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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
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Paulo (USP), Sa
b
~ o de Cirurgia Pla
stica e Queimaduras,
Divisa
Instituto Central (IC), Hospital das Clínicas,
~o Paulo
Faculdade de Medicina, Universidade de Sa
~o Paulo, SP, Brasil
(HCFMUSP), Sa
~ 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
E DURANTE A PANDEMIA POR COVID-19 EM

^ NCIA NO
UM HOSPITAL PUBLICO
DE REFERE
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 ria dos Santos
Ke
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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
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 rmacos. Desse modo, avaliar possíveis alterdessa classe de fa
~ es causadas pela pandemia na dispensaç a
~ o de antimicroaç o
^ncia para casos de COVID-19 pode
bianos nos hospitais refere
~o e como ela pode inﬂuenciar
revelar o impacto na dispensaç a
no perﬁl de susceptibilidade de microrganismos aos antimi descrever o
crobianos. Portanto, o objetivo do trabalho e
~ o de dispensaç a
~ o de antimicrobianos em um hospital
padra
 blico, no norte do Espírito Santo, antes e durante a pandepu
mia por COVID-19.
 todos: Trata-se de um estudo ecolo
 gico descritivo que
Me
inclui os dados dos anos de 2018, 2019 e 2020 sobre a dis~ o de antimicrobianos do hospital citado. Os dados
pensaç a
foram organizados separando-os por meses, em planilhas no
 lise descritiva. Para comparaExcel (MicrosoftÒ 360) para a ana
~ o das varia
 veis pesquisadas foi realizado teste de normaliç a
tricos ou na
~o
dade e, conforme resultado, feitos testes parame
tricos para amostras pareadas por meio do software
parame
~ o 9.0.2, San Diego CA). Foram gerados
GraphPad PrismÓ (versa
 ﬁcos representando a dispensaç a
~ o total de antimicrobiagra
m para alguns fa
 rmacos mais relevantes no
nos, e tambe
hospital.
~ o entre os 3 anos, observouResultados: Feito a comparaç a
~ o na dispensaç a
~ o de antimise, de maneira geral, a diminuiç a
~ o aos anos anteriores,
crobianos no hospital em 2020 em relaç a
~ o de ampicilina (p = 0,0024), claritrodestacando-se a diminuiç a
micina (p = 0,0005), amoxicilina/clavulanato (p = 0,0003), cefepima (p = 0,0039), oxacilina (p = 0,0322), ceftriaxona (p = 0,0240)
e vancomicina (p = 0,0066), comparando o ano de 2019 com
2020. Entretanto, o uso de antimicrobianos para o tratamento
 rias e hospitalares como azitromide pneumonias comunita
cina (p = 0,0005) e piperacilina+Tazobactam (p = 0,0187) aumentaram comparando o ano de 2018 e 2020.
~ o: Durante o primeiro ano da pandemia por
Conclusa
~o de antiCOVID-19 (2020) houve um declínio da dispensaç a
^ncia para COVID-19 no norte
microbianos no hospital de refere
m, observamos aumento na dispensaç a
~ o de alguns
do ES. Pore
antimicrobianos para o tratamento de pneumonias comu rias e hospitalares.
nita
 -reitoria de pesquisa e po
 s-graduApoio: ICEPi - SESA - Pro
~ o da UFES.
aç a
https://doi.org/10.1016/j.bjid.2021.101747
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~ o/Objetivo: As autoridades reguladoras autoriIntroduç a
zam o uso clínico de MG com base em estudos de bioequi^ncia, que consistem na avaliaç a
~ o da farmacocine
 tica em
vale
veis. Existem pou nica in vitro ou em pacientes sauda
dose u
^ ncia clínica entre os antimicrobianos
cos dados sobre equivale
 ricos e de refere
^ncia. O objetivo do estudo foi sintetizar e
gene
^ncias disponíveis sobre a eﬁca
 cia clínica e
analisar as evide
 ticos gene
ricos em comparaç a
~ o com
segurança dos antibio
~
suas formulaç oes originais.
 todos: Uma revisa
~ o sistema
 tica da literatura foi realiMe
 s do
zada no Medline (Pubmed) e Embase e validada atrave
 ltima pesquisa foi em 31
Epistemonikos e Scholar Google. A u
 lises de desfede março de 2021. Foram realizadas meta-ana
chos de cura clínica e mortalidade.
~ o.
Resultados: Onze estudos foram incluídos nesta revisa
~ o randomium estudo clínico randomizado e dez estudos na
~ o, 8.668 participantes receberam antizados de intervenç a
 ticos gene
 ricos e 3.802 receberam o de refere
^ncia. A cura
bio
 gica foi relatada em seis estudos. Na
~o foram
microbiolo
observadas diferenças de cura clínica entre os grupos na
 lise (OR = 0,89, IC de 95%: [0,61-1,28]), com heterogemeta-ana
lises
neidade signiﬁcativa (I2 = 70%, p = 0,005). Nas meta-ana
~ o, somente com carbapara mortalidade geral e por infecç a
^micos, na
~o houve diferença, os resultados foram
pene
(OR = 0,99, IC de 95%: [0,63- 1,55]) para mortalidade geral e
(OR = 0,79, IC de 95% [0,48-1,29]) para mortalidade pela
~ o, ambas com alta heterogeneidade entre os estudos,
infecç a
 rmacos conte
^m
(I2 = 78%) e (I2 = 67%), respectivamente. Os fa
 lidos farmace
^uticos que podem existir em diferentes conso
~ es na estrutura cristalina, pequenas diferenças nos
formaç o
~ o podem causar distorç o
~ es na equivprocessos de produç a
^ncia terape
^utica. A eﬁca
 cia clínica e a segurança dos proale
 ricos sa
~ o garantidas com base nos princípios
dutos gene
^ ncia. No entanto, pode
cientíﬁcos dos estudos de bioequivale
haver diferenças quando utilizados em um ambiente clínico.
rios de bioequivale
^ncia depende da
A validade dos atuais crite
^ncia de uma relaç a
~ o clara entre a concentraç a
~ o do
existe
 lito ativo, a eﬁca
 cia terape
^utica e a tolerabilidade.
metabo
~ o, a maioria dos estudos foram observacionais e a
Nesta revisa
~ o do acompanhamento, as características dos particiduraç a
~ es foram heteroge
^neos.
pantes e os sítios das infecç o
~ es: Na
~o e
 possível contra indicar o uso dos gene
riConcluso
^ ncia no seu
cos, mas devemos manter uma postura de vigila
^ncia de equivale
^ ncia clínica e
 fraca.
uso. A evide
https://doi.org/10.1016/j.bjid.2021.101748
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