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RESUMO. As penicilinas constituem os fármacos de escolha no tratamento das infecções. Na pediatria,
sua utilização requer atenção especial, sobretudo na adequação posológica. Objetivando avaliar a terapia
farmacológica da penicilina no setor pediátrico, realizou-se esta pesquisa mediante um estudo exploratório
dos pacientes pediátricos de um hospital na cidade de Campina Grande, no período de três meses. Eviden-
ciou-se a prevalência da penicilina, sendo a ampicilina endovenosa a classe mais utilizada. Adequada pres-
crição posológica foi registrada para 74% das crianças tratadas com penicilina. As penicilinas compreen-
dem antibióticos amplamente utilizados, ocupando importante lugar na terapia antimicrobiana; todavia,
seu uso criterioso é essencial ao sucesso terapêutico.
SUMMARY. “Use of Penicillin in the Pediatric Area of a Hospital in Campina Grande, Paraíba, Brazil”. Peni-
cillin group constitutes the chosen medicines in the treatment of infections. In pediatry, its use requires special
attention, mainly in the adjustment of the dose. Aiming at evaluating the penicillin pharmacological therapy in
the pediatric area, this research was carried by means of an exploratory study with the pediatric patients in a hos-
pital in Campina Grande city, during three months. The prevalence of penicillin was evidenced, being intra-
venous ampicilin the most used class. Adequate dose prescription was registered to 74% of the penicillin-treated
children. Penicillin group consists of largely used antibiotics, occupying an important place in the antimicrobial
therapy; however, its therapeutic success depends on its correct use.

INTRODUÇÃO
A descoberta e a utilização de drogas antimi-

crobianas na medicina humana e veterinária
contribuíram, de forma decisiva, para dimi-
nuição das taxas de morbidade e mortalidade e
das doenças infecciosas, especialmente, bacte-
rianas 1.

Os primeiros conhecimentos acerca destes
produtos devem-se a Pasteur e Jouber, em 1877.
A introdução das sulfonamidas na clínica, em
1936, dá início à era moderna da quimioterapia
antimicrobiana 2. Em 1941, a introdução da pe-
nicilina tornou-se um marco histórico na medici-
na por revolucionar os princípios terapêuticos
até então utilizados nas doenças infecciosas. A
partir de então, ocorreu um crescente progresso
na descoberta e isolamento de novos e cada vez
mais potentes agentes antimicrobianos que pu-

dessem ser utilizados, satisfatoriamente, na tera-
pia e na profilaxia das doenças bacterianas 1,3.

Os primeiros ensaios clínico-terapêuticos
com o uso de penicilina em humanos foram
conduzidos com sucesso nos EUA na década de
40, objetivando o tratamento de infecções es-
treptocócicas e gonocócicas. Com o decorrer do
tempo, foram necessárias alterações na sua es-
trutura química inicial, diante da emergência de
bactérias resistentes e da necessidade de am-
pliação do seu espectro de ação antimicrobiano
4. Neste sentido, o conhecimento e o controle
da resistência bacteriana tornam-se essenciais
para uma administração mais racional e coorde-
nada dos antibióticos 1.

Atualmente, este grupo de antibióticos cons-
titui um dos mais importantes e amplamente uti-
lizados no tratamento clínico e na prevenção de



infecções causadas por diversas bactérias 5. As
penicilinas ocupam, portanto, um importante lu-
gar no arsenal terapêutico antimicrobiano, in-
cluindo vários agentes com distinto espectro de
atividade. São ativas contra bactérias Gram-posi-
tivas, Gram-negativas e anaeróbias, embora sua
maior atividade seja contra as Gram-positivas 5,6.

Entretanto, são drogas não isentas de efeitos
colaterais assim, diante dos riscos, devem ter
uso apropriado e a relação dose x resultado te-
rapêutico deve ser bem estabelecida 2.

Muitos fatores podem influenciar a resposta
do paciente a um fármaco, inclusive sua idade,
doenças nos órgãos de eliminação (rim, fígado),
o uso concomitante de outros fármacos, alimen-
tos e agentes químicos, tratamento anterior com
o mesmo fármaco ou com fármacos semelhan-
tes (tolerância) e diversos fatores genéticos que
podem exercer influência na cinética e na toxi-
cidade dos fármacos (farmacogenética) 7. Sobre-
tudo na pediatria, esses conceitos precisam ser
otimizados, levando-se em consideração as pe-
culiaridades do pequeno paciente e as mu-
danças rápidas que ocorrem com o seu desen-
volvimento que, seguramente, afetarão o trânsi-
to e os efeitos das drogas no organismo 8.

