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Conflito de Interesse

De acordo com a norma 1.595/00 do Conselho Federal de
Medicina e a Resolução da Diretoria Colegiada 96/08 da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, declaro minhas
participações em:

Esta apresentação faz parte da programação do Congresso
e não apresenta conflito de interesses.

2



Tópicos

•A importância do uso correto dos antibióticos

•Como tratar as principais bactérias GRAM Negativas 
multirresistentes ?

•Novos antibióticos
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▪ “Everyone prescribing antibiotics should consider 
both their clinical and public health 
responsibilities.”1

1Dryden M et al.  J Antimicrob Chemother 2011;66:2441-2443

▪ “The only dose of an antimicrobial proven to save 
a patient’s life is the first one.”2 (= “golden dose”)

2Martin CA et al.  Am J Health-Syst Pharm 2011;68:109-110

A importância do uso correto de antibióticos
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Desafio no uso correto de antibióticos:  
equilíbrio entre as necessidades do paciente e da 

sociedade (saúde pública)

Indiscriminate 

use of broad-

spectrum 

antibiotics 

driving resistance

Terapia antibiótica inicial                                      Uso indiscriminado de

inapropriada                                              antibióticos de amplo espectro   X
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Resistência Antimicrobiana: 
uma ameaça global

RESISTÊNCIA 

ANTIMICROBIANA5

Poluição do ar 

e alterações 

climáticas1 Doenças não 

comunicáveis2
Falta de 

cuidado 

básico à saúde3 Pandemia Global 

de Influenza4

Precária 

atenção primária

a saúde 7 Hesitação 

em vacinar8 Dengue9 HIV106
Ebola e outros 

patógenos de alto 

risco

OMS: Lista das 10 ameaças à saúde global em 2019

World Health Organization - https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-

health-in-2019 [acessado em 13 de fev 2019]

OMS: Organização Mundial da Saúde
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Conceito de patógeno resistente
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Resistência de BGNs em 12 UTIs  em Belo Horizonte
NOIS PROJECT

2013 a 2018
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Resistencia de Gram negativos em Belo Horizonte/ Brasil
2013 a 2019 em 12 UTIs adultos
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Impacto da resitencia na Mortalidade-NOIS Study /BH/MG
2019
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Resistencia de Gram Negativos em Belo Horizonte/ Brasil
2013 a 2019 em 12 UTIs adultos
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Sítio (“Alvo”) de ação dos antibióticos na 
célula bacteriana

Animação disponível apenas no ambiente on-line do curso!



Princípios do uso correto de antibióticos
Antes de prescrever um antibiótico, 

responda:

▪ Qual o diagnóstico clínico (sítio da infecção, 
topografia) ?

▪ Quais os prováveis patógenos (os mais 
frequentemente envolvidos neste sítio de infecção)?  
“TARGET-PATHOGENS”

▪ Qual a gravidade da infecção ? Decidir: tratamento 
ambulatorialmente ou internado (critérios de 
SEPSE) ?
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qSOFA: melhor critério de SÉPSIS fora da UTI 
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Sepsis 3 , 2016

Sepsis = life-threatening infection !
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Princípios do uso correto de antibióticos

➢ 4 “Ds”→ 5 “Ds”

➢Right  DRUG
➢Guidelines

➢Local resistance patterns

➢Patient risk stratification

➢Right  DOSE
➢PK/PD

➢Right  DE-ESCALATION

➢Right  DURATION

➢Don’t  DELAY ! 

Med Clin North Am. 2018 Sep;102(5):797-803 19



Tópicos

•A importância do uso correto dos antibióticos

•Como tratar as principais bactérias multirresistentes ?

•Novos antibióticos

20



Atualmente quais são as bactérias mais difíceis de  
tratar  ?

Peterson LR. Clin Infect Dis. 2009;49:992.

