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Como medir a 
efetividade dos 

programas

• As chamadas “métricas” de um programa de 
otimização de antimicrobianos são muitas, mas 
nenhuma é ideal

• Tradicionalmente, as medidas de consumo de 
antimicrobianos ou custos de aquisição são as 
mais utilizadas

• A literatura publicada é abundante mas, 
geralmente, de baixa qualidade

• Abordaremos várias possibilidades de medição, 
analisando forças e fraquezas de cada



Medidas de 
processo e 

medidas de 
desfecho

• Medidas de processo analisam e medem
as ações do programa

• Medidas de desfecho são as ideais, pois 
avaliam as repercussões sobre os 
pacientes



Medidas de processo x medidas de desfecho

Processo

• Dados mais fáceis de obter

• Exemplos: mudanças nas prescrições 
iniciais, número de intervenções do 
programa, intervenções aceitas, 
consumo de antimicrobianos, custos, 
desescalonamento, troca 
parenteral→oral, adesão a diretrizes

• Mais complexos e complicados: 
resistência bacteriana, porcentagem 
de pacientes recebendo terapêutica 
“apropriada”

Desfecho

• Dados complexos e multifatoriais

• Análise centrada no paciente: 
qualidade do cuidado e segurança

• Exemplos: tempo de internação 
relacionado ao uso de antibióticos, 
resposta clínica ao tratamento 
antimicrobiano, mortalidade 
relacionada a infecções, 
readmissões relacionadas ao 
processo infeccioso prévio



Recomendações 
de diretrizes

• Política conjunta da Society of Healthcare
Epidemiology of America (SHEA), da Infectious
Diseases Society of America(IDSA) e da 
Pediatric Infectious Diseases Society (PIDS) -
2012

• Diretrizes para implementação de um 
programa de “antimicrobial stewardship”  
IDSA/SHEA - 2016



SHEA/IDSA/PIDS: 
métricas 

recomendadas

• Adesão a diretrizes internas (preferencialmente) 
ou externas

• Intervenções para controlar ou eliminar 
prescrições inadequadas

• Medição do uso de antimicrobianos para 
referência (benchmarking) interno

• Comparação com benchmarking nacional (ainda 
não desenvolvido)

• Resistência bacteriana

• Infecções por Clostridium difficile

• Taxas de reações e interações adversas com 
antimicrobianos

Infec Control Hosp Epidemiol 2012; 33:322-327



SHEA/IDSA/PIDS 2012: mais pesquisas de boa 
qualidade são necessárias

• “ ...a pesquisa nessas áreas tem sido prejudicada por questões de 
delineamento fraco dos estudos e por falta de definições 
padronizadas. Especificamente, os esforços atuais de pesquisa 
demonstram vieses de seleção, poder estatístico insuficiente, duração 
variável das intervenções, falha em lidar com variáveis de confusão, 
falha na medição da adesão às intervenções, e falta de aplicabilidade 
externa”

ICHE 2012;33:322-327



IDSA/SHEA 2016: diretrizes para a implementação de 
um programa de antimicrobial stewardship

Métricas sugeridas:

• Número de dias de tratamento com antimicrobianos (em vez de 
calcular DDDs)

• Taxa de infecções por C. difficile (indecisão a respeito)

• Adesão a diretrizes

• Resistência bacteriana (difícil!)

