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RESUMO 

 

A vancomicina é um antibiótico da classe dos glicopeptídeos utilizado como primeira 

escolha no tratamento de infecções causadas principalmente por Staphylococcus sp. 

Resistente à oxacilina. Entretanto, alguns pontos polêmicos sobre a sua eficácia e 

segurança tem sido relatados, particularmente quanto a flutuações dos seus níveis 

sérios em função das condições clínicas dos pacientes, que culminam em prevalência 

de doses subterapêuticas ou tóxicas. A partir destas evidências este trabalho objetivou 

realizar análise quantitativa e qualitativa dos dados da vancocinemia nas unidades de 

terapia intensiva e clínicas médicas e cirúrgicas do Hospital Universitário Francisca 

Mendes, localizado na cidade de Manaus, Amazonas, de forma a contribuir com a 

melhoria desse serviço. Trata-se de um estudo transversal, descritivo e retrospectivo, 

que utilizou os registros e orientações realizadas pelos farmacêuticos clínicos da 

unidade no período de agosto de 2017 até novembro de 2018. Foram considerados 

254 prontuários e, após análise dos critérios de exclusão, 54 foram incluídos no 

estudo. Com prevalência de 66% dos pacientes do sexo masculino e idade média de 

48,5 ± 16,5 anos. As concentrações médias de vancomicina no período do vale foram 

de 41,0 µg/mL com prevalência de doses elevadas em pacientes com insuficiência 

renal e em pacientes que evoluíram a óbito. A relação entre as médias não 

demonstrou ligação entre os valores do nível sérico e os desfechos clínicos. A partir 

dos resultados foi possível determinar a importância do monitoramento da 

vancomicina que pode auxiliar nos ajustes de doses, proporcionando níveis séricos 

adequados e evitando a falência terapêutica. No caso, sugere-se participação mais 

ativa do farmacêutico clínico desde a prescrição até a análise de ajustes de doses do 

fármaco em função da vancocinemia determinada.  

 

Palavras-chave: Vancomicina, vancocinemia, lesão renal, resistência bacteriana.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Vancomycin is an antibiotic of the class of glycopeptides used as the first choice in the 

treatment of infections caused mainly by Staphylococcus sp. resistant to oxacillin. 

However, some controversial points about its efficacy and safety have been reported, 

particularly regarding fluctuations of their serious levels according to the clinical 

conditions of the patients, which culminate in the prevalence of subterapetic or toxic 

doses. Based on these evidences, this study aimed to perform a quantitative and 

qualitative analysis of the data of vancocinemia in the intensive care units and medical 

and surgical clinics of Francisca Mendes University Hospital, located in the city of 

Manaus, Amazonas, in order to contribute to the improvement of this service. This is a 

cross-sectional, descriptive and retrospective study that used the records and 

guidelines performed by the unit's clinical pharmacists from August 2017 to November 

2018. A total of 254 medical records were considered and, after analysis of the 

exclusion criteria, 54 were included in the study. With a prevalence of 66% of males 

and mean age of 48.5 ± 16.5 years. The mean vancomycin concentrations in the 

voucher period were 41.0 μg / mL with prevalence of high doses in patients with renal 

insufficiency and in patients who evolved to death. The relationship between means 

did not demonstrate a link between serum level values and clinical outcomes. From 

the results it was possible to determine the importance of vancomycin monitoring, 

which may aid in dose adjustments, providing adequate serum levels and avoiding 

therapeutic failure. In this case, we suggest a more active participation of the clinical 

pharmacist from the prescription to the analysis of dose adjustments of the drug as a 

function of the determined vancocinemia. 

 
 

Keywords: Vancomycin, vancocinemia, renal damage, bacterial resistance. 
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1. INTRODUÇÃO 

Por ano, cerca de dois milhões de hospitalizações resultam em infecção 

hospitalar, aumentando o tempo de internação do paciente por um período de 8 

a 14 dias (KAYE, 2001). De acordo com dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), infecções hospitalares atingem cerca de 15% dos pacientes 

internados, além de ser responsável por mais de 100 mil mortes no Brasil todos 

os anos. 

Na década de 1950, a identificação de Staphylococcus aureus resistente 

a penicilina gerou a busca por novos agentes terapêuticos com atividade contra 

este patógeno (CAO, 2015). Em 1958, após testes clínicos e na ausência de 

terapia alternativa, o composto denominado vancomicina, foi aprovado pelo 

órgão regulatório Norte americano, Food and Drug Administration (FDA) e 

incorporado na prática clínica (STEINMETZ, 2015), sendo indicada para 

pacientes alérgicos aos demais antibióticos, contra microrganismos resistentes 

a outros fármacos antimicrobianos, além de primeira opção no tratamento de 

infecções por Staphylococcus sp resistente à meticilina (GIACOMOLLI, 2013).  

Os principais pontos polêmicos sobre a vancomicina dizem respeito a sua 

eficácia e segurança (SCHWEIZER, 2011; KIM, 2008). Quanto à eficácia, há 

evidência de que, para infecções por cocos Gram-positivos multidroga-sensíveis, 

sua performance é inferior à da oxacilina e das cefalosporinas, e quanto à 

segurança, tem sido dada ênfase ao principal efeito colateral da medicação, que 

é a nefrotoxicidade (ELYASI, 2012; MERGENHAGEN, 2014). Além disso, a 

vancomicina tem farmacocinética dependente da idade. Dessa forma, fatores 

como idade, estatura, massa corporal e estágio de desenvolvimento influenciam 

na resposta farmacológica (LANES et al., 2016).  

Um estudo retrospectivo recente evidenciou ocorrências de lesão renal 

aguda e mortalidade de pacientes cujos níveis séricos de vancomicina eram 

superiores a 20 mg/mL de sangue (HANRAHAN, 2014). Outro estudo de revisão 

concluiu que níveis elevados de vancocinemia estão associados a maior risco 

de nefrotoxicidade (HAZLEWOOD, 2010). Outros estudos concluíram que 

concentrações séricas acima de 30 mg/mL são fatores de riscos que podem 

induzir nefrotoxicidade e insuficiência renal quando associado a outras drogas 

nefrotóxicas (MINNE, 2012; ALVES et al., 2012).  
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Portanto, valores inadequados dos níveis de vancomicina podem levar a 

agravamento do quadro clínico ou mesmo óbito. Somado a isso, falhas no 

tratamento de infecções tem sido cada vez mais relatados, onde os pacientes 

acabam não atingindo o intervalo terapêutico do fármaco, influenciando assim 

na eficácia clínica do tratamento e desenvolvendo cepas cada vez mais 

resistentes (THOMSON, 2009; MINNE, 2012; LAUNAY-VACHER,2002).  

