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Resumo 
Introdução: Os antimicrobianos estão entre os fármacos mais prescritos atualmente em ambiente hospitalar, uma vez que de 25% 
a 35% dos pacientes hospitalizados recebem medicação antimicrobiana, tanto para indicações terapêuticas como profiláticas 
durante a internação. No entanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que mais de 50% das prescrições são 
inadequadas, tanto quanto à via de administração como na dose e duração do tratamento. Objetivo: Identificar possíveis falhas na 
prescrição de antimicrobianos injetáveis em um hospital-ensino do interior paulista quanto a informações referentes ao seu preparo, 
diluição e administração. Material e Método: Estudo desenvolvido na unidade de internação, após a aprovação pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa. Foram analisados 240 prontuários de pacientes recebendo antibioticoterapia quanto à presença de informações 
referentes ao tipo de diluente, veículo e tempo de administração recomendadas para esses medicamentos, sendo 45,9% dos 
pacientes do sexo feminino e 54,1% do sexo masculino. Resultados: Dentre as prescrições, 84% não apresentavam informações 
necessárias à reconstituição e diluição dos medicamentos e apenas 4% indicavam o tempo e a velocidade de administração dos 
mesmos. Quanto à prescrição guiada pelo antibiograma, apenas em 18,3% foi solicitada a realização do exame. Conclusão: Os 
resultados mostram a real necessidade de informações essenciais nas prescrições, pois a falta delas pode transformar-se em risco 
para o paciente, com consequências individuais e coletivas, pois além de afetarem o indivíduo em uso do medicamento, influenciam 
de maneira significativa a microbiota do ambiente hospitalar e contribuem para o aumento da resistência microbiana. 
 
Palavras-chave: Uso racional de antimicrobianos. Prescrição correta. Administração de medicamentos. 

 
Abstract 
Introduction: Antimicrobials are among the most prescribed drugs currently in hospital environment, since 25% to 35% of hospitalized 
patients receive antimicrobial medication, both for therapeutic indications and prophylactic during hospitalization. However, the World 
Health Organization (WHO) estimates that more than 50% of prescriptions are inadequate, both in terms of route of administration and in 
terms of dose and duration of treatment. Objective: To identify possible flaws in the prescription of injectable antimicrobials in a teaching 
hospital in the interior of São Paulo, regarding information regarding its preparation, dilution and administration. Material and Method: Study 
developed in the hospital unit, after approval by the Research Ethics Committee. We analyzed 240 medical records of patients receiving 
antibiotic therapy regarding the presence of information regarding the type of diluent, vehicle and time of administration recommended for 
these medications, being 45.9% of the female patients and 54.1% of the male sex. Results: Among the prescriptions, 84% did not present 
information necessary for the reconstitution and dilution of the medicines and only 4% indicated the time and speed of administration. As 
for the prescription guided by the antibiogram, only in 18.3% the examination was requested. Conclusion: The results show the real need 
for essential information in the prescriptions, because the lack of them can become a risk for the patient, with individual and collective 
consequences, because in addition to affecting the individual in use of the medicine, significantly influence the microbiota of the hospital 
environment and contribute to the increase of microbial resistance. 
 
Keywords: Rational use of antimicrobials. Right prescription. Administration of medicines. 

