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Testes Rápido

• Impacto clínico→ dependente de inúmeros 

fatores

– Objetivo: descalonar ou escalonar

– O valor do tempo na infecção

– População em que será utilizado os testes

– Prevalência de Infecção

– Prevalência de Resistência

– Estrutura além do teste
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Teste 

Rápido 

Adequação mais 

precoce da 

terapia 

microbiana

Descalonamento Escalonamento

Objetivo



Desfechos Desejados

• Descalonamento

– Evitar uso desnecessário de atb de maior 

espectro→ Diminuir pressão seletiva→

Diminuição (controle) de taxas de resistência

• VPN muito importante

– Diminuir custos

– Evitar toxicidade

– Impacto clínico menor
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Desfechos Desejados

• Escalonamento

– Diminuir tempo para terapia atb adequada→

Aumentar taxa de cura → Diminuir mortalidade

– Redução de Tempo de Tratamento

– Tempo de Internação / Custos

– Impacto clínico potencialmente maior
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O valor do tempo na infecção
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População em que será utilizado os 

testes

• Quanto maior a vulnerabilidade / gravidade 

do paciente, maior o impacto clínico

– UTI vs Internação vs Ambulatório

– Imunossuprimidos vs Imunocompetentes

– Resistência: Fatores de Risco?

– Espécime clínico: urina vs sangue
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Prevalência de Infecção

Prevalência de Resistência

• Teste rápido para identificação

– Alta vs baixa prevalência?

• Teste rápido para resistência

– Alta vs baixa prevalência?

– Ex: MRSA, VRE, carbapenemase
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Estrutura além do teste

• Quando é feito o teste?

– Tempo real? 24h ou horário comercial? “Lote” em 
tempos pre-estabelecidos?

• Quando e para quem informa?

– Momento do resultado? Ligação? Libera no 
sistema? / Médico assistente? Enfermeira da 
unidade? SCIH?

• Está estabelecido o que o médico deverá fazer 
com o resultado do teste? Programa de 
Sterwardship (Gerenciamento)
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Testes Rápido

• Impacto clínico→ dependente de inúmeros 

fatores

• Considerar todos este fatores quando 

interpretar o resultado de um estudo!
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• 31 estudos – 5920 pacientes

• Desfechos: mortalidade, tempo para início ATB, Tempo de 

hospitalização

• 26 de 31: quasi-experimento
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66%

19%

13%

3%

PCR or other microarray
technology

PNA-FISH

MALDI-TOF

nanotechnology
microarray + MALDI-TOF
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28%

55%

17%

Real Time

Batch 1-4x/day

Real Time 7am to
7pm

Communication
19 studies
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OR 0.64 (95%CI 0.51-0.79)

OR 0.72 (95%CI 0.46-1.12)

OR 0.66 (95%CI 0.54-0.80)
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OR 0.73 (95%CI 0.55-0.97)

OR 0.51 (95%CI 0.33-0.78)

NNT = 20

OR 0.66 (95%CI 0.54-0.80)
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• Tempo início tratamento (7 estudos): - 1.8h (-2.4 – -1.3)

• Tempo início tratamento (2 estudos VRE): - 26.6h (-35.4 – -17.8)

• Tempo de hospitalização: -2.4 dias (-3.9 – -1.1)

– 2 estudos controle covariáveis: - 8.1 (-20.6 – -4.4)

• LIMITAÇÃO: não separar por métodos e forma de realização e 

comunicação
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• Testes Rápidos → diminuição significativa no risco de 

mortalidade na presença de programa de stewardship

• Gram-positivos, Gram-negativos e múltiplos organismos. 

• TR → menor tempo para a terapia adequada e 

hospitalização. 
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• “We believe the implementation of  mRDT should include an 

action plan to ensure correct interpretation, real-time 

reporting, and guidance on optimal therapy. Having 24 × 7 

testing, with immediate notifications to the provider along 

with direction from an ASP team, will facilitate the 

initiation, escalation, or de-escalation of  therapy in a 

meaningful time frame.”
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