Nível sérico adequado de vancomicina está associado a menor taxa de 

falência terapêutica, menor risco do desenvolvimento de resistência bacteriana 

e menor risco de toxicidade (ALVES et al., 2012), aumentando a eficácia do 

tratamento, diminuindo a ocorrência de nefrotoxicidade e tempo de internação e, 

consequentemente, reduzindo os custos para o hospital (ALVES et al., 2012; 

PIEDRAS, 2009; MARTINEZ, 2012). Assim, tornou-se imperativo monitorar a 

vancocinemia em pacientes internados e para pacientes com alterações da 

função renal, a dose inicial deve ser ajustada de acordo com o clearence de 

creatinina. 

O protocolo de uso de vancomicina no Hospital Universitário Francisca 

Mendes (HUFM), em Manaus, Amazonas, Brasil, segue o padrão recomendado 

na literatura, onde as doses de ataque devem ser de 15-20 mg/kg/dose em 8-12 

horas para pacientes com função renal normal e de 25-30mg/kg/dose, para 

pacientes com infecções graves, devendo o tempo de infusão ser prolongado 

para 2 horas (ALMEIDA, 2011). Recentemente, o hospital implementou a 

vancocinemia, onde o soro dos pacientes é analisado de acordo com as 

instruções do kit iVancomycin (Architech, Abbott Laboratories, Chicago, IL, 

EUA), em intervalos determinados por protocolo próprio, visando melhorar a 

eficiência do tratamento, sendo registrados no prontuário pelo farmacêutico para 

subsidiar a decisão clínica: alteração da frequência ou quantidade do 

medicamento ou suspensão da administração.  

Neste estudo, propôs-se a análise do protocolo de vancocinemia do 

HUFM a partir de dados retrospectivos fornecidos eletrônicos fornecidos pelos 

farmacêuticos do serviço e seu impacto no cuidado aos pacientes. Por meio 

disto, espera-se fazer uma primeira avaliação desse serviço recentemente 

implementado, contribuindo para a melhoria contínua do serviço e para a saúde 

dos pacientes internados naquele hospital.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

Analisar, quantitativa e qualitativamente os dados da vancocinemia das 

unidades de terapia intensiva e clínicas médicas e cirúrgicas do Hospital 

Universitário Francisca Mendes. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

• Verificar a adequação do protocolo de uso de Vancomicina nos 

tratamentos de infecção no hospital e se este atende as especificações 

estabelecidas; 

• Avaliar os níveis séricos de vancomicina e a conduta tomada para valores 

fora do recomendado; 

• Avaliar a ocorrência de nefrotoxicidade e correlacionar aos valores de 

vancocinemia; 

• Propor, se necessário, adequações do protocolo de uso da vancomicina 

no Hospital Francisca Mendes; 
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3. REVISÃO DA LITERATURA  

3.1. Vancomicina 

Entre os anos 1940-1960 vários antibióticos foram descobertos através de 

triagens de produtos naturais microbianos, sendo a maioria deles eficazes para 

o tratamento de bactérias Gram-positivas. Em 1952, o laboratório “Eli Lilly and 

Company” isolaram a partir da fermentação por bactérias da família 

Actinomicetes Streptomyces orientalis, uma substância ativa frente à muitas 

bactérias Gram-positivas incluindo o Staphylococcus aureus resistente a 

penicilina. Esta substância foi denominada “Composto 05865”, e também 

apresentava atividade contra organismos anaeróbios como Clostridium sp. Após 

o início dos estudos clínicos, o composto passou a ser chamado de “Mississipi 

mud”. Com a purificação do composto, o composto passou a receber o nome de 

vancomicina, originária da palavra “Vanquish” (vencer, superar, conter, 

dominar”) (ALMEIDA, 2011). 

A vancomicina é um antibiótico da classe dos glicopeptídeos utilizado no 

tratamento de infecções causadas por microrganismos Gram-positivos, 

especialmente Staphylococcus aureus resistente à meticilina, tendo também 

ação contra Streptococcus pneumoniae, S. pyogenes, S. agalactiae, S. bovis, S. 

viridans, Enterococcus, espécies de Clostridium, difteróides, Listeria 

monocitogenes, Actinomíceos e espécies de Lactobacillus (LEVINE, 2006; 

STEVENS, 2006).  

Atua impedindo a formação de polímeros peptideoglicanos, através de um 

complexo com terminais D-alanil-D-alanina das cadeias peptídicas. Esses 

terminais são responsáveis pela ligação entre as diferentes unidades 

precursoras para formar a parede bacteriana, em uma reação conhecida como 

“transpeptidação”, catalisada pela “proteína ligadora de penicilina” (Penicillin-

binding protein, PBP). Dessa forma, o fármaco inibe a biossíntese da parede 

celular, alterando a permeabilidade da membrana citoplasmática e a síntese do 

RNA bacteriano (Thomson, 2009). Sua fórmula molecular é C66H75Cl2N9O24. e o 

seu peso molecular é de aproximadamente, 1.486 g/mol (ÁLVAREZ et al., 2016; 

GUSTAVO, 2008; PACE e YANG, 2006; VANCOMICINA CP, 2008; WALSH, 

2003). A estrutura química da vancomicina está representada na figura 1. 
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Figura 1. Estrutura química da vancomicina  

 

Fonte: Villa et al, 2007.  

 

A vancomicina apresenta uma absorção limitada quando administrada por 

via oral, tendo um volume de distribuição de 0,4-1 L/Kg. A distribuição da 

vancomicina é complexa, pois ocorre o fenômeno de redistribuição, que dificulta 

a medição da concentração plasmática de pico e sofre influência de variáveis 

como, por exemplo, idade do indivíduo. Ela possui meia vida de distribuição 

(meia vida α), de cerca de 30 minutos a 1 hora e meia vida de eliminação (meia 

vida β), de aproximadamente 4 a 11 horas (ALMEIDA, 2011). 

Sua penetração e biodisponibilidade pode variar de acordo com o sítio e 

o estado inflamatório (ALMEIDA, 2011; ISOPPO, 2013; SKHIRTLADZE et al., 

2006; STEINMETZ et al., 2015;BB). É pouco metabolizada e é excretada quase 

exclusivamente pela via renal, estando sua depuração intimamente associada 

ao ritmo de filtração glomerular. No sangue, cerca de 50% encontra-se ligada às 

proteínas plasmáticas (AZEVEDO, 2015).  

