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INTRODUÇÃO

Mediante a emergência de agentes infecciosos multirresistentes aos antimicrobianos o mundo coloca-se em alerta para uma das maiores ameaças à saúde global oferecendo risco a sobrevida de

humanos e animais. Essa resistência se dá ao uso irracional de antimicrobianos. Relatórios emitidos (2018) pela World Health Organization (WHO) apontam o uso excessivo e inadequado de antibióticos

vem sendo uma das principais causas de desenvolvimento de cepas multirresistentes, baseado no resultado dos dados de consumo publicou-se as diretrizes nacionais de uso de antimicrobianos em

serviços de saúde (2017) fomentando a elaboração de programas de gerenciamento de uso racional de antimicrobianos. (OLIVEIRA, 2018). Assim, paralelamente a medidas de higiene e assepsia, o

adequado gerenciamento do uso de antimicrobianos numa instituição deverá ter impactos significativos na redução tanto na incidência de infecções por germes resistentes, quanto na

morbimortalidade dos pacientes e também nos custos assistenciais dos estabelecimentos de saúde. (FIOCRUZ, 2019)

METODOLOGIA

Posto grupo seguiu-se os passos para implantação do programa:

A. Estruturação: Elaboração de protocolos institucionais de profilaxia cirúrgica e Profilática e Disponibilizou-se material educativo de forma digitalizada para a promoção

aos profissionais prescritores

B. Seleção: Adoção de critérios de seleção de medicamentos com base em custo e impacto microbiológico e Classificação, acompanhamento conforme prescrição com

antimicrobianos auditáveis

C. Importação de dados: Importação de dados de sistema eletrônico de gestão hospitalar para arquivo .XLS com intuito de apurar e filtrar dados.

D. Auditoria: Acompanhamento diário das prescrições pelos farmacêuticos e interviu-se as prescrições com tempo de tratamento encerrado para suspensão e

justificou-se os tempos excedentes.

Acompanhou-se os dados obtidos em trinta dias estratificando as taxas de aderência aos protocolos institucionais expressos em forma de gráficos. Os
dados importados do sistema em .XLS passam por apurações diárias para analise crítica das informações pertinentes ao programa de gerenciamento.
Através de relatórios gerados pela planilha preenchida apresentou-se pontualmente para acompanhamento da SCIH os casos de não conforme ao
protocolo para acompanhamento.
O Processo de auditoria foi simplificado e pouco oneroso e constituiu-se em:
• Acompanhamento do Antimicrobiano prescrito ( Dose, frequência e via de administração);
• Tempo de tratamento previsto e tempo total utilizado até a data auditada;
• Passividade de troca de via de administração parenteral para via oral conforme critérios descritos em protocolo institucional;
• Justificativa de uso terapêutico ou profilático, avaliação da justificativa médica e pertinência junto ao protocolo institucional.

RESULTADOS

Dos resultados obtidos na avaliação parcial observou-se uma taxa de 96% de conformidade para 16% de não conformes e 2% dirigido pelo serviço de controle de infecção hospitalar (SCIH). Ainda que 

superficiais os dados obtidos, pode-se afirmar que há uma boa taxa de aderência ao protocolo institucional, contudo mais informações precisam ser extrapoladas para conclusão.

Embora obtidos resultados positivos em um curto período de tempo pode-se claramente observar que o trabalho de auditoria favorece a adesão aos protocolos institucionais de antibioticoprofilaxia e

promovem o uso racional de antimicrobianos. A continuidade do processo depende de um árduo trabalho diário e o estimulo aos envolvidos, grandes resultados podem ser obtidos a partir do trabalho

inicial desde que seja desenvolvido um plano de ação continuo para todos os tópicos evidenciados durante a auditoria mensal, determinantes estratégicas devem ser implantadas para acrescentar

recursos ao programa. A expectativa de projeção é a redução continua do número de prescrições não conformes aos protocolos e levantamento de dados concretos para estatísticas farmacoeconômica

como determinantes de variantes tangíveis de melhoria. De maneira definitiva o programa de gerenciamento de antimicrobianos promove o uso racional e diretamente reduz a incidência de

microrganismos multirresistentes salientando que a contribuição a eficácia farmacoterapêutica é um ganho consequente, além do mais a promoção da segurança ao paciente. Ainda que seja um

pequeno passo para uma gestão absoluta a iniciativa do projeto acrescentou diversos ganhos com um baixo investimento em recursos iniciais e incrementam a qualidade do serviço implantado na

instituição.
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