Nos momentos de mudanças fisiológicas
(prematuro, neonato, na puberdade), alterações
fundamentais na farmacocinética são prováveis,
a variabilidade será maior (tanto para o mesmo
paciente durante o tempo como entre os pa-
cientes) e o ajuste da dose, muitas vezes auxilia-
do pela monitorização farmacológica para os
fármacos com baixos índices terapêuticos, se
torna fundamental para uma excelência terapêu-
tica 9.

As crianças não são apenas pequenos adul-
tos, seu corpo processa os medicamentos de
maneira diferente. Por exemplo, o grau de seu
metabolismo é reduzido, especialmente em
bebês, a barreira sangüínea do cérebro é mais
permeável, os rins e o fígado estão ainda desen-
volvendo-se, uma vez que a porcentagem de
eliminação dos medicamentos é reduzida. Por-
tanto, uma simples redução proporcional da do-
se do adulto pode não ser adequada para obter
uma dose pediátrica segura e eficaz 10.

Um número muito grande de fatores influi
na escolha de doses adequadas para crianças,
além da idade e do peso. A resposta a medica-
mentos pode apresentar alterações nestes pa-
cientes, especialmente em tratamentos longos,
decorrentes de mudanças no crescimento e no
desenvolvimento. Quando o médico prescreve
um fármaco, a decisão sobre a via e a dose de-

ve considerar a faixa etária e o peso da criança.
A dose final deve ser individualizada em função
do paciente, do medicamento e da doença. O
intervalo de administração deve ser o mais sim-
ples possível e fatores que causam variações na
absorção (vômito, diarréia, constipação), meta-
bolismo (febre, desnutrição) e excreção (desi-
dratação, insuficiência cardíaca, edema) impõem
uma criteriosa avaliação da dose e sua eficácia e
segurança em cada um destes pacientes 9.

Neste contexto, o presente trabalho reporta a
análise da terapia antimicrobiana da penicilina,
utilizada no setor pediátrico hospitalar, objeti-
vando avaliar criteriosamente o seu uso e a po-
sologia prescrita, bem como identificar as clas-
ses de penicilina mais freqüentemente utiliza-
das, além de detectar os tratamentos terapêuti-
cos e/ou pós-cirúrgicos que fizeram uso de dro-
gas penicilinâmicas.

MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada através de um estu-

do exploratório dos pacientes assistidos na ala
pediátrica de um hospital da cidade de Campina
Grande - PB, Brasil. O critério de inclusão con-
siderou como objeto de estudo os pacientes que
estiveram sob tratamento com antimicrobianos,
no período de dezembro de 2003 a março de
2004. Foram excluídos do estudo os pacientes
que neste período não fizeram uso de penicili-
na.

Para coleta e registro de dados utilizou-se
um questionário padrão, elaborado para o estu-
do, cujo conteúdo inclui: dados pessoais e clíni-
cos dos pacientes; medicamentos utilizados pe-
los mesmos, antes e durante o período de inter-
nação e as queixas relacionadas com a utili-
zação destes. A coleta dos dados foi por meio
de informações presentes nos prontuários.

Os dados coletados foram inseridos em figu-
ras e tabela, de modo a possibilitarem a reali-
zação de uma análise quantitativa, consideran-
do-se os valores relativos e absolutos que justifi-
cassem a prevalência das respostas. Os resulta-
dos obtidos foram comparados com a literatura.

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Éti-
ca em Pesquisa da Universidade Estadual da Pa-
raíba em 06 de outubro de 2004, protocolo nº
181/04. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES
No período de dezembro de 2003 a março

de 2004, foram assistidos 105 pacientes na ala
pediátrica do hospital, na faixa etária compreen-
dida entre 1 dia de vida a 18 anos de idade. 
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A análise dos questionários aplicados a esses
pacientes e/ou a seus acompanhantes revelou
que a faixa etária dos lactentes (1 mês a 2 anos)
correspondeu ao maior percentual de atendi-
mentos, 38% (n = 40), e a faixa dos escolares (5
a 10 anos), 10% (n = 10), foi a que apresentou
menor número de atendimentos .