Sua administração é intravenosa, devendo ser diluída em solução 

fisiológica ou glicosado com tempo de infusão acima de 1 hora. Muitos estudos 

foram realizados para comparar a infusão contínua de vancomicina frente a 

administração intermitente da droga e não foram encontradas diferenças 

significativas nos desfechos clínicos (RYBAK et al., 2009; WYSOCHI M. et al., 

2001; JAMES JK et al.,1996). É recomendada uma dose de 15-20 mg/Kg/dose 

administrada a cada 8-12 horas para indivíduos com função renal normal. Para 



 
 

 
17 

 

pacientes em estado crítico, é sugerida uma dose de 25-30 mg/Kg/dose com o 

objetivo de atingir níveis terapêuticos mais rapidamente (RYBAK et al., 2009).  

Em pessoas com função renal normal, cerca de 80-90% das doses 

administradas de vancomicina são eliminadas por filtração glomerular sem ser 

metabolizada, com um tempo médio de eliminação de 6 horas. Em pacientes 

com insuficiência renal avançada, a meia-vida da vancomicina pode passar de 

150-250 horas, o que causa aumento na concentração sérica da droga e 

consequente risco de toxicidade (ALVES et al., 2012; ALMEIDA, 2011; LIU, 

2011).  

Cerca de 10% dos pacientes que fazem uso de vancomicina apresentam 

reações adversas (VAN HAL et al., 2013). Inicialmente, a vancomicina foi 

associada a eventos como flebite, nefrotoxicidade, ototoxicidade, febre e 

calafrios e alguns estudos demonstram que o uso prolongado de vancomicina 

está associado a alterações hematológicas. Entretanto, a ototoxicidade tornou-

se rara, uma vez que estava relacionada às impurezas das preparações iniciais. 

A nefrotoxicidade é baixa em concentrações plasmáticas recomendadas, 

embora o risco aumente quando a vancomicina é administrada em conjunto com 

outras drogas nefrotóxicas, tendo ocorrência mais frequente em pacientes com 

outros fatores de risco, como internação em terapia intensiva (FUCHS e 

WANNMACHER, 2010; ZYLBERSZTAJN et al., 2008; QUESADA, 2006).  

Um estudo retrospectivo evidenciou desfechos de Lesão Renal Aguda 

(LRA) e mortalidade de pacientes cujos níveis séricos de vancomicina eram 

superiores a 20 mg/L. Por outro lado, níveis séricos de vancomicina abaixo de 

10 mg/L não são efetivos para o tratamento e controle de infecções e 

demonstram um potencial para o surgimento de cepas resistentes. Para 

infecções graves, os valores devem estar 15 e 20 mg/L (LIU, 2011; TENOVER, 

2007; SORIANO et al., 2008). Portanto, é de extrema importância a 

monitorização dos níveis séricos de vancomicina de forma a ajustar as doses às 

diferentes condições clínicas dos pacientes. 
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3.2. Resistência à vancomicina  

Infecção Hospitalar é entendida como qualquer processo infeccioso que 

se manifesta enquanto a permanência do paciente no hospital ou que pode estar 

relacionado à hospitalização (PADRÃO et al., 2010; MOURA et al., 2007; 

MINISTERIO DA SAÚDE 1998; HALEY, 1985). No Brasil, estima-se que a taxa 

de infecções hospitalares atinja 14% das internações, de acordo com o Ministério 

da Saúde em 2019, sendo as bacteremias responsáveis por uma taxa de 

mortalidade de 35% (GASPAR, 2012; NOGUEIRA, 2009; OLIVEIRA, 2001; 

FRASER, 2005, SANTOS, 2005;  MS, 1998, DEMBRY L, 1998; STARLING et 

al., 2004). 

Com o desenvolvimento dos antibacterianos e o surgimento da resistência 

bacteriana, essa tornou-se um dos principais problemas de saúde pública, sendo 

uma consequência da habilidade bacteriana de se adaptar e devido ao uso 

indiscriminado de antibióticos em humanos e animais. A Resistencia bacteriana 

é seguramente um fator significante para a falência ao tratamento antibacteriano. 

O Brasil e os países latino-americanos, em geral, têm níveis mais elevados de 

resistência bacteriana em comparação com a Europa e Estados Unidos, 

especialmente entre as bactérias Gram-positivas , senda que Staphylococcus 

aureus apresenta altos níveis de resistência (STEVENS, 2006).  

O aparecimento da bactéria Staphylococcus aureus resistente à penicilina 

(PRSA), na metade do século XX, levou a uma devastadora epidemia hospitalar 

por esses agentes, o que levou a uma busca por novos antibióticos com atividade 

contra este patógeno. Em 1952, foi identificado um composto produzido pelo 

Actinomicete, Streptomyces orientalis, que se mantinha ativo contra PRSA, o 

qual foi denominado vancomicina (CAO et al., 2015; STEINMETZ et al., 2015; 

FRASER, 2005; SCHWABER et al., 2003; OLIVEIRA  et al., 2001.; TENOVER 

et al., 2001). 

A partir da sua implementação na prática clínica, a vancomicina tornou-se 

a única droga que pode consistentemente tratar S. aureus resistente à meticilina 

(MRSA). Contudo, desde 1989, têm sidos relatadas evidências do aumento da 

resistência à vancomicina no gênero Enterococcus, bactérias Gram-positivas 

que também causam infecção hospitalar (GONG et al., 2017; GIRARDINI et.al., 

2016; CHANG et al., 2003; TENOVER et al., 2001; DZIDIC et al., 2008). Contudo, 
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foi em 1997, em um hospital pediátrico do Japão, que foram isoladas cepas S. 

aureus com resistência intermediária à vancomicina (VISA) (LEVINE, 2006).  

Desde então, a incidência de isolados VISA ou mesmo resistentes a este 

antibiótico (VRSA) tem sido cada vez mais relatada (STRYJEWSKI, 2014; 

TENOVER, 2007; HIDAYAT et al., 2006). Adicionalmente, a resistência à 

glicopeptídeos como vancomicina e teicoplanina, tem sido uma preocupação 

cada vez maior em cepas de Enterococcus spp. (SOUZA, 2013).  

Em 2006, o Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) diminuiu o 

ponto de corte da concentração inibitória mínima (CIM) para estabelecer a 

susceptibilidade do Staphylococcus aureus, passando de ≤ 4 para ≤ 2 µg/mL 

para os Staphylococcus aureus susceptíveis à vancomicina (VSSA), de 8-16 

µg/mL para 4-8 µg/mL para os de susceptibilidade intermediária (VISA ou GISA) 

e, por fim, de ≥ 32 para ≥ 16 µg/mL para os que apresentam resistência à 

vancomicina (VRSA) (SORIANO et al., 2008). 