 
Resumen 
Introducción: Antimicrobianos están entre los fármacos más prescritos actualmente en ambiente hospitalario, ya que del 25% al 35% de los 
pacientes hospitalizados reciben medicamentos antimicrobianos, tanto para indicaciones terapéuticas como profilácticas durante la 
internación. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más del 50% de las prescripciones son inadecuadas, tanto 
en cuanto a la vía de administración como a la dosis y duración del tratamiento. Objetivo: Identificar posibles fallas en la prescripción de 
antimicrobianos inyectables en un hospital-enseñanza del interior paulista en cuanto a informaciones referentes a su preparación, dilución y 
administración. Método: Estudio desarrollado en la unidad de internación, después de la aprobación por el Comité de Ética en Investigación. 
Se analizaron 240 prontuarios de pacientes recibiendo antibioticoterapia en cuanto a la presencia de informaciones referentes al tipo de 
diluyente, vehículo y tiempo de administración recomendados para estos medicamentos, siendo el 45,9% de los pacientes del sexo 
femenino y el 54,1% del sexo masculino. Resultado: Entre las prescriciones, 84% no presentaban información necesaria para la 
reconstitución y dilución de los medicamentos y sólo el 4% indicaba el tiempo y la velocidad de administración de los mismos. En cuanto a 
la prescripción guiada por el antibiograma, sólo en el 18,3% se solicitó realizar el examen. Conclusión: Los resultados muestran la 
necesidad real de información esencial en las prescripciones, pues la falta de ellas puede transformarse en riesgo para el paciente, con 
consecuencias individuales y colectivas, pues además de afectar al individuo en uso del medicamento, influencian de manera significativa la 
microbiota del ambiente hospitalario y contribuyen al aumento de la resistencia microbiana. 
 
Palabras clave: Uso racional de los antimicrobianos. Prescripción correcta. Administración de medicamentos. 
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INTRODUÇÃO 

Antimicrobianos são agentes farmacológicos com 

características próprias e únicas, diferenciados dos 

demais fármacos existentes pela atividade seletiva para 

agir diretamente sobre micro-organismos patógenos. 

Tais compostos podem ser de origem natural ou 

sintética, com a propriedade de suprimir o crescimento 

dos patógenos ou destruí-los. Sua utilização na prática 

clínica modificou o curso natural das doenças, 

melhorando o prognóstico das doenças infecciosas, 

combatidas com a utilização desses medicamentos1,2. 

Atualmente estão entre os fármacos mais 

frequentemente prescritos em hospitais3, apesar de 

estudos mostrarem que muitas vezes o uso de 

antimicrobianos em ambiente hospitalar tem sido 

considerado inapropriado, desnecessário ou excessivo4. 

Cerca de 25% a 35% dos pacientes hospitalizados 

recebem antimicrobianos, tanto para indicações 

terapêuticas, como profiláticas durante a internação, 

sendo estimado que mais de 50% das prescrições são 

inadequadas, tanto na via de administração, como na 

dose e duração do tratamento, bem como na indicação 

do fármaco5. Muitas vezes são indicados sem 

necessidade ou precisão, facilitando o desenvolvimento 

de resistência bacteriana e, consequentemente, 

interferindo na ação de outros medicamentos6.  

A resistência a antimicrobianos em ambientes 

hospitalares representa uma enorme preocupação, 

constituindo-se um importante problema de saúde 

pública. Tal resistência, na maioria das vezes, encontra-

se associada à utilização indevida destes fármacos, ou 

seja, de forma não racional7. 

O uso irracional de antimicrobianos leva a uma 

seleção de flora com características de alta resistência, 

ocorrendo, secundariamente, mudanças drásticas de 

flora hospitalar. O uso criterioso dos antibióticos previne 

a emergência de bactérias resistentes e proporciona uma 

redução na pressão de seleção de micro-organismos 

resistentes8,9. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

uso inadequado de medicamentos apresenta as 

seguintes características: prescrição em excesso, 

omissão de prescrição, doses inadequadas, duração 

inapropriada, gastos e riscos desnecessários.  A prioridade é  

 

 

evitar o excesso de erros nas próximas 24 horas pós-

internação, resultados supostamente alcançados com 

antibióticos de amplo  espectro ou com o uso de vários 

antibióticos de pequeno espectro associados. Outro fator 

comum é a repetição automática das prescrições, fazendo 

com que a duração do tratamento se prolongue além do 

necessário10. 