E Enterococcus faecium:

S Staphylococcus aureus:  

C Clostridium difficile

A Acinetobacter baumannii: 

P Pseudomonas aeruginosa:

E Enterobacteriaceae:

VRE (Enterococo R à vancomicina) 

MRSA (Staphylococcus aureus R à meticilina)        

Resistente a carbapenêmico

Resistente a carbapenêmico

Resistente a carbapenêmico; em especial KPC

Bad bugs, no drugs: no ESCAPE !

Recidiva de 10-20%
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Principais sítios e bactérias causadoras de IRAS 
(infecções relacionadas à assistência à saúde) / 

infecção hospitalar 

▪ Pneumonia: Pseudomonas e Klebsiella predominam 

▪ Urinário: Enterobactérias (E. coli, Klebsiella, Proteus,...)

▪ Sangue: Bacteremia primária (relac. CVC): Estafilococos; no Brasil 
Klebsiella spp. (17%) e Pseudomonas aeruginosa (10%) são 
também frequentes

▪ Sítio cirúrgico: Pele / tecidos moles: superficial e profunda 
(estafilococos); órgão e cavidade: como infecção intra-abdominal 
(enterobactérias e anaeróbios), próteses (estafilococos)

▪ Diarreia por Clostridiodes (Clostridium) difficile; (CDI = C. diff. 
infection)

“PUS, como é muito PUS → PUSS !!!”

CVC = cateter venoso central

Kollef MH, Bassetti M, Franois B, et al. The intensive care medicine research agenda on multidrug-resistant bacteria, 

antibiotics, and stewardship. Intensive Care Med. 2017 Feb 4, 4682-7.

GVIMS/GGTES/ANVISA, 2016.
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Atualmente quais são as bactérias mais difíceis de  
tratar  ?

Peterson LR. Clin Infect Dis. 2009;49:992.

E Enterococcus faecium:
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P Pseudomonas aeruginosa:
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VRE (Enterococo R à vancomicina) 

MRSA (Staphylococcus aureus R à meticilina)        
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Bad bugs, no drugs: no ESCAPE !

Recidiva de 10-20%
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Principal mecanismo de resistência aos carbapenêmicos em 
enterobactérias e Acinetobacter :

produção de CARBAPENEMASES

Classificação Enzima Bactéria mais comum

Classe A KPC, SME, 

IMI, NMC, 
GES

Enterobacteriaceae

(relatos também em P. 

aeruginosa)         

Classe B

(metalo-β-lactamase)

IMP, VIM, 

GIM, SPM,

NDM

P. aeruginosa

Enterobacteriaceae

Acinetobacter spp.

Classe D OXA
(=cloxacilinases)

Acinetobacter spp. (OXA-23); 
Kleb (OXA-48)
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Acinetobacter baumannii  R a meropeném: 
carbapenemases OXAs

Poirel L. Clin Microbiol Infect. 2006;12:826-836. 26



Acinetobacter spp. na UTI 

▪ Patógeno frequente em PAV em algumas UTIs 
brasilerias → bacteriemia (secundária a pneumonia 
ou primária)

▪ A maioria das cepas é R a ampicilina-sulbactam e 
carbapenêmicos 

▪ Polimixina B/colistina IV + por aerosol ?

▪ Polimixina B +/- amicacina +/- tigeciclina ?

▪Tigeciclina em dose dobrada para pneumonia e 
bacteremia ? 100mg IV 12/12h? 

Zavascki  AP, et al. Expert Ver Anti Infect Ther 2010;8(1):71-93

Berger PJ, et al. Curr Opin Infect Dis 2012; 25(6):626-633.

Boucher HW, et al. Clin Infect Dis 2013; 56(12): 1685-1694
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Quais são os antibióticos mais usados e suas doses 
para adultos para tratar Pseudomonas aeruginosa ?

Penicilinas: piperacilina-tazobactam 4,5 IV 6/6h

Cefalosporinas: ceftazidima 2g IV 8/8h,

cefepima 2g IV 8/8h

Carbapenêmicos: meropenem 1g IV 8/8h

imipenenem 0,5-1g IV 6/6h

Monobactâmicos: aztreonam 2g IV 6/6h 
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Tratamento de Pseudomonas aeruginosa:
2 antibióticos é melhor que 1 ?