Isso ocorreu devido o valor da CIM apresentar uma forte relação com a 

suscetibilidade da vancomicina, porém o aumento da taxa de falhas terapêuticas 

por MRSA com a CIM de 2 µg/mL tem provocado debates para que este ponto 

de corte seja reduzido ainda mais (DELWING, 2015). 

Diante disto, a preocupação ainda é presente, pois há uma diminuição 

contínua da susceptibilidade aos glicopeptídeos, fenômeno chamado “MIC 

creep” (TENOVER, 2007; DHAND, 2012). Ou seja, dentro de populações de S. 

aureus consideradas sensíveis, há uma mudança no padrão da CIM da 

vancomicina, gerando uma subpopulação com sensibilidade reduzida à droga. 

Por isso, é de extrema importância que indivíduos com suspeita de infecção por 

essas cepas sejam avaliados criteriosamente, com conhecimentos avançados 

em microbiologia, para tratamento antimicrobiano adequado.  

Vários estudos reportaram que há um aumento da mortalidade em 

pacientes que evoluíram com infecções por MRSA com CIM mais elevadas. Uma 

revisão sistemática publicada em 2012 observou que quanto maior a CIM da 

vancomicina, maior a mortalidade, independente da fonte da infecção (VAN HAL, 

2012; JACOB, 2013; SAKOULAS et al., 2004).  
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3.3. Vancocinemia 

A eficácia do tratamento com a vancomicina está diretamente associada 

a níveis séricos dentro dos valores de referência e seu uso adequado está 

diretamente ligado a administração ininterrupta do tempo de infusão de uma hora 

de 1 g a cada 12 horas. Alguns estudos recomendam manutenção de níveis 

séricos acima de 10 mg/dL. O monitoramento do nível sérico da vancomicina 

(vancocinemia) é o método mais eficaz para prevenir toxicidade e realizar 

manutenção das doses terapêuticas, devendo ser dosada no período do vale, ou 

seja, uma hora antes da próxima dose do antimicrobiano, uma vez que a 

concentração neste período é mais acurada para monitorar a eficácia do 

tratamento (RYBAK et al., 2009). 

A vancocinemia é recomendada para pacientes que estão recebendo 

doses elevadas com maior período de tempo do tratamento e que apresentem 

riscos de nefrotoxicidade ou instabilidade hemodinâmica, devendo ser semanal 

para pacientes estáveis hemodinamicamente e mais frequentes em pacientes 

com instabilidade hemodinâmica. Não é recomendada dosagem no pico, que 

corresponde a coleta realizada 1 hora depois do término da infusão (RYBAK et 

al., 2009). 

É recomendada vancocinemia entre 15-20 µg/mL para obter-se uma 

concentração adequada afim de garantir a eficácia do tratamento. Portanto, 

dependendo do resultado encontrado nas dosagens, haverá ou não a 

necessidade de reajuste de dose administrada. É recomendado aumentar-se a 

frequência de administração ou dose para valores de referências não alcançados 

(ZYLBERSZTAJN et al., 2008). 

Em pacientes com insuficiência renal aguda que realizam terapia de 

substituição renal, o tipo e a frequência de diálise devem ser levados em 

consideração, uma vez que a depuração se encontra significativamente elevada, 

e esses pacientes têm diminuição no clearence da creatinina, sendo necessário 

reduzir as doses ou aumentar os intervalos de administração (MINNE et al., 

2012; ALVES et al., 2012; YE ZK, 2013).  

Sendo a Lesão Renal Aguda (LRA) um dos desfechos clínicos possíveis 

do tratamento com vancomicina, torna-se importante avaliar a função renal por 

meio da taxa de filtração glomerular (TFG), que é a medida da depuração de 



 
 

 
21 

 

uma substância que é filtrada livremente pelos glomérulos e não sofre 

reabsorção ou secreção tubular. A TFG pode ser avaliada pela determinação 

das concentrações de creatinina sérica, urinária e da cistatina C, sendo a 

primeira a mais utilizada (BRITO, 2016). Entretanto, uma revisão concluiu que 

existem poucos estudos de monitoramento da vancomicina em pacientes adultos 

e, principalmente, estudos de correlação entre concentrações séricas e desfecho 

clínico, tais como a relação dos níveis séricos acima de 15 mg/L com o sucesso 

terapêutico (LEVINE, 2006; LODISE et al., 2008). 

Em 2013, um grupo chinês publicou uma revisão que avaliou o benefício 

da monitorização sérica da vancomicina, com taxas significantemente maiores 

de eficácia clínica e menor de nefrotoxicidade nos pacientes submetidos a tal 

prática (YE ZK, 2013). Forstner et al. (2013), em análise retrospectiva de 

pacientes com bacteremia por Staphylococcus resistentes à penicilina, 

demonstraram o nível de vancomicina como fator preditor de mortalidade, sendo 

que apenas 22,6% dos pacientes atingiram os níveis séricos recomendados da 

droga. 

A partir das evidências, o monitoramento da concentração sérica da 

vancomicina é descrito como a forma mais precisa e prática de garantir a eficácia 

da droga. Recomenda-se uma monitorização mais frequente em pacientes 

críticos, principalmente em bacteremias, endocardite, osteomielite, meningite e 

pneumonia nosocomial por Staphylococcus aureus (RYBAK et al., 2009). 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Local do estudo 

O Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM), situado na avenida 

Camapuã, número 108, Bairro Cidade Nova, Manaus, Amazonas, Brasil. É um 

hospital integrado à rede pública de saúde do Estado do Amazonas, gerido pela 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em parceria com a Secretaria de 

Estado de Saúde do Amazonas (SUSAM). O hospital presta assistência nas 

áreas de Cardiologia, Cirurgia Cardiovascular e Cirurgia Cardíaca Pediátrica 

(Figura 2) 

 

Figura 2. Hospital Universitário Francisca Mendes. 

 

 Fonte: Guedes MV, 2017. 

