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A assistência domiciliar vem aumentando de importância frente às demandas contemporâneas: maior sobrevida das doenças graves, com 
mais sequelas, mais indicações de cuidados paliativos, maior necessidade de humanização, mais necessidade de desospitalização entre 
outras. Além disso, o home care supre uma indicação muito comum que é completar tempos prolongados de tratamentos com 
antimicrobianos para infecções comunitárias ou infecções hospitalares. Uma vez internados em seus domicílios os pacientes podem 
apresentar complicações e uma delas é a infecção domiciliar (ID) (infecção que ocorre no paciente cerca de 48 a 72 horas após internação 
domiciliar e que não estava em incubação no momento da chegada ao domicilio). As IDs mais prevalentes são as infecções do trato 
respiratório, do trato urinário, infecção primária da corrente sanguínea, infecção de cateter, infecção peri gastrostomia e em úlcera de 
pressão.  Todas essas infecções seguem critérios (presença de sinais e sintomas e exames)  bem estabelecidos pela APIC (¹) para serem 
consideradas infecções domiciliares. Quando um antibiótico é prescrito para o paciente cujos critérios não são preenchidos para se 
considerar ID, essa prescrição é considerada inadequada. E o uso irracional de antimicrobianos é considerado um grande problema pois 
pode levar à emergência de bactérias multi resistentes (², ³). Todo serviço de saúde deve ter uma equipe para controle de infecção 
relacionada ao tipo de atendimento, no caso do home care, uma comissão de controle de infecção domiciliar (CCID) e que deve controlar 
também o uso de antimicrobiano. 
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Desde 2011 a CCID da S.O.S.VIDA vem monitorando, através da 
análise da ficha de antimicrobianos,  a prescrição dos antibióticos 
com o objetivo de reduzir seu uso irracional e vem fazendo o 
cálculo de uso inadequado de antimicrobianos (número de 
indicações inadequadas sobre o número total de prescrições para 
tratamento das IDs).

No ano de 2011 o percentual de utilização de antimicrobiano sem 
indicação terapêutica esteve entre 3,3 a 20%, porém os primeiros 
seis meses essa taxa variou muito devido viés de análise (análise 
feita por mais de um profissional), no ano de 2012 variou entre 6,2 
a 18% e nos primeiros 6 meses de 2013 entre de 3,5 a 10,4% (Graf 
1).

Ao avaliar as causas do uso inadequado de antimicrobianos 
observamos: solicitação exagerada de culturas, supervalorização 
de culturas positivas, tratamento de bacteriúria assintomática, 
supervalorização de sinais e sintomas crônicos. Como intervenção 
foi priorizada a educação continuada:  divulgação dos dados entre 
coordenação médica, médicos de base e médicos prescritores; 
maior foco do tema nos treinamentos médicos; desencorajamento 
de coleta de culturas de materiais não nobres e sem indicação 
precisa;  atualização sobre bacteriúria assintomática; 
preenchimento adequado do prontuário eletrônico quanto aos 
sinais e sintomas.

Como resultados observamos uma redução de cerca de 52% no 
número de culturas comparando 2011 com 2012, com redução de 
cerca de 46% nas uroculturas, diminuindo dessa forma a prescrição 
inadequada para bacteriúria assintomática. Observamos também 
redução de cerca de 38% nas culturas de secreção traqueal, outro 
material não nobre cujo resultado pode atrapalhar o raciocínio 
clinico levando a prescrição inadequada de antimicrobianos.

Inicialmente o tratamento de bacteriúria assintomática era 
responsável por quase 70% de utilização de antimicrobiano sem 
indicação terapêutica e após as intervenções essa taxa vem 
diminuindo gradativamente.

A análise e controle da prescrição de antimicrobianos é 
fundamental para seu uso mais racional e para a menor 
contribuição na resistência bacteriana. Observa-se que com 
educação continuada e medidas simples se consegue redução do 
uso inadequado de antimicrobianos, conforme gráfico abaixo, 
onde mostra que a redução vem sendo continua e duradoura.
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