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 s ajuste da dose. A terapia
o início da posologia empírica e apo
~ o de 1 hora. A
foi iniciada com 1000 mg 12/12h com infusa
rio, com base no alvo PK/
dose foi ajustada, quando necessa
 rea sob a curva/concentraç a
~o inibito
 ria mínima (ASC/
PD: a
CIM ≥ 400). Duas coletas de sangue foram realizadas (2 mL/
 s 3 e 11 horas do início da
cada) no estado de equilíbrio apo
~ o para quantiﬁcaç a
~ o se
rica da vancomicina por cromainfusa
tograﬁa líquida. O modelo aberto de um compartimento com
tica de primeira ordem foi aplicado para estimar os
cine
^ metros farmacocine
 ticos.
para
Resultados: Foram incluídos no estudo 14 pacientes
pticos com grandes queimados. Os pacientes apresentaram
se
 rea de superfície corpo(medianas): 27 anos, 74,5 kg, 30% da a
^ metros farmacocine
 ticos
ral queimada, SAPS3 63. Os para
ptico com
estavam alterados no período inicial de choque se
~ o de vancomicina e reduç a
~ o da meiaaumentos na depuraç a
 gica. Com o regime empírico, todos os pacientes
vida biolo
^ utico contra pato
 genos Gram-positiatingiram o alvo terape
 s o ajuste da dose (750-1000 mg 8/
vos com CIM 1 mg/L. Apo
8h), a cobertura antimicrobiana foi estendida para Staphylococcus spp. com CIM 2 mg/L em 57% dos pacientes. Nenhum
 bito foi registrado durante o estudo.
o
~ o: Pacientes se
pticos com grandes queimados
Conclusa
~ es farmacocine
 ticas que impactam no
apresentam alteraç o
^utica da vancomicina. Ajustes individualcance do alvo terape
alizados na posologia devem ser feitos em tempo real para
~ o de pato
 genos Gram-positivos,
garantir a erradicaç a
incluindo aquelas com valores mais altos de CIM.
https://doi.org/10.1016/j.bjid.2021.101745
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~ o/Objetivo: O meropenem e
 um carbapene
^ mico
Introduç a
de amplo espectro largamente prescrito para pacientes
pticos graves em terapia intensiva das infecç o
~ es causadas
se
 genos hospitalares Gram-negativos. Este estudo
por pato
busca comparar a efetividade do meropenem em pacientes
pticos grandes queimados na fase precoce com a fase tardia
se

 ptico atrave
s da abordagem farmacocine
 ticado choque se
^ mica (PK/PD).
farmacodina
todo: Aprovaç a
~ o CAEE 07525118.3.0000.0068. Nenhum
Me
dos autores possui conﬂito de interesse. Dez pacientes, 3F/
~o renal preservada, e indicaç a
~o do antimicrobiano
7M, funç a
 ptico utilizou-se o
foram incluídos. Na terapia do choque se
~o 3 horas, apo
 s 48 horas do início da
regime 1 g qh8h infusa
terapia, duas amostras de sangue foram coletadas (2 mL
tica foi estimada atrave
s
/cada) na 3 h e 5 h. A farmacocine
do programa Noncompartmental data analysis. O monitorarico do fa
 rmaco foi realizado por cromatograﬁa
mento se
^ metros farmacocine
ticos (PK) dos pacientes
líquida. Os para
 rios
foram comparados aos dados descritos em volunta
sadios. A abordagem PK/PD foi realizada com base na dosa~o inibito
 ria mínrica do meropenem e na concentraç a
gem se
 geno isolado para avaliar se o alvo terape
^utico de
ima do pato
100%f DT>CIM foi atingido.
~ o,
Resultados: Características dos pacientes na admissa
medianas: 36 anos, 71 kg, IMC 24 kg/m2, 29% TBSA, SAPS3 60;
~o orotraqueal e lesa
~ o inalato
 ria (8/10), com necessiintubaç a
dade de agentes vasopressores (5/10). Evidenciou-se diferença
tica, no Set 1 pela comsigniﬁcativa (p < 0,05) na farmacocine
~ o com volunta
 rios sadios; tal resultado impactou posiparaç a
tivamente a cobertura antimicrobiana do meropenem.
Registrou-se ainda diferença signiﬁcativa entre seguimentos
~ o da cobertura na fase tardia. O
Set 1 versus Set 2, com reduç a
^utico foi atingido para os pacientes queimados
alvo terape
contra 10 culturas de Enterobacteriaceae/7 isolados e Non 4 mg/L. A terapia
Enterobacteriaceae/ 3 isolados CIM 0,25 ate
combinada de meropenem-colistina ocorreu para dois
pacientes com isolados de KPC e P.aeruginosa.
~ o: As alteraç o
~ es farmacocine
ticas ocorridas
Conclusa
ptico causaram o aumento dos níveis
durante o choque se
 ricos de meropenem. A cura clínica foi alcançada na fase
se
precoce em 8/10 pacientes; enquanto que em 2/10 pacientes a
~ o de pato
 genos
colistina foi adicionada para a erradicaç a
Gram-negativos resistentes ao meropenem, CIM > 16 mg/L.
https://doi.org/10.1016/j.bjid.2021.101746

EP 011
e DE ANTIMICROBIANOS ANTES
DISPENSAÇ AO
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~ o/Objetivo: A pandemia por COVID-19 suscitou a
Introduç a
^ ncia do cuidado com a propagaç a
~o da resiste
^ncia
importa
vel por um
antimicrobiana, sendo uma possível responsa
~o de antimicrobianos, ou, associada
aumento da dispensaç a
~ o do uso
ao distanciamento social, um fator para diminuiç a