 

Dos 13 setores, 8 são clínicas de internação, entre clínicas adultos, 

pediátricas e neopediátricas (Quadro 1). Para este estudo foram escolhidas 5 

clínicas que contam com a presença de ao menos um farmacêutico prestando o 

serviço de monitoramento terapêutico: a UTI Coronariana (10 leitos), Clínica 

Cardiológica I (25 leitos), Clínica Cardiológica II (32 leitos), Clínica Cirúrgica (37 

leitos) e UTI Pós-Operatório (12). 
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Quadro 1. Distribuição de leitos no Hospital Universitário Francisca Mendes 

CLÍNICAS LEITOS CLÍNICAS LEITOS 

Clínica cardiológica I 25 
Sala de Recuperação Pós 

Anestésica 
8 

Clínica cardiológica II 32 
Unidade de cuidado 

Neonatal 
6 

Clínica cirúrgica 37 UTI coronariana 10 

Clínica pediátrica 16 UTI neopediátrica 4 

Hemodinâmica (2º andar) 3 UTI pediátrica 7 

Hemodinâmica (3º andar) 10 UTI pós-operatório 12 

Hospital dia 14   

Total de leitos no hospital: 184 

 

4.2. Tipo de estudo 

Estudo transversal analítico que utilizou os registros de uso e 

monitorização do medicamento vancomicina em pacientes internados no HUFM.  

Este trabalho foi realizado sobre a anuência do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Amazonas, CAEE n. 

15453119.6.0000.5020, parecer n. 3.400.854.  

 

4.3.  Amostragem 

A amostra deste estudo foi constituída de forma não probabilística pelos 

dados da vancocinemia previamente organizados e arquivados pelos 

farmacêuticos do HUFM, no período de agosto de 2017 até novembro de 2018. 

Portanto, não houve contato ou a coleta de quaisquer materiais biológicos ou a 

administração de quaisquer substâncias a pacientes ou equipe clínica do 

Hospital. O período de realização do estudo se deu devido o protocolo de 

monitoramento no Hospital ter sido implantado em agosto de 2017. O período 

não se estendeu para além de novembro do ano seguinte a sua implantação 

devido a falta de kit para dosagem da vancomicina. 

Os resultados da Vancocinemia dos pacientes internados no HUFM foram 

obtidos através de prontuário eletrônico registrados no programa Medview, 

acessado em computadores do próprio Hospital, sob a autorização da 
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Farmacêutica Andrely Cordóva, gerente da Farmácia do HUFM. 

Os prontuários eletrônicos descrevem todas as informações do histórico 

de internação do paciente, tais como resultados de exames, evolução, 

conciliação medicamentosa, escore de risco, eventos adversos, dados de 

validação, resumo de alta, ficha de anamnese, além de informações pessoais de 

nome, idade, sexo, bem como clínica de internação e leito. Somente alguns 

desses dados foram registrados em planilhas de acordo com os critérios de 

inclusão. 

 

4.4. Critério de inclusão e exclusão 

Foram incluídos no estudo todos formulários unificados contendo 

informações de uso de vancomicina e vancocinemia de pacientes internados 

durante o período considerado na pesquisa, sendo compilados os seguintes 

dados:  

• Nome e sexo do paciente;  

• Idade, peso e altura do paciente; 

• Clínica de internação;  

• Nível sérico de vancomicina;  

• Início e término do uso de vancomicina;  

• Posologia da vancomicina;  

• Função renal;  

• Exames microbiológicos; 

• Desfecho clínico; 

 

Foram excluídos todos os formulários que não continham qualquer uma das 

informações listadas do critério de inclusão. Os nomes dos pacientes foram 

utilizados apenas para organização dos dados e evitar duplicidade de análise, e 

não forão divulgados em nenhum momento da pesquisa.  

 

4.5. Análise dos dados 

Os dados foram organizados em planilhas do programa Excel for 

Windows®., quanto ao sexo e idade dos pacientes, clínica de internação, 

realização de exames microbiológicos, dose de ataque de vancomicina e 
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vancocinemia, associação com outros antimicrobianos e desfecho clínico. 

levando em consideração o nome, idade, tempo de uso da vancomicina, clínica 

de internação, diagnostico, função renal, desfecho clínico, avaliação 

microbiológica e valores de vancocinemia.  

Os dados foram exportados para o programa SPSS 22. Para a descrição 

das variáveis numéricas, foram utilizados média e desvio-padrão (DP), e as 

variáveis categóricas foram descritas sob a forma de proporções. A comparação 

da dose de vancomicina utilizada e do nível sérico conforme os grupos com 

status de insuficiência renal e desfecho clínico foram feitas mediante teste não 

paramétrico. O teste ANOVA foi utilizado para comparação do nível sérico entre 

os pacientes que realizaram terapia renal substitutiva continua versus aqueles 

que não apresentam insuficiência renal.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período de agosto de 2017 a novembro de 2018 um total de 

254 pacientes fizeram uso de vancomicina no Hospital Universitário Francisca 

Mendes. Após avaliação dos critérios de exclusão, 54 pacientes foram incluídos 

na pesquisa. A grande exclusão de dados dificultou a análise completa dos riscos 

de nefrotoxicidade e mortalidade da vancomicina no hospital. Foram muitas as 

divergências encontradas durante a coleta dos dados, principalmente as que 

dizem respeito ao uso da vancomicina, valores de creatinina, investigação 

microbiológica, associação com outras drogas nefrotóxicas e estabelecimento 

do protocolo, o que denota falhas nas análises das variáveis e induz erros na 

avaliação do monitoramento terapêutico, além de dificultar o ajuste correto de 

doses (MINNE et al., 2012).  

Segundo Almeida (2011) estratégias de ajuste das doses de antibióticos 

são úteis para a manutenção dos níveis séricos adequados e controle das 

infecções. Algumas situações clínicas como sepse, insuficiência renal e 

sobrepeso são fatores de que influenciam na biodisponibilidade da vancomicina 

e outros antibióticos. Assim, o monitoramento dos níveis séricos é a melhor 

maneira de auxiliar na prevenção de toxicidade e falência terapêutica, além de 

ser a melhor estratégia no ajuste de doses e prevenção de resistência bacteriana 

(ALMEIDA, 2011; RYBAK et al., 2009; RODRIGUES et al., 2010).  

Eid (2018), avaliou o impacto do nível sérico da vancomicina em 63 

pacientes e relatou a dificuldade de avaliar a nefrotoxicidade, pois são muitas as 

variáveis passiveis de erro. É recomendado que o monitoramento seja semanal 

em pacientes com função renal normal, porém mais frequente em pacientes com 

instabilidade hemodinâmica, que estejam recebendo altas doses de vancomicina 

por um período prolongado, com alto risco de nefrotoxicidade ou com infecções 

graves até que se atinja a estabilidade farmacocinética (MINNE et al., 2012; 

MARTINEZ et al, 2012; TOUFEN et al., 2003).  