➢No tratamento direcionado (patógeno identificado),
vale a regra: “one bug → one drug” !

➢Terapia combinada só foi melhor que monoterapia
para bacteremia, quando aminoglicosídeo foi usado
como único antibiótico

(72% vs. 29%; P < 0,001). Com β-lactâmico, não
houve diferença (72% vs. 71%).

➢Se Pseudomonas S a β-lactâmico, use-o em
monoterapia !

Pranita DT, Cosgrove SE, Maragakis LS. Combinationation Therapy for Treatment

of Infections with Gram-Negative Bacteria. Clin Microb Reviews 2012;25:450-470.
30



Piperacilina-tazobactam em infusão 
prolongada

APACHE II < 17

N=115

Mortality in 14 days: 5.2%

Median hospitalization: 18 days

APACHE II ≥ 17

N=79

Mortality in 14 days: 21.5%

Median hospitalization: 22.5 days

INFUSION 4H
N=51

Mortality in 14 days 

6.6%

Median 

hospitalization 18 

days

INFUSION 30 

MIN
N=54

Mortality in 14 

days 3.7%

Median 

hospitalization 18 

days

INFUSION 4H

N=41
Mortality in 14 

days 12.2%

Median 

hospitalization 21 

days

INFUSION 30 

MIN

N=36
Mortality in 14 days 

31.6%

Median 

hospitalization 38 

days

p=0.5 for mortality

p=0.5 for hospitalization

p=0.04 for mortality 14 days

p=0.02 for duration of 

hospitalization

Em pacientes graves (APACHE II > 17) com

bacteremia por Pseudomonas aeruginosa, a

infusão de piperacilina-tazobactam 4,5g IV 6/6h em

4h diminuiu a mortalidade e o tempo de

hospitalização, em comparação com o uso da

piperacilina-tazobactam 4,5g IV 6/6h em 30min.

31Lodise TP Jr, et al. Clin Infect Dis. 2007;44:357-63.



Novos antibióticos: cefalosporinas / inibidores de β-
lactamase

Ceftolozana: Uma nova cefalosporina

Antibiótico β-

lactamico
Atividade in vitro Comentários

Ceftolozana-

tazobactam

•Ceftazidima + cadeia lateral

•Ceftolozana tem atividade 

anti-Pseudomonas

diferenciada (ativa para cepas 

resistentes a outros β-

lactâmicos)

•Associação com tazobactam 

amplia espectro para β-

lactamases de espectro 

estendido (ESBL).

• Fase 3: superior a levofloxacino 

para ITUc e não-inferior ao 

meropenem para IIAc.

• Aprovado no FDA em dezembro de 

2014.

• Aprovada na ANVISA em janeiro de 

2018.

Bassetti M. Curr Opin Crit Care. 2015;21:402-11. 32



Espectro antibacteriano e dados 
farmacológicos  práticos da 

ceftolozana-tazobactam (ZERBAXA)

• Espectro antibacteriano

• Ceftolozana: semelhanças e diferenças com a ceftazidima

• Mais potente vs. Pseudomonas (incluindo cepas R CAZ)

• Não para: Staphylococcus, Enterococcus (Streptococcus OK)

• Não para: Acinetobacter, Burkholderia.

• Tazobactam: acrescenta ação para ESBL e alguns anaeróbios

• Não para carbapenemases (e.g., KPC, NDM)

• Dose: 1,5 g IV 8 ̸ 8h (1 g ceftolozana + 0,5 g tazobactam) ) infusão 
em 1 hora, em pacientes com ≥18 anos e CrCl > 50mL/min

➢ Ajustar a dose para CrCL < 50mL/min , mas não para insuf hepática

➢ Categoria para gestante é  Classe B

➢ Sem interação droga-droga significativa (sem interação no citocromo 
P450) 

Zhanel et al. Drugs 2014 33



Atualmente quais são as bactérias mais difíceis de  
tratar  ?

Peterson LR. Clin Infect Dis. 2009;49:992.

