajustes posológicos em outras 
faixas etárias. Em apenas 1 caso (0,91%) houve uma so-
licitação de “cultura da exusão”, observando deste modo 
a predominância de quase 100% de terapia empírica em 
relação à terapia especifica. No que se refere ao número de 
antimicrobianos prescritos pelo nome genérico, constatou-
se que em 94,29% dos prontuários havia prescrição pela 
denominação genérica e apenas em 5,71% das prescrições 
foram usados na especialidade farmacêutica de referencia. 
Entre as 15 especialidades diferentes de antimicrobianos 
prescritos, 6 (37,5%) não contam na Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (RENAME, 2010), sendo eles 
das classes das cefalosporinas (segunda e quarta geração) 
e das quinolonas (segunda e terceira geração).

DISCUSSÃO

Ao se avaliar o risco de uma infecção, deve-se ava-
liar o perfil dos usuários que serão submetidos à cirurgia, 
considerando fatores predisponentes ou favorecedores da 
infecção. Há poucos estudos na literatura sobre a influência 
no aparecimento das patologias com relação à faixa etária, 
sexo e a localidade do paciente que irá realizar as cirur-
gias otorrinolaringológicas. Sabe-se, porém, que a grande 
maioria das patologias cirúrgicas em ORL não apresenta 
diferença de distribuição quanto ao sexo13. Um estudo que 
analisou o perfil dos procedimentos cirúrgicos relacionados 
à otorrinolaringologia no Brasil no ano de 2003 mostra que 
a distribuição destes procedimentos é bastante desigual 
entre as 5 regiões13

As reações alérgicas aos beta-lactâmicos cons-
tituem a causa mais frequente de reações a fármacos 
mediadas por mecanismo imunológico específico14, sendo 
obsevado tal fato em dois sujeitos incluídos neste estudo 
(Tabela I). No primeiro caso, o usuário apresentou prurido 
e formigamento após administração de cefalotina, em outro 
caso foi relatado um quadro de síndrome alérgico no qual 
foi revertido.

As cirurgias otorrinolaringológicas, em grande 
parte, são consideradas cirurgias contaminadas. Em princi-
pio, o risco de infecção nestas cirurgias é elevado, de 10% 
a 20%, estando indicada a profilaxia antibiótica16. No en-
tanto, as cirurgias de ouvido, quando não há secreção, tais 
como na estapedectomia, miringoplastias e timpanoplastia 
exploratórias, são consideradas cirurgias limpas, não ha-
vendo indicação para uso profilático de antibióticos15. Um 
estudo avaliou a utilização de antibioticoprofilaxia em um 
Hospital Universitário de Goiânia, sendo observado que 
dos 203 procedimentos cirúrgicos que utilizavam antibió-

tico profilático, 64% eram em cirurgias limpas14. Por ter 
um percentual de infecção inferior a 5%, o uso profilático 
desse medicamento não se justifica16. Guilarde et al (2009) 
afirma que o custo adicional estimado das prescrições não 
indicadas e com duração excessiva seria equivalente a 
R$1.635,0015

A prática de uso profilático encontra-se bastante 
difundindo, estando presente em 90% dos procedimentos 
cirúrgicos5. A monoterapia foi utilizada em todos os casos 
do tratamento profilático. Não houve casos de uso simul-
tâneo de antibióticos na profilaxia, onde é recomendado 
em situações especificas, a fim de aumentar o espectro 
antimicrobiano5. Porem, quando empregados de maneira 
inadequados, associa-se a um risco de toxicidade, seleção 
de patógenos resistentes, alem de aumentar os custos 
institucionais5. 

As cefalosporinas foram os fármacos mais utiliza-
dos durante o estudo. Esse perfil de utilização é esperado 
por tratar-se de classes antimicrobianas de baixa toxicidade 
e ótima segurança4,5,12,16. Dentre as cefalosporinas, obser-
vou-se o predomínio do uso da cefalotina na profilaxia 
cirúrgica. De acordo com o Consenso sobre o Uso Racional 
de Antimicrobianos, as cefalosporinas de primeira geração 
são fármacos de escolha para a maioria das especialidades 
cirúrgica13. Contudo a cefazolina apresenta vantagens sobre 
a cefalotina4,6,12,16.