O uso racional de antimicrobianos envolve a prescrição 

destes fármacos a partir da confirmação de resultados 

laboratoriais, e não apenas em dados epidemiológicos de 

determinados agentes etiológicos responsáveis por certas 

infecções, como ocorre normalmente, e que leva a um 

consumo desnecessário e excessivo, tornando propício o 

desenvolvimento de resistência e, por conseguinte, levando 

a problemas no tratamento de doenças infecciosas11.  

A solicitação do exame de cultura para a identificação 

do micro-organismo causador de infecção hospitalar é um 

procedimento padronizado na maioria dos Serviços de 

Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), 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 de acordo com o 

micro-organismo identificado. Contudo, observa-se que, 

muitas vezes, os profissionais não se atentam para as 

disposições destes protocolos, ocasionando riscos ao 

paciente e à sociedade, à medida que contribuem para o 

aumento da resistência bacteriana. 

É recomendado, ainda, que o uso de um 

antimicrobiano seja posterior à realização de um 

antibiograma para racionalizar o uso desses medicamentos, 

justificando que a não identificação do perfil de resistência 

do patógeno aos antimicrobianos pode ocasionar maior 

toxicidade e contribuir para a seleção de micro-organismos 

resistentes12. 

Na área da saúde os medicamentos são classificados 

como importante ferramenta na prevenção, manutenção e 

recuperação da saúde, gerando, portanto, aporte para a 

melhora na qualidade e expectativa de vida da população13. 

Assim, para que haja um adequado emprego dos 

medicamentos é necessária uma prática responsável da 

medicina, farmácia e, em certos estabelecimentos de saúde, 

da enfermagem. Tudo se inicia com o diagnóstico  que  está  
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diretamente ligado à prescrição do medicamento e, 

consequentemente, com sua distribuição e/ou 

dispensação e administração. Os profissionais de saúde 

que estão envolvidos com essa defluência de ações 

compartilham de um intento comum, que é a prestação 

de assistência à saúde da população14. 

A prescrição de medicamentos é uma ordem legal 

disponibilizada por profissionais habilitados e dirigida ao 

profissional farmacêutico que a dispensa, gerando, 

consequentemente, responsabilidade mútua pelos 

resultados produzidos por tais informações. Esse 

documento é normatizado por leis federais e portarias e 

ainda por resolução do Conselho Federal de Farmácia, 

além de respeitar os aspectos éticos das profissões da 

área da saúde15. A adequação das prescrições aos 

parâmetros técnicos e legais significa a prevenção de 

erros, mesmo que os profissionais da saúde que estão 

diretamente ligados a esse contexto saibam que a 

maioria dos medicamentos possui margem terapêutica 

de segurança16. 

Na Lei Federal 5.991/73, é regido que são 

indispensáveis informações nas prescrições como: nome 

do paciente, data, nome do medicamento a ser 

administrado, concentração, dosagem, via de 

administração, posologia, dados do profissional 

prescritor, devendo estar legíveis e sem apresentar 

rasuras. A falta desses itens pode levar a erros como 

troca de medicamentos, dosagem e administração 

incorreta16.  

Observou-se que os prescritores exercem um 

importante papel na promoção do uso racional de 

medicamentos, de modo que a análise de seus hábitos 

de prescrição proporciona o conhecimento de aspectos 

de qualidade da terapia. Não basta apenas o diagnóstico 

preciso e a seleção adequada do medicamento se a 

prescrição não for rigorosamente elaborada e completa 

em todos os aspectos17,18.  