Dos pacientes analisados 36 (66,6 6%) eram do sexo masculino e 18 

(33,33 %) eram do sexo feminino, com idade média de 48,5 ± 16,5 anos, sendo 

o paciente mais idoso com 81 anos e o mais jovem com 21 anos. Dos pacientes 

incluídos, 31 (57,40 %) estavam admitidos na Clínica Cirúrgica, 17 (31,48 %) na 
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Unidade Coronariana e 2 (3,70 %) em cada uma das demais clínicas 

(Cardiológica I, Cardiológica II e UTI-POS Operatória).  

Distribuição semelhante foi encontrada em estudo realizado em Maringá, 

Paraná, em que predominam os pacientes do sexo masculino, totalizando 68,4% 

dos pesquisados (ALVES et al, 2012). Em outro estudo onde a maioria dos 

pacientes eram do sexo masculino (66,7%), foi demonstrado que as principais 

comorbidades apresentadas foram hipertensão arterial sistêmica e doença 

cardiovascular, e os principais tipos de infecções eram pulmonares (52,4%) e 

pós-operatórios (15,9%) (EID, 2018). Embora os dados difiram das 

características epidemiológicas da população brasileira, em que as mulheres são 

as mais acometidas com complicações cardiovasculares, dados mostram que 

são os homens que apresentam mais complicações com necessidade de 

intervenção cirúrgica, o que corrobora com o perfil observado (LAIZO et al., 2010; 

SOARES et al., 2011).   

Apenas 33 (57,89 %) pacientes realizaram exames microbiológicos, 

sendo as culturas coletas dos sítios que correspondiam ao diagnóstico clínico. 

Não houve crescimento em 23 amostras (69,69 %) e apenas 10 (30,30 %) 

tiveram cultura positiva, para amostras de urina, corrente sanguínea e swab, 

havendo crescimento das bactérias Escherichia coli (5,26 %), Staphylococcus 

epidermids e Enterobacter aerogenes (3,51 % cada), Klebsiella pneumoniae e 

Providencia stuartti (1,75 % cada). Esses dados indicam que algumas indicações 

podem ter objetivo profilático e paliativo e/ou sendo usadas de forma 

indiscriminada, os quais podem resultar em concentrações inadequadas de 

vancomicina, aumentando o risco de nefrotoxicidade e surgimento de resistência 

bacteriana (JEFFRES et al., 2007; HAZLEWOOD et al., 2010). Tal resultado 

difere do trabalho realizado por Dombroski, (2015) onde todos os pacientes 

foram investigados com exames microbiológicos. 

Em relação ao uso de vancomicina os dados não estavam claros quanto 

aos valores de dose de ataque, porém a dose usual dos pacientes variou de 1 

g/dia a 3 g/dia. resultado que corrobora com os valores estabelecidos para doses 

de manutenção. Estudos demonstraram através do perfil farmacocinético e 

farmacodinâmico em pacientes internados em UTI, que pode haver a 

necessidade do uso de 3 a 4 g de vancomicina por dia para atingir o alvo 
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terapêutico da AUC/MIC de 400 com MIC de 1 μg/mL. Baseados nisso, 

especialistas defendem a AUC/MIC > 400 como alvo para resposta clínica 

efetiva, considerando função renal normal e peso corporal de 80 Kg. (GARCIA 

et al., 2007). 

Este estudo demonstrou que a média das doses de vancocinemia entre 

os pacientes que passaram por terapia renal substitutiva (39,76 μg /mL) foi 

significativamente maior quando comparadas aos pacientes com função renal 

normal (9 μg /mL). Esse resultado corrobora de Suryadevara et al. (2012), onde 

os valores de vale eram superiores em pacientes com lesão renal aguda, 

sugerindo a relação dos valores de vale com a ocorrência de Insuficiência renal. 

Dos 54 pacientes, foram realizadas 95 coletas de amostras para exame 

de vancocinemia, e mais da metade (68,52 %) apresentaram níveis tóxicos de 

vancomicina (acima de 20 μg/mL). Cerca 20 pacientes apresentaram valores de 

vancocinemia acima de 40 μg/mL, fator de risco para o desenvolvimento de 

nefrotoxicidade (MINNE et al, 2012; ALVES, 2012; YE ZK, 2014), sendo a maior 

dosagem igual a 90 μg /mL, enquanto 11% apresentaram níveis subterapêuticos, 

com menor valor igual a 0 μg /mL (Figura 3). 

Das 95 dosagens de vancomicina apenas 16 (29,63%) encontraram-se 

dentro dos níveis terapêuticos com média de 17,44 µg/ml. Um estudo 

retrospectivo de Alves et al. (2012) analisou os níveis séricos de vancomicina em 

259 pacientes e demonstrou que apenas 44% das determinações realizados no 

vale eram adequadas, evidenciando uma alta porcentagem de pacientes com 

concentração sérica ineficaz ou tóxica. 

Variações da vancocinemia podem estar relacionadas a fatores como 

modo de coleta das amostras, características fisiológicas dos pacientes, 

dosagens e da variação farmacocinética (EID, 2018), da qual, destaca-se o 

aumento do volume de distribuição das drogas e a diminuição de ligação a 

proteínas séricas, decorrentes da vasodilatação sistêmica, aumento da água 

corporal total e da permeabilidade endotelial (LEWIS, 2014; EYLER e 

MUELLER, 2011). 

Existe uma discordância para estabelecer a faixa terapêutica apropriada. 

Quesada (2006) indica uma faixa de pico compreendida entre 20 e 50 µg/mL e 

vale entre 5 e 10 µg/mL. Rybak et al. (2009) recomenda que a concentração 
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sérica no vale deve estar entre 15 e 20 µg/ml, faixa considerada neste estudo, a 

qual é recomenda em pacientes críticos, para aumentar a penetração nos 

tecidos, e consequentemente aumentar a probabilidade de obter concentrações 

séricas adequadas e melhorar os resultados clínicos (ALVES, 2007; YE ZK, 

2012) 

Atingir níveis terapêuticos em pacientes com disfunção renal torna-se 

mais difícil uma vez que, a filtração glomerular é responsável pela excreção de 

80% a 90% da vancomicina sérica, A maioria dos resultados da concentração 

sérica estavam acima de 20 µg/mL em pacientes com insuficiência renal, 

resultado que corrobora com Suryadevara et al. (2012), onde os valores de vale 

eram superiores em pacientes com lesão renal aguda.  

As monitorizações nos pacientes sob terapia renal substitutiva, devem 

levar em consideração o tipo e a frequência das dialises, devendo as doses de 

vancomicina serem administradas depois das sessões devido ao efeito rebote, 

pois, a concentração diminui durante a diálise e aumenta no término.  