E Enterococcus faecium:
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E Enterobacteriaceae:

VRE (Enterococo R à vancomicina) 

MRSA (Staphylococcus aureus R à meticilina)        

Resistente a carbapenêmico

Resistente a carbapenêmico

Resistente a carbapenêmico; em especial KPC

Bad bugs, no drugs: no ESCAPE !

Recidiva de 10-20%
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Enterobactérias multirresistentes (MDR)

1)  Enterobactérias produtoras de -lactamase amp C 
ou cromossômico-induzíveis (grupo “CESP”: 

Enterobacter é a mais comum): cefepima

2) Enterobactérias produtoras de -lactamase de 
espectro estendido (“ESBL ou BLEE”): Klebsiella spp., 

E. coli e Enterobacter spp. são as principais: 
carbapenêmicos

3) Enterobactérias produtoras de carbapenemase: KPC 
é a grande maioria no Brasil
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Meropenem versus piperacillin-tazobactam for definitive treatment of 
bloodstream infections due to ceftriaxone non-susceptible Escherichia 

coli and Klebsiella spp (the MERINO trial): study protocol for a 
randomised controlled trial

JAMA 2018 Sep 11; 320(10): 984–994.

CONCLUSIONS AND RELEVANCE:

Among patients with E coli or K pneumoniae bloodstream

infection and ceftriaxone resistance, definitive treatment with

piperacillin-tazobactam compared with meropenem did not result

in a noninferior 30-day mortality. These findings do not support use

of piperacillin-tazobactam in this setting.

Bacteremia por ESBL = 

meropeném

36



Ceftazidima-avibactam: o novo antibiótico que 
associa uma C3 conhecida com um novo inibidor 

de β-lactamase 

Antibiótico Ação in vitro Comentários

Ceftazidima

+

Avibactam

(CAZ/AVI)

Ceftazidima +:

ESBL

Amp C

KPC

OXA-48

Pseudomonas R

• Potente atividade contra KPC
• Boa atividade contra OXA-48

• Não-inferioridade em ITUc, IIAc e PAH/PAV

• Não é ativa para metalo-β-lactamases (NDM)

• Aprovada pelo FDA em 2015

• Aprovada pela ANVISA em agosto de 2018

Bassetti M. Curr Opin Crit Care. 2015;21(5):402–11

C3, cefalosporina de 3ª geração
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CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY: Any use of this material without specific permission of McKinsey & Company is strictly prohibited

Indicações Clínicas

• IIAc

C. freundii, E. cloacae, E. coli, K. oxytica, K. pneumoniae, P. aeruginosa

• ITUc

E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, E. cloacae, P. aeruginosa

• Pneumonia adquirida no hospital, incluindo PAV

E. cloacae, E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, S. marcecens, P. aeruginosa.

LLD_Bra_CDS_15Jan2017_v3_ZVTSOI_03_VPS 1 24/Abr/2019



Ceftazidima-avibactam (Torgena®): Dose, 
tempo de infusão e duração de tratamento 

M

Mesma dose para todas indicações: 2,5 g IV 8/8h , infundir em 2 horas

Tipo de infecção

Dosagem 

ceftazidima-

avibactam (g)

Frequência (h)
Tempo de 

infusão (h)

Tempo de 

tratamento 

(dias)

Infecção intra-

abdominal 

complicada

2,5 8 2 5 a 14

Infecção do trato 

urinário complicada
2,5 8 2 5 a 10

Pneumonia 

adquirida no 

hospital, incluindo 

PAV

2,5 8 2 7 a 14
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Results. The 138 patients started CAZ-AVI salvage therapy after a first-line treatment (median, 7 

days) with other antimicrobials. CAZ-AVI was administered with at least 1 other active antibiotic in 

109 (78.9%) cases. Thirty days after infection onset, 47(34.1%) of the 138 patients had died. 