Na preparação e administração dos medicamentos, 

os enfermeiros e os farmacêuticos são responsáveis por 

observar o paciente de forma contínua e informar ao 

médico sobre os dados que ajudem a confirmar o 

diagnóstico e sobre a necessidade de manutenção da 

terapêutica; observar o paciente para se certificar da 

segurança  da  administração  da  terapêutica prescrita e  

 

verificar a resposta do paciente à medicação; dar 

conhecimento da resposta ao médico, sobretudo no caso de 

haver complicações não previstas. A administração de 

antibióticos requer controle rigoroso da enfermagem quanto 

aos horários, diluições e intervalos entre doses, para que o 

efeito entre o pico máximo de ação e o nível mínimo 

requerido para a morte bacteriana seja o esperado, para a 

eficácia da terapêutica, evitando seleção de organismos 

resistentes. Eventos adversos na administração inadequada 

podem ocorrer. A administração da dose, concentração e 

tempo de infusão corretos de um antibiótico, de forma geral, 

dependem, em grande parte da equipe de enfermagem. 

Para medicamentos de uso endovenoso, intramuscular, 

subcutâneo e em neuroeixo e plexos nervosos, a prescrição 

deverá conter informações sobre o diluente (tipo e volume), 

velocidade e tempo de infusão. A reconstituição e diluição 

dos medicamentos é etapa importante e que gera impacto 

sobre a estabilidade e até mesmo sobre a efetividade do 

medicamento, pois em alguns casos a incompatibilidade leva 

à diminuição ou à perda da ação farmacológica do 

medicamento19. 

Concentrações maiores, diluições inadequadas e 

infusões demasiado rápidas podem levar a reações locais, 

como inflamação e infecção com necessidade de tratamento, 

até reações cutâneas gerando equívocos que levam à 

mudança desnecessária do antibiótico prescrito, retardando 

o tempo de permanência do paciente na unidade de 

internação. 

É indispensável, portanto, a definição da velocidade de 

infusão na prescrição, considerando-se a melhor evidência 

científica possível, assim como as recomendações do 

fabricante do medicamento a fim de evitar a ocorrência de 

eventos adversos passíveis de prevenção. Para tanto, torna-

se necessário o trabalho de conscientização dos prescritores, 

bem como a elaboração de protocolos para a escolha 

adequada dos agentes antimicrobianos e a realização de 

exames laboratoriais complementares, contribuindo para a 

segurança do paciente, para a eficácia terapêutica e, ainda, 

corroborar para a economia e sustentabilidade da instituição 

de saúde. 

 

OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho foi identificar possíveis 

erros  de prescrição  hospitalar  de antimicrobianos, envolvendo 
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a carência de informações sobre tipo e volume de 

diluente, tempo e velocidade de infusão, que possam 

acarretar problemas na administração, visando contribuir 

para o uso racional de medicamentos, para a segurança 

do paciente e para a eficácia farmacoterapêutica. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

Este estudo foi desenvolvido nas unidades de 

internação do Hospital-Escola Emílio Carlos (HEEC) de 

Catanduva, SP, através da busca por meio do 

levantamento das variáveis: gênero e idade; diagnóstico 

clínico; antimicrobiano; antibiograma; tipo de veículo, 

volume e tempo de infusão, a fim de se obter dados 

para uma melhor adequação dos antibióticos, segundo a 

dose recomendada e prescrita pelos médicos. Como 

consequência, foi possível analisar o uso racional de 

antimicrobianos e verificar possíveis causas que levam à 

não efetividade de tratamento, como omissão de 

informações na prescrição com consequentes problemas 

na administração e prejuízos ao paciente; a necessidade 

de se observar medicamentos prescritos faltando dose, 

forma farmacêutica, via de administração, posologia, 

tempo de infusão, diluente, volume, velocidade de 

infusão e, também, a presença de abreviaturas 

contraindicadas. 

A coleta de dados foi realizada após a aprovação do 

projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP/UNIFIPA), com número de parecer 1.644.162, 

através da análise dos prontuários de pacientes adultos 

internados recebendo antibioticoterapia no período de 

janeiro a junho de 2018. O instrumento utilizado para a 

coleta de dados encontra-se descrito no Quadro 1. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram analisados 240 prontuários de pacientes 

internados e realizada a coleta de algumas variáveis 

(Quadro 1). Os dados estão apresentados em forma de 

tabela e gráficos acompanhados do percentual 

estatístico. Ao se pesquisar a variável relativa ao sexo 

dos pacientes, 54,1% eram do sexo masculino e 45,9% 

correspondiam ao sexo feminino. Quanto à faixa etária, 

os homens apresentaram idade entre 22-96 anos e 

mulheres entre 14-93 anos (Tabela 1). 