Apenas 30 (52,63%) pacientes obtiveram medidas de creatinina basal, 

dentre os quais foram caracterizados com insuficiência renal aqueles com 

valores de creatinina acima de 1,5 mg/dL. Entre os pacientes que apresentaram 

níveis de creatinina elevados (35,18%), o menor valor de creatinina foi de 1,5 

mg/dL e o maior de 7,1 mg/dL. A média de nível sérico de vancomicina entre 

estes pacientes foi de 39,76 μg /mL, onde 16 passaram por algum procedimento 

dialítico. 

Dos pacientes com insuficiência renal apenas 1 apresentou níveis 

terapêuticos adequados. Vinte e quatro pacientes não apresentaram medidas de 

creatinina, e por isso não foram analisados em relação a função renal. A tabela 

1 mostra as características dos pacientes com LRA e função renal normal por 

setor estudado.  
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Tabela 1. Níveis de vancocinemia nos setores estudados 

Clínica Pacientes 
Vancocinemia (μg /L) 

Menor valor Maior valor Média 

Clínica Cardiológica I 2 15,66 63,4 39,53 

Clínica Cardiológica II 2 7,11 69,14 44,31 

Clínica Cirúrgica 31 7,22 90,0 32,125 

UTI Coronariana 17 8,76 90,0 43,92 

UTI Pós-Operatório 2 0 84,61 23,06 

 

Além da vancomicina 14 (25,92 %) dos pacientes fizeram associação com 

uso de outros antibióticos, como meropenem (9,25 %) e piperaracilina (16,66 %). 

Estas drogas apresentam potencial nefrotóxicos. Normalmente, os pacientes 

recebendo altas doses de vancomicina ou quando associado com outros 

fármacos nefrotóxicos correm maior risco incidência de nefrotoxicidade, que 

aumenta para 43% nestes pacientes (HAZLEWOOD et al., 2010). De acordo com 

as informações obtidas junto aos farmacêuticos do serviço, também costumam 

ser usados imipenem, cefepima entre outras drogas antimicrobianas, 

dependendo do quadro de infecção, entretanto, esses medicamentos não 

constaram nos prontuários dos pacientes considerados para esse estudo.  

Dos 54 pacientes incluídos, 7 (12,96 %) evoluíram para óbito. Apesar dos 

valores inferiores de vancomicina nestes paciente, não foi definida a relação das 

dosagens com o desfecho de óbito, podendo estar associado a outros fatores, 

tais como idade elevada, maior valor de creatinina basal (p=0,02), maior PCR 

(p= 0,002), maior uso de diurético (p=0,02).  

Entre os pacientes que evoluíram a óbito foram realizadas 13 dosagens 

de vancomicina e destas apenas 2 estavam dentro dos valores desejados, 

enquanto os demais valores encontravam-se acima de 40 µg/mL. Os valores 

corroboram com o estudo realizado por Dombroski, et. al. (2015), que 

demonstrou que a maioria das dosagens dos pacientes que foram a óbito, 

apresentaram valores acima dos níveis estabelecidos. 
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Quadro 2. características dos pacientes incluídos no estudo 

Variável  Resultado 

Sexo 
 

Feminino =18 (33,33 %)  

Masculino =36 (66,66%) 

Idade 48,5 ± 16,5 anos 

Cultura Não houve crescimento = 23 (40,35 %) 

Cultura positiva= 10 (18,54 %) 

Associação Piperaracilina (16,66 %). 

Creatinina basal (>1,5mg/dL = 35,18%) 
Média Vancocinemia =39,76 mcg /mL 

Óbito 
 

7 (12,96 %) 
Média vancocinemia =67,13 mcg /mL 

 

Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos quanto 

à idade, sexo, uso de outras drogas nefrotóxicas, diagnóstico de internação, 

lesão renal aguda, nível sérico tóxico e níveis de Vancocinemia. Observa-se que 

níveis séricos elevados de vancomicina foram mais frequente na população que 

evoluiu a óbito e com diagnóstico de insuficiência renal, porém sem significância 

estatística, dados que são preditores dos riscos de toxicidade e evolução a óbito. 

Além dos parâmetros avaliados neste estudo é fundamental, avaliar o 

momento de realização da coleta, uma vez que valores coletados fora do vale 

ou do pico não podem ser considerados para avaliar o índice terapêutico, 

podendo resultar em um monitoramento inadequado. Rybak e colaboradores 

(2009) relataram que a maioria das coletas são realizadas de forma aleatória. 

O monitoramento do uso de vancomicina pode auxiliar na prevenção de 

toxicidade e nos ajustes de doses, evitando a ocorrência de doses inadequadas 

e evitando o desenvolvimento de resistência bacteriana. Assim a coleta no nível 

sérico é método mais prático de otimizar o tratamento com o antibiótico, 

permitindo ajustes de doses para que os pacientes atinjam concentrações 

terapêuticas adequadas, aumentando a eficácia clínica do tratamento (RYBAK 

et al., 2009).  

Um programa de monitoramento de antimicrobianos envolve a 

racionalização destas drogas, estabelecendo um padrão de conduta, 
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assessoramento e medidas intervencionistas. A partir disto, a prática de 

prescrição ou intervenção farmacêutica na farmácia clínica vem se tornando um 

novo indicador para a otimização das prescrições, resultando em melhor 

resultado terapêutico, prevenção de efeitos colaterais, além de auxiliar nos 

ajustes de doses, trazendo mais segurança ao paciente (SILVA, 2008) 

A estratégia para implementação do protocolo de monitoramento varia 

conforme as características e complexidades das terapias antimicrobianas. Um 

controle adequado envolve intervenções de uso, administrações, coleta de 

amostras, associação, validação de prescrições, toxicidade e indutores de 

resistência bacteriana, além da prescrição de monitoramento. Intervenções 

essas que ocorrem de forma simultânea (SILVA, 2008). Contudo, neste estudo 

pôde-se identificar dificuldades de implementação de um protocolo de 

monitoramento bem estabelecido, e não se observou a precisão da 

vancocinemia de forma adequada.  

Nesse sentido, torna-se interessante e necessário que o farmacêutico 

clínico hospitalar realize intervenções farmacêuticas, incluindo a indicação e 

solicitação da vancocinemia de forma clinicamente embasada, a fim de prevenir 

e resolver situações que interfiram no sucesso terapêutico. Neste contexto, 

recentemente foi implantado no hospital um novo modelo de prescrição, cujos 

farmacêuticos clínicos estão autorizados a solicitar a coleta de amostras para 

vancocinemia, como uma forma de otimizar o monitoramento do uso do 

antibiótico e auxiliar no sucesso terapêutico.  