Thirty-day mortality among the 104 patients with bacteremic KPC-Kp infections was significantly 

lower than that of a matched cohort whose KPC-Kp bacteremia had been treated with drugs other 

than CAZ-AVI (36.5% vs 55.8%, P = .005). Multivariate analysis of the 208 cases of KPC-Kp 

bacteremia identified septic shock, neutropenia, Charlson comorbidity index ≥3, and recent 

mechanical ventilation as independent predictors of mortality, whereas receipt of CAZ-AVI was 

the sole independent predictor of survival.

Conclusions. CAZ-AVI appears to be a promising drug for treatment of severe KPC-Kp infections, 

especially those involving bacteremia.

Clin Infect Dis. 2018 Jun 9

Bacteremia por KPC

Mortalidade em 30 dias:

CAZ-AVI (n = 104) = 36,5%

x

Outros tratamentos (n = 104) = 

55,8% 

(p = 0,005)

Único preditor de sobrevida: 

tratamento com CAZ-AVI
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Ceftazidima–avibactam em terapia de resgate
(salvage therapy) para bacteremia por for Klebsiella 
pneumoniae R carbapenêmico (produtora de KPC)

• Retrospective review of 138 cases of infection caused 
by KPC-Kp in adults who received ceftazidime–
avibactam in compassionate-use programmes in Italy

• Ceftazidime–avibactam was administered with at 
least one other active antibiotic in 78.9% cases

• At 30-day survival observed between BSI cases 
and controls, treatment with ceftazidime–
avibactam was the sole independent predictor 
of clinical success

• Survival curve analysis confirmed the reduced 
mortality risk associated with ceftazidime–
avibactam treatment (P<0.001), even after 
adjustment for septic shock at the start of salvage 
therapy

BSI, bloodstream infection; KPC-Kp, Klebsiella pneumoniae carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae. Pfizer has data on combination therapy of Zavicefta along with 
metronidazole, aminoglycosides, vancomycin and linezolid based only on Phase III trials and in vitro studies. Beyond this, Pfizer has no data to recommend combination therapy.
*A) Survival in patients whose definitive treatment regimens included ceftazidime–avibactam was significantly better than that of patients treated with other antimicrobial drug 
regimens (P<0.001).
Tumbarello M, et al. Clin Infect Dis 2019;68:355–64.

Kaplan-Meier survival analyses in the 

cohorts with KPC-Kp BSIs*
A

B

Overall

Septic shock

O uso de CAZ-AVI reduziu 

a mortalidade em 

pacientes com bacteremia 

por KPC, incluindo 

pacientes em choque 

séptico.
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New Antimicrobials: Where They Fit Within The 
Armamentarium

IDSE, Infectious Disease Specail Edition, Apr24, 2019. Nicole C. Nicolsen, PharmD, BCPS, and

Alexandra Te Stang, MD
42



New Antimicrobials: Where They Fit Within The 
Armamentarium

Cefiderocol: “o cavalo de Troia”

• Uma nova cefalosporina siderófora (Fe).

•A bactéria precisa de Fe para sobreviver. 

• A bactéria carrega o antibiótico através dos canais de 
transporte de ferro.

•Expectativa que não seja inativada pelas β-
lactamases, nem por mutações nos canais de porina, 
nem pelas bombas de efluxo.

•Ativa contra BGNs XDRs: Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas e 
Enterobactérias resistentes a carbapenêmicos (ERC).

IDSE, Infectious Disease Specail Edition, Apr24, 2019. Nicole C. Nicolsen, PharmD, BCPS, and

Alexandra Te Stang, MD
43



Como Enfrentar a Resistência 
bacteriana ?

• 1) Melhora a Higienização das Mãos

• 2)Cultura de Vigilância e Isolamento

• 3)Banhos com Clorexidina

• 4)Luvas e Capote para cuidados universais

• 5)

STARLING, CEF 44



... As bactérias refletem o 
comportamento e a evolução 
do homem, assim como a sua 
postura diante da vida e da 

morte ...
CARLOS STARLING



Conclusões / Take-home messages 

• A batalha “bugs vs. drugs” continuará.

• Usando os antibióticos corretamente, as vitórias serão 
mais numerosas que as derrotas.

• Continue se atualizando !!