 

 

Quadro 1 - Instrumento de avaliação utilizado na coleta de dados  

 

 

Tabela 1 - Associação entre as variáveis: sexo, idade e quantitativo da 
amostra em porcentagem (%) 

Sexo Idade Porcentagem 

Feminino 14 – 93 45,9 

Masculino 22 – 96 54,1 

 

A preocupação com os medicamentos e problemas 

de saúde que estes podem causar é crescente ao nível 

mundial, assim como seu consumo. Devido à importância 

desse tema, foi instituída a Política Nacional de 

Medicamentos (PNM) que visa garantir segurança, eficácia e 

qualidade aos medicamentos, bem como a promoção do uso 

racional e o acesso da população àqueles considerados 

essenciais20. 

A antibioticoprofilaxia incorreta, no que se refere a 

doses e horários de administração, leva ao aumento dos 

custos e indução na resistência bacteriana. O aumento da 

resistência fatalmente leva ao aumento dos custos pelo uso 

de fármacos mais potentes e de custo mais elevado. 

A influência da prática de enfermagem quanto à 

omissão de doses ou outras informações pode levar ao 

insucesso terapêutico que consequentemente trará maiores 

gastos. A equipe de enfermagem é responsável por 

assegurar uma monitorização rigorosa da administração de 

antimicrobianos com o controle dos horários, diluições e 

intervalos entre doses, evitando a seleção de micro-

organismos resistentes devido a níveis plasmáticos 

inadequados²¹. 

As diferentes características na composição, 

farmacodinâmica e farmacocinética dos diferentes fármacos 

determinam o modo de administração, diluição e tempo 

necessário para a sua efetividade e segurança²². Para 

alguns tipos de antibióticos a influência do tempo de infusão 

e intervalos de administração pode ser expressiva sobre a 

curva farmacodinâmica²³. 
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Erros na administração das medicações têm um 

impacto significativo sobre os pacientes em termos de 

morbidade, mortalidade, evento adverso e aumento de 

tempo de permanência hospitalar, além dos custos para 

os sistemas de saúde24. Informações incompletas nas 

prescrições representam falhas de comunicação entre os 

profissionais de saúde envolvidos no processo de 

prescrição, dispensação e administração de 

medicamentos e podem influenciar de forma negativa na 

farmacoterapia25.  

As prescrições devem ser legíveis, não apresentar 

nenhum equívoco, sem falhas na comunicação, datadas 

e assinadas com clareza para comunicação entre o 

prescritor, o farmacêutico e o enfermeiro. Além disto, 

uma boa prescrição deve conter informações suficientes 

para permitir que o farmacêutico ou o enfermeiro 

detectem possíveis erros ou omissão de informações 

antes de o medicamento ser fornecido ou administrado 

ao paciente26. 

O presente estudo revelou que os prontuários 

avaliados apresentaram erros e/ou inadequações de 

requisitos fundamentais para a eficácia 

farmacoterapêutica e à segurança do paciente. Falhas 

como a seleção incorreta do medicamento (não baseada 

em antibiograma e sim em indicações, contraindicações, 

alergias conhecidas, terapia existente e outros fatores), 

dose, forma de dosagem, quantidade, via, concentração, 

velocidade da administração ou instruções para uso, 

prescrição ilegível ou ordens prescritas que permitem 

erros que prejudiquem o paciente foram constantemente 

vistas. 