A prescrição farmacêutica de exames no HUFM iniciou no dia 07 de março 

de 2019 e cerca de 48 solicitações já haviam sido feitas até o mês de junho de 

2019. Os dados são registrados em ata de Controle de Solicitação de 

vancocinemia e são assinadas pelo farmacêutico responsável pela indicação e 

enviados aos laboratórios de análises clínicas. Contudo, é necessário um tempo 

de prática maior para que seja possível uma análise do seu impacto na rotina do 

Hospital. 

A solicitação de exames baseia-se na Resolução 585 de 2013, que dispõe 

sobre as atribuições clínicas do farmacêutico, em que o mesmo poderá solicitar 

exames de laboratório com finalidade de acompanhamento farmacoterapêutico, 
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sendo proibida a solicitação para fins de diagnósticos, que é atividade exclusiva 

dos médicos. 

Com base nos dados obtidos para esta pesquisa, a figura 3 mostra como 

se estabelece o serviço de monitoramento do uso de vancomicina no HUFM, 

atualmente. Já na figura 4, fez-se uma proposta de melhoria no serviço de 

vancocinemia no HUFM, onde se indica o monitoramento continuado baseados 

nos níveis séricos obtidos, estabelecendo um padrão para ajustes de doses e 

recomendações de monitoramento a partir de dados complementares. A figura 

5, se baseia no processo de avaliação de risco dos pacientes, um processo que 

já ocorre no hospital, onde a partir deste foi proposto uma adequação para 

determinar o escore de risco de insuficiência renal nos pacientes internados.  
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Figura 3.  Fluxo atual do serviço de vancocinemia no HUFM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Etapa 1  INTERNAÇÃO 

- TEMPO DE USO 
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Etapa 3 

Etapa 2 

Etapa 4 

Etapa 5 

As etapas de diagnóstico, 
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doses contam quase que 

exclusivamente com a 

atuação do médico. Não 

havendo uma atuação 

efetiva do farmacêutico no 

processo de monitoramento 

farmacoterapêutico. 
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Figura 4. Fluxo proposto para o serviço de vancocinemia. 
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Figura 5. Determinação do escore de risco de insuficiência renal em pacientes 

internados no HUFM. 

 

ESCORE DE AVALIAÇÃO DO RISCO DE INSUFICIENCIA RENAL 

CONDIÇÃO PONTUAÇÃO RESULTADOS 

Hipertensão X X 

Diabético X X 

Doenças cardiovasculares X X 

Histórico familiar de DRC X X 

Hiperlipidemia X X 

Consumo de proteínas X X 

Obesidade X X 

Proteinúria X x 
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6. CONCLUSÃO  

O monitoramento terapêutico é considerado o método mais eficaz no 

ajuste de doses de vancomicina. Diante disso o HUFM, estabeleceu em 2017 o 

protocolo de vancocinemia, tendo passado por apenas um ajuste desde sua 

implementação. Com base nos dados dos prontuários dos pacientes, pôde-se 

observar uma grande variação nas dosagens de vancomicina. Essa disparidade 

se dá a fatores tais como dosagem, tempo de infusão, momento da coleta, 

função renal, peso, idade e variações farmacocinéticas..  

Ademais, foram muitas as divergências encontradas na coleta dos dados, 

resultando em uma grande exclusão no número de prontuários. Essa exclusão 

impossibilitou uma análise estatística completa dos valores de vancocinemia. 

Considerando ainda, que este é um estudo prospectivo, não foi possível analisar 

os dados de tempo de infusão, momento da coleta, doses de ataque e os ajustes 

realizados. Foi possivel observar ainda, que muitas dosagens não sofreram 

ajustes ou suspenção da administração mesmo após apresentarem valores fora 

do recomendado.  

Considerando os pacientes incluídos, as dosagens foram 

significativamente maiores em pacientes com insuficiência renal e em pacientes 

com desfecho de óbito, evidenciando a necessidade da realização de 

monitoramento terapêutico principalmente nos pacientes críticos, internados em 

UTIs e com disfunção renal, a fim de realizar ajustes de doses para atingir o alvo 

terapêutico, já que tanto o nível tóxico como subterapêutico são fatores 

associados a desfechos desfavoráveis, entre eles lesão renal aguda  e óbito. 

Além disso, um  dado preocupante é o fato de que nem todos os pacientes 

incluídos foram investigados por exames microbiológicos, um fator que deve ser 

investigado e considerado no processo de melhoria do monitoramento 

terapêutico. A associação com outros medicamentos potencialmente 

nefrotóxicos é um fator de risco para o surgimento de lesão renal guda, devendo 

ser levada em consideração para o ajuste correto no tratamento de infecções. 

Estudos demonstram que o uso prolongado de vancomicina é um fator de risco 

de toxicidade e preditor no desenvolvimento de resistência bacteriana, não 

podendo ser utilizada de forma indiscriminada, evitando assim a falência 

terapêutica.  
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Por esta razão, o monitoramento deve seguir de avaliação das doses 

apresentadas, determinando o índice de toxicidade e sucesso terapêutico, a fim 

de realizar um acompanhamento de forma continuada, uma vez que os dados 

de vancocinemia não são analisados estatisticamente pelos farmacêuticos. Tal 

fato evidência a necessidade da intervenção farmacêutica ao processo 

farmacoterapêutico. Esses estudos podem auxiliar no ajuste adequado de 

doses, favorecendo os desfechos clínicos positivos.  

Em consequência das análises realizadas foi possivel identificar a 

necessidade de um novo ajuste do protocolo e a participação mais efetiva dos 

farmacêuticos no processo de monitoramento. Além disso, não foi possível 

avaliar o impacto da solicitação farmacêutica de exames de vancocinemia, 

devido este procedimento ainda estar em processo de consolidação, o que 

sugere a possibilidade de continuidade desta pesquisa.  

Considerando os benefícios evidentes do monitoramento  das doses de 

vancomicina, o acompanhamento farmacoterapêutico deve ser uma prática 

adotada principalmente durante o uso prolongado deste antibiótico, 

possibilitando assim um grande avanço no processo de cura dos pacientes 

internados, e consequentemente diminuindo o tempo de internação. Assim é 

possivel determinar que o protocolo do hospital, apesar da necessidade de 

ajustes é um procedimento indispensável no processo de acompanhamento 

terapêutico.  
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