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Conflitos de interesse

• Nada a declarar



Urocultura, Klebsiella 107 ufc, 
UI: 1.000.000 L

?



Nova era.....





Início....desde Burke, 1961



Perfil farmacocinético



Recomendações de 
profilaxia

Stewardship
– Qual indicação

– Melhor droga

– Momento correto

– Dose correta

– Menor tempo



2013



2016



Escolha da droga

Ativa contra principal patógeno infectante 

Cefazolina

Dose por peso no obeso (> 120 kg, 3g)

Repetir dose para garantir nível sg se > 2 

x ½ vida ATM ou grande perda sg

AJHSP, 2013
Medical Letter, 2016



Tempo de início

60 min antes da incisão

Vancomicina e quinolona  2 h antes 

(infusão em 60-120 min)

AJHSP, 2013 Medical Letter,2016



Duração

Dose única

Intra-operatório 

Não > 24 h

AJHSP, 2013 Medical Letter,2016



Duração x Resistência

Profilaxia ATM em 

cirurgia:

Altera flora individual e 

da instituição

↑ Resistência bacteriana

↑ CDI

Limitar duração ATM  →

Reduz CDI

AJHSP, 2013



Escolha por patógeno

AJHSP, 2013

Medical Letter,2016

Pele: Estafilococos (aureus e ECN)

Abdomen: BGN, Uro: BGN, Enterococo

Ampi/sulbactam

Cefazolina+metronidazol

*Ertapenem



Colonizado por MRSA

Vancomicina

Associada à cefazolina

Vanco é menos efetiva 

para MSSA 



2001







Impacto na (da) resistência

Qual profilaxia utilizar 

em pacientes 

colonizados/infectados 

por MDR?

Expandir a profilaxia?

Para todos?

????........



Depende de muitos fatores

• Qual patógeno MDR

• Padrão de sensibilidade

• Hospedeiro

• Procedimento a ser realizado

• Proximidade do reservatório & sítio cirúrgico



Pacientes 
colonizados com MDR• MRSA

– Incisão pele

– Vancomicina

• BGN MDR

– Cirurgia limpa (pele) – não necessário ampliar

• VRE

– Ampliar em tx hepático

– Só pele – não ampliar

• Avaliar caso a caso



Paciente em uso de ATM
• Mesmo princípio antibioticoprofilaxia

• Se ATM em uso é adequado, fazer uma dose 
60 min antes da incisão

• Se não for adequado, administrar a droga de 
escolha 60 min antes da incisão

• Pacientes com drenos/cateteres: ATM com 
cobertura do sítio

• IRC em uso de vancomicina: 1 dose pré-
operatória de cefazolina





Resistência
• Ameaça real

• 23.000 mortes USA/ano

• Piperacilina-Tazobactam – ESBL

• Carbapenem – CRE 
• Polimixinas → 60-70% CRE

• Tigeciclina → 50% CRE



A nosso favor (e do paciente)



2016



Crescimento bacteriano:

Sol salina: 64% x 4% Polimixina e bacitracina

Não comprovado



Revisão 2004-2013. Coluna e artroplastias

Irrigação com ATM : efetivo na prevenção de ISC

Esta prática: pode levar a resistência ATM

Stewardship é importante parte da prática cirúrgica 



03/11/2016





Mensagem para casa

• Ponderar

• Não se observa aumento nas taxas de 
ISC na era de MDR

• Stewardship é o que há no momento

• Faltam evidências para ampliar 
cobertura  

• Avaliar cada caso, sítio cirúrgico, perfil 
da instituição



Obrigada pela atenção!
claudiacarrilho@sercomtel.com.br