De acordo com os resultados obtidos para os 

prontuários estudados, verificou-se que para a escolha 

adequada do antimicrobiano segundo a patologia 

encontrada, apenas 18,3% dos prescritores solicitaram 

antibiograma previamente à prescrição. Para a 

administração e eficácia do tratamento e indicação do 

tipo de solução diluente, 84,3% dos prontuários não 

apresentavam as informações necessárias. Quanto ao 

volume de diluente, 83,1% não o informavam e quanto 

ao tempo e velocidade de administração, apenas 4% dos 

prontuários estavam em acordo (Gráfico 1).  

 

 

 

Gráfico 1 - Presença de informações referentes ao preparo e administração 
dos medicamentos injetáveis 

 

 

Doses e volumes maiores de diluentes podem 

influenciar a forma de preparo e administração do 

medicamento e levar ao insucesso terapêutico. O intervalo 

de tempo entre doses é oriundo dos estudos farmacológicos 

padronizados que possuem eficácia terapêutica comprovada 

determinando a morte bacteriana. Os erros reduzem a 

probabilidade de o tratamento ser efetivo e aumentam o 

risco no paciente com as práticas clínicas desejáveis. Nos 

Gráficos 3 e 4 estão representados os diagnósticos clínicos e 

os antibióticos mais frequentes durante o período de 

levantamento de dados. Por trás desses fatos, 

aparentemente sem consequências, existe um problema 

potencial para a saúde, pois a falta de uma informação 

transforma-se em riscos para o paciente. Uma prescrição 

correta é uma prescrição contendo todas as informações 

desejadas para uma melhor dispensação dos medicamentos. 

 

Gráfico 2 - Diagnósticos de maior frequência durante a coleta de dados 

 

 

 

 

 

 

18,30% 15,70% 

4% 

16,90% 

81,70% 84,30% 

96% 

83,10% 

Antibiograma Diluente Tempo Volume

Sim Não

10% 

11,43% 

12,86% 

17,14% 

21,43% 

21,43% 

45,71% 

65,71% 

0% 20% 40% 60% 80%

Úlcera varicosa

AVC

Pielonefrite

Sepse em foco

DPOC

IC

ITU

Pneumonia



Importância do uso racional de medicamentos na administração de antibioticoterapia injetável. Cuid Enferm. 2020 jul.-dez.; 14(2):226-232. 

 

 

231 

 

 
Gráfico 3 - Antimicrobianos mais frequentemente prescritos nos 

prontuários analisados 
 

 
 

 

Ao se analisar os dados apresentados, a omissão 

de informações inerentes ao correto preparo das 

medicações representa um problema potencial para a 

saúde, pois a carência de informação transforma-se em 

riscos para o paciente.  Uma prescrição correta é uma 

prescrição contendo todas as informações desejadas 

para uma melhor dispensação dos medicamentos. 

Portanto, é importante estabelecer estratégias 

para garantir a segurança do paciente e avaliá-las 

quanto ao êxito na redução do problema, assim como 

cobrar a prática de solicitação do antibiograma para 

contribuir com o uso racional dos antimicrobianos.  Os 

erros de medicação com antimicrobianos têm 

consequências individuais e coletivas, porque, além de 

afetarem o indivíduo que faz uso do medicamento, 

afetam de maneira significativa a microbiota do 

ambiente hospitalar. Essas consequências abrangem 

desde a elevação dos gastos com medicamentos, a não 

efetividade terapêutica, o aumento da hospitalização 

devido a eventos adversos e da resistência microbiana. 

 

CONCLUSÃO 

O uso racional de medicamentos envolve, dentre 

outros quesitos, sua correta prescrição. Os resultados 

mostram a real necessidade de informações essenciais 

nas prescrições, pois a falta delas pode transformar-se 

em risco para o paciente, com consequências individuais 

e coletivas, pois além de afetarem o indivíduo em uso do 

medicamento, podem influenciar de maneira significativa 

a microbiota do ambiente hospitalar e contribuir para o 

aumento da resistência microbiana. 
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