A cefazolina é equivalente à cefalotina na atividade 
antibacteriana contra os cocos gram-positivos, mas cefa-
zolina é mais ativa contra E. coli e Klebsiellapnemoniae 
do que a cefalotina6. A Cefazolina sódio difere em muitos 
aspectos da cefalotina no que diz respeito às propriedades 
farmacocinéticas. A meia-vida de cefazolina é 1.4 (por via 
intravenosa) a 1,8 (intramuscular) horas, a meia-vida de 
cefalotina é de cerca de 0,4 a 0,5 horas4,6,13,15. A depuração 
renal de cefazolina é inferior a da cefalotina mas, 96% de 
cefazolina não metabolizado é excretada na urina versus 
cerca de 2/3 da cefalotina de um metabolito menos ativo, 
que também é excretado na urina4,6. 

Em alguns casos foi utilizado ceftriaxona como 
primeira escolha na profilaxia. Um estudo caso-controle 
em um hospital americano descobriu que as infecções 
enterobacter resistente à cefalosporina de terceira geração 
foram associadas com aumento da mortalidade, aumento 
no tempo de internação hospitalar e um custo atribuível de 
US$29.37916. O uso de cefalosporinas de 3ª e 4ª gerações 
deve ser utilizado apenas nos casos de infecção grave 
estabelecendo controle permanente da prescrição de anti-
microbianos no hospital13

Quanto ao uso de antibióticos em procedimentos 
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da otorrinolaringologia, a literatura demonstra não haver 
consenso sobre o uso de profilaxia em Rino e Septoplas-
tia17 embora grande parte dos protocolos hospitalares 
preconize o uso de cefalozima18,19,20. Ceftriaxona também 
foi o antibiótico mais utilizado para implante coclear em 
estudos de hospitais de referência embora seu uso con-
tínuo possa incidir resistência microbiana17. No estudo 
feito por Caniello et al (2005), concluíram que não há a 
necessidade de antibiótico em septoplastia por possuir 
um baixo risco de infecção pós-operatório11. Este mesmo 
estudo ainda revela que os mais frequentes motivos para 
utilização de esquemas profiláticos são: prevenir infecção 
pós-operatória, evitar a síndrome do choque tóxico e as-
pectos médico-legais11.

Os procedimentos como timpanoplastia e mastoi-
dectomia foram os mais aplicados sendo bem distribuído 
nas faixas etárias entre adultos (19 a 59), o que já era 
esperado já que a maioria das patologias cirúrgicas do 
ouvido advém de processos inflamatórios crônicos de 
evolução lenta21.

Um fator importante destaca que apenas um pron-
tuário tinha solicitação de exame de cultura. Na grande 
maioria dos portuários não havia registro de exames mi-
crobiológicos, ou seja, não ocorreram isolamento e identi-
ficação do microrganismo, consequentemente, o tratamento 
foi realizado de maneira empírica. A falta de confirmação 
microbiológica laboratorial também corrobora com ou-
tros autores2,5, os quais correlacionam esse fato à escolha 
incorreta do antimicrobiano empiricamente. Destaca-se a 
relevância das culturas, pois favorecem a elaboração de 
prevalências locais/setoriais e de protocolos de esquemas 
iniciais, com menor espectro de ação e maior resolutivi-
dade.Na ausência destes exames, a bacterioscopia pode 
sugerir o microrganismo infectante, pois evidencia predo-
mínio de cocos ou bacilos, Gram positivos ou negativos, 
orientando dessa forma o uso empírico do antimicrobiano2.

O tempo de antibioticoprofilaxia variou de 1 a 4 
dias. De acordo com a literatura médica, o fármaco deve 
ser usado por via endovenosa, classicamente no momento 
da indução cirúrgica, para atingir níveis séricos elevados 
no momento em que os tecidos forem incisados, pois é 
a partir desse momento que ocorre a contaminação da 
ferida cirúrgica, devendo ser repetido, de acordo com 
a meia-vida do fármaco e o tempo de cirurgia, até que 
seja feita a síntese dos tecidos e fechamento da pele, que 
constitui uma proteção importante contra infecções22. O 
espectro do antibiótico deve estar de acordo com a flora 
ou sensibilidade bacteriológica23. A droga deve ter baixa 
toxicidade e a duração não deve exceder 48 horas. A 

profilaxia com antibióticos por longos períodos, além do 
tempo cirúrgico, não previne infecção, levando à seleção 
de cepas e consequente aumento da resistência bacteriana 
aos antibióticos22. Devem ser lembradas que a resistência 
bacteriana, as superinfecções, o desequilíbrio biológico, 
favorecem o crescimento de germens oportunistas e a 
alergia que pode levar ao choque15.