• Tempo de hospitalização

• Dias de uso por via parenteral

Clin Infec Dis 2016; 62: e51-e77



Programa de antimicrobial stewardship IDSA/SHEA 2016:
métricas sugeridas (custos)

• Medir os gastos com antimicrobianos com base em prescrições ou 
administrações (em vez de gastos com compras)

• Os custos do programa de stewardship também deveriam ser 
medidos

• Gastos com o programa x gastos sem o programa

• Custos de administração das drogas, da monitorização terapêutica e 
das toxicidades

• Custos da hospitalização
CID 2016; 62:e51-e77



Programa de antimicrobial stewardship IDSA/SHEA 2016:
métricas para melhora do uso de ATB e de desfechos

Medidas de processos

• Duração excessiva do tratamento
• Dias de tratamento excessivo 

evitados
• Proporção de pacientes tratados 

segundo diretrizes ou algoritmos 
utilizados pela instituição

• Proporção de pacientes com ajuste 
de antibióticos de acordo com 
resultados microbiológicos

• Proporção de pacientes com 
transição parenteral→oral

Medidas de desfecho

• Duração da hospitalização

• Mortalidade em 30 dias

• Reinternação não-planejada 
dentro de 30 dias

• Proporção de pacientes com 
eventos adversos relacionados a 
antimicrobianos

• Proporção de pacientes com 
falha clínica

CID 2016; 62:e51-e77



Prós e contras das principais métricas



Medidas de antimicrobianos



Doses diárias definidas (DDDs)

Prós

• Amplamente conhecida (criada 
nos anos 1970 pela OMS)

• Fácil de medir e relatar

• Ainda é um benchmarking útil 
para comparação entre 
instituições

Contras

• Assume que existe uma “dose 
definida” para cada antimicrobiano

• Não leva em conta variações 
individuais (peso, tipo de infecção, 
tipo de germe, redução da função 
renal)

• Conspira contra as terapêutica 
combinadas, mesmo quando são 
vantajosas

• Não aplicável em pediatria

• Contra-indicadas pela diretriz de 2016 
da IDSA/SHEA



Dias de tratamento (DOT)

Prós

• Mais relevância clínica que DDD

• Relativamente intuitivos

• Fácil de correlacionar com 
ensaios clínicos

• Amplamente aplicável em 
Pediatria

Contras
• Mais difícil de calcular do que as DDDs

• Não mede exatamente tempo de 
tratamento

• Drogas de meia-vida longa podem 
confundir

• Insuficiência renal também confunde

• Também conspira a favor da 
monoterapia ( um paciente recebendo 
dois ATB por 7 dias = 14 DOTs) 



Consumo de antibióticos em gramas

Prós

• Serve como medida de 
tendência da instituição

Contras

• Pouca utilidade

• Não parece acrescentar a outros 
métodos, como DDD ou DOT



Gastos com antibióticos

Prós

• Facilidade de medir

• Benchmarking interno, medida 
de tendência

• É o que os administradores 
gostam de ver

Contras

• Custos dos antibióticos variam 
entre instituições e intra-
instituições (genérico x 
referência x cópia, negociação 
com fornecedores)

• Não mede qualidade de 
tratamento

• Pode desvirtuar os objetivos de 
uma CCIH



Prevalência de antibióticos

Prós

• Dá uma ideia de qual é a 
proporção de pacientes usando 
antibióticos num determinado 
momento

• Pode servir para benchmarking 
interno e externo

Contras

• Trabalhoso demais, a não ser em 
instituições com recursos 
adequados de informática

• Periodicidade indefinida

• Não avalia qualidade



Medidas por entidades clínicas

Prós

• Mede a duração do tratamento por 
diagnóstico (p. ex., pneumonia 
comunitária, bacteremia, 
osteomielite aguda)

• Não são afetadas por terapias 
combinadas

• Não são afetadas por pacientes 
com necessidades de intervalos de 
doses especiais 

Contras

• Não mede a qualidade da 
indicação

• Se o paciente tiver uma infecção 
complicada pode confundir

• Trabalhoso



Controle de antibióticos selecionados

Prós

• Monitora o uso de drogas 
dispendiosas, tóxicas, com 
muitas interações 
medicamentosas ou que tenham 
especial impacto sobre a 
microbiota

• Permite focar os esforços

• Útil quando já se detectou um 
problema

Contras

• Deixa os demais antimicrobianos 
“soltos” 

