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OBJETIVO

Analisar o uso de antif úngicos em hospitais priv ados de

Fortaleza.

Estudos apontam que as inf ecções f úngicas ocupam terceiro

ou quarto lugar como principal causa de inf ecções

hospitalares. Procedimentos cirúrgicos de grande

complexidade, múltiplos procedimentos inv asiv os e terapia

antibiótica prolongada são alguns dos f atores que contribuem

para o aumento alarmante das inf ecções f úngicas (PERMAN,

2013).

INTRODUÇÃO

Em relação ao tempo de tratamento, temos no segundo gráf ico que 91,44%

f inalizaram em até 14 dias, portanto, diminuindo a probabilidade de

desenv olv imento de resistência. Em 61,57% dos casos f oi solicitado cultura

para respaldar a prescrição.

Das culturas av aliadas neste mesmo período 11% f oram positiv as para

f ungos, sendo 98% com crescimento de Candida, no qual a espécie mais

presente f oi Candida albicans, 45%, a mesma encontrada por FIGUEIREDO

(39,58%).

CONCLUSÃOForam analisados 4.513 antif úngicos de 3.438 pacientes,

média de 1,31 antibiótico por paciente. A v ia mais prev alente

f oi a intrav enosa (88,96%) e 43,71% das prescrições f oram

prescritas em UTI. O gráf ico 1 traz uma relação dos

antif úngicos que f oram utilizados no período av aliado e dentre

as classes mais prescritas encontram-se os triazólicos

(63,40% - f luconazol) e equinocandinas (25,60% - micaf ungina

e anidulaf ungina), enquanto o uso de poliênicos f oi de apenas

6,7%. Em um estudo reaizado em 4 hospitais de São Paulo e

Rio de Janeiro o uso de f luconazol também ocupou o primeiro

lugar (80,25%), entretanto houv e dif erença em relação aos

demais, no qual o segundo mais utilizado f oi a anf otericina B

(9,24%), seguida da caspof ungina (5,88%).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

REFERÊNCIAS

Diante do exposto, observ ou-se que os f ungos representam um volume

signif icativ o de microrganismos responsáv eis por inf ecções hospitalares. Dessa

f orma é importante a identif icação do agente env olv ido para guiar a

antibioticoterapia.

ANÁLISE DO USO DE ANTIFÚNGICOS EM HOSPITAIS PRIVADOS DE FORTALEZA/CEARÁ

METODOLOGIA

O trabalho em questão consistiu em um estudo observ acional

e retrospectiv o, realizado em dez hospitais credenciados a

uma Operadora de Planos de Saúde de Fortaleza/CE. Foram

analisados os antif úngicos utilizados por pelo menos três dias

de tratamento, no período de nov embro/2009 a maio/2018. A

coleta dos dados f oi realizada atrav és de auditoria prospectiv a

de prontuários médicos. Os dados f oram tratados no

programa Microsoft Excel for Windows® 2013.
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Gráfico 1- Antifúngicos utilizados no período entre novembro de 2009 e
maio de 2018.

Gráfico 2- Dias de tratamento dos antifungicos.
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