Outro dado negativo da pesquisa refere-se à mu-
dança terapêutica e o numero de antibióticos prescrito 
nessa mudança. Em um caso, houve mudança terapêutica 
com 5 antibióticos diferentes, e nos prontuários não havia 
justificativa para essa mudança. Falha terapêutica deve ser 
definida pela ausência de melhora ou pelo agravamento dos 
sintomas, com necessidade de modificação da terapêutica 
após a cirurgia23. Conclui-se que as falhas terapêuticas po-
dem ter ocorrido por haver resistência. A antibioticoterapia 
é indicada quando há diagnóstico inequívoco de infecção 
e, se possível, de acordo com cultura e antibiograma. A 
principal falha em terapêutica com antimicrobianos é por 
erro em identificar e tratar o foco da infecção23.

Na avaliação dos indicadores de uso racional de 
medicamentos foi observado que a maioria dos antibióticos 
foi prescrita em apresentação genérica. Também foi obser-
vado que um percentual considerado dos antimicrobianos 
não fazia parte do RENAME, instrumento racionalizador 
das ações no âmbito da assistência farmacêutica para 
a seleção de medicamentos no SUS e que expressa um 
compromisso com a disponibilização de medicamentos 
selecionados nos preceitos técnicos científicos e de acordo 
com as prioridades de saúde dos usuários25.

CONCLUSÃO

Os resultados demonstraram que há falhas em 
relação ao perfil de uso de antimicrobianos. A utilização 
de antibioticoterapia profilática em cirurgias otorrinolarin-
gológicas continua sendo realizadas de forma empírica, em 
especial com uso de cefalosporina de primeira e terceira 
geração não preconizados na literatura. O estudo evidencia 
a necessidade e a importância de programas de controle na 
prescrição, através de medidas restritivas e na consolidação 
de um trabalho em conjunto entre a equipe cirúrgica e a 
CCIH para adotar as recomendações já estabelecidas na 
literatura. É de extrema importância à implantação de uma 
CCIH atuante para padronizar a utilização desses fármacos, 
assim como incentivar a confirmação laboratorial da infec-
ção. Alem disso, é importante que os gestores incentivem 
a implantação de medidas de educação continuada dos 
profissionais do hospital.
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SUMMARY

EVALUATION OF THE USE OF ANTIMICROBIAL PROFILE IN OTORHINOLARYNGOLOGY PROCEDURES IN A UNI-
VERSITY HOSPITAL OF BELÉM-PA

Gabrielle Cadete Brito PEREIRA, Leonardo Silva LIMA, Priscila de Nazaré Quaresma PINHEIRO e Maria Fani DOLABELA

Objective: this study aims to evaluate the profile of use of antimicrobials prescribed in the surgical wing of otorhino-
laryngology of a University Hospital. Method: consists of an observational, cross-sectional and retrospective study 
of antimicrobial prescriptions for patients seen at the University Hospital, carried out in 2012 Results: classes of 
cephalosporins were the most prescribed and as the most representative cefalotinas (75.71%) and ceftriaxone (5.00%). 
a mastoidectomy was the procedure that most used classes of antibiotics and dosage forms of various (eye drops, 
suspension, ear solution and tablet). An important factor stressed that only 0.91% of the records request had culture. 
The vast majority (99.09%) of the port there was no record of microbiological tests, characterizing the treatment was 
carried out empirically. Conclusion: in summary, the use of antibiotic prophylaxis in otorhinolaryngology surgeries 
still performed empirically, in particular with the use of cephalosporin first and third generation not recommended in 
the literature, resistance may occur.

KEY WORDS: antimicrobial, prophylaxis, rational use of drugs
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