• Pode levar ao consumo 
excessivo de antimicrobianos 
não-controlados, com 
surgimento de resistência, entre 
outras adversidades



Medidas de 
antimicrobianos 

x tempo de 
internação

A redução do tempo de internação afeta todas 
as medidas de consumo de antimicrobianos e 
cria vieses importantes

• Paciente pode continuar tomando antibióticos 
após a alta por períodos excessivos

• O regime de tratamento pós-alta pode ser 
errôneo

• Se o hospital e sua UTI forem ruins, a 
mortalidade precoce reduzirá o uso de 
antibióticos na instituição



Medidas de uso apropriado

Prós

• Seria a métrica ideal: a droga 
certa seria administrada com 
doses, vias e intervalos corretos, 
pelo tempo certo, levando em 
consideração toxicidade, 
alergias, interações 
medicamentosas e 
particularidades do paciente

Contras

• “Unfortunately, it appears
impossible to measure in a 
reliable, valid, and widely
accepted manner” (Morris, Curr
Treat Opt Infect Dis 2014;6:101-12)

• Subjetividade

• Muitas variáveis

• TRABALHOSO!



Medidas microbianas: resistência e prevalência

Prós

• Tendo uma boa microbiologia e 
informática, é um parâmetro 
interessante

• Útil para intervenções a partir de 
problemas detectados

• Resultados geralmente só 
aparecem a longo prazo

• Perfis de resistência e sensibilidade 
são SEMPRE retrospectivos

Contras

• Depende da microbiologia
• Difícil separar o efeito da 

intervenção em antimicrobianos 
dos efeitos das demais medidas de 
controle e prevenção de infecções

• Múltiplos fatores interferem: 
resistência na comunidade, 
intercâmbio de pacientes entre 
hospitais, mudanças 
epidemiológicas e EVOLUÇÃO 
MICROBIANA



Desfechos clínicos



Mortalidade

Prós

• Benchmarking interno e externo

• Desfecho “duro”

• Serve, talvez, para mostrar que 
controle de antimicrobianos não 
aumenta a mortalidade...

Contras

• Múltiplos fatores envolvidos

• Difícil separar mortalidade por 
infecção de mortalidade por 
outras ou múltiplas causas

• Intervenções simultâneas para 
melhora da qualidade

• População atendida

• Procedimentos realizados



Tempo de internação

Prós

• Todo administrador gosta de 
redução do tempo de permanência

• Paciente e familiares, também
• Toda a equipe de humanização fica 

feliz
• A sociedade agradece
• Mas nada de útil para nós, a não 

ser que provemos que a redução 
ocorreu por causa do programa de 
antimicrobianos

Contras

• Múltiplos fatores envolvidos

• Difícil mostrar a influência no 
tempo de permanência global da 
instituição

• Programas de tratamento 
ambulatorial, hospitais-dia e 
outros podem se confundir com 
a nossa intervenção



Cura ou falha terapêutica

Prós

• Maneira bem direcionada de 
avaliar o uso de antibióticos

• Diminui tempo de internação, 
morbidade, mortalidade e 
custos

Contras

• Interferências múltiplas: 
comorbidades, infecções 
hospitalares, germes de difícil 
tratamento

• Cura clínica x microbiológica x 
outras: qual o critério a utilizar e 
como definir?



Considerações finais

• Medir o efeito de um programa de otimização de antimicrobianos é 
uma tarefa complexa  sujeita a vieses

• Um programa desse tipo tem de ser multidisciplinar e geralmente 
implementa múltiplas intervenções simultaneamente

• Mesmo uma intervenção que parece única pode consistir de um 
pacote (“bundle”) de medidas, integrando-se com atividades de 
controle de infecção e melhora da qualidade

• A escolha dos indicadores depende das características de cada 
instituição

• Dá um bocado de trabalho para fazer bem feito



Todos convidados!





Obrigado pela atenção!
adaorlm@terra.com.br