A idade do paciente representa um impor-
tante determinante das propriedades farmacoci-
néticas antimicrobianas, portanto, a caracteri-
zação destes quanto à faixa etária torna-se de
grande relevância para o estudo 3.

Segundo Silva 8, a fase lactente apresenta
imaturidade fisiológica que pode persistir até os
2 anos de idade, com modificações no metabo-
lismo e eliminação das drogas. Estas diferenças,
quando comparadas com a farmacocinética do
adulto, assumem grande importância clínica na
intervenção terapêutica. O processo de matu-
ração, portanto, deve ser considerado quando
se administram fármacos a esse grupo etário, es-
pecialmente se forem administrados durante
longo período 10.

Estudo realizado no Hospital Materno Infantil
de Brasília, sobre a utilização de medicamentos
para crianças hospitalizadas, registrou significati-
va prevalência da faixa etária de lactentes e pré-
escolares, refletindo no perfil de morbidade pe-
diátrica  da  região,  com  predominância  de
doenças respiratórias, principalmente pneumo-
nias, presentes em 40% dos casos 11.

Quanto ao percentual de uso de antimicro-
bianos no setor pediátrico, verificou-se que dos
105 pacientes pediátricos assistidos 79% (n = 83)
fizeram uso destes medicamentos durante o seu
tratamento hospitalar. Todavia em nenhum dos
usuários, foi encontrada nos prontuários médi-
cos a informação sobre a realização de cultura
ou antibiograma. Na maioria dos casos, a pres-
crição foi empírica, baseada no resultado do
exame físico e do raio X do tórax.

Nos Estados Unidos (EUA), mais de 12% das
receitas prescritas incluem pelo menos um anti-
biótico, constituindo os antimicrobianos a mais

receitada classe de fármacos, no tratamento de
infecções diversas 12.

Análises realizadas no Hospital Materno In-
fantil de Brasília, sobre prescrição de medica-
mentos para crianças hospitalizadas, destacaram
os antiinfecciosos sistêmicos como a segunda
classe mais prescrita, envolvendo 81,9% dos pa-
cientes 11.

Dos pacientes em uso de antimicrobianos (n
= 83) nos setores pediátrico do hospital, 64% (n
= 53) corresponderam à classe das penicilinas,
antibiótico β-lactâmico de posição singular na
antibioticoterapia e de comprovada eficácia na
prevenção e erradicação de infecções em hos-
pedeiros sensíveis 5,13 (Fig. 1).

De acordo com Júnior 5, as penicilinas cons-
tituem um dos grupos de antibióticos mais im-
portantes e amplamente utilizados e, atualmen-
te, são os fármacos de escolha no tratamento de
um grande número de infecções. 

A sua atividade inclui a inibição da transpep-
tidase, enzima localizada na membrana plasmá-
tica bacteriana e responsável pela formação das
ligações cruzadas entre os diferentes filamentos
de peptidoglicano. Essa inibição ocorre porque
a penicilina forma uma ligação covalente com o
radical da serina no local da enzima. Forma-se
então, o complexo do penicilinoil-enzima que
não sofre desacilação. Desse modo, a transpep-
tidase é inibida de modo irreversível por este
antibiótico, impedindo a última etapa da bios-
síntese da parede celular bacteriana e causando
a morte da bactéria 5,14.

As classes de penicilinas utilizadas na pedia-
tria, no referido período, envolveram quatro ti-
pos principais: ampicilina endovenosa 68% (n =
36); amoxicilina 36% (n = 19), ampicilina sus-
pensão oral 24% (n = 13) e oxacilina 13% (n =
7), conforme a Fig. 2. A sobreposição de dados
pode ser explicada pela utilização de mais de
uma classe de penicilina por alguns pacientes,
ao longo de sua antibioticoterapia, conforme a
necessidade clínica.

Em estudos realizados por Kólar 15, onde fo-

Figura 1. Análise do uso de penicilinas dentre os demais antimicrobianos utilizados.
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ram realizadas avaliações sobre o uso de antimi-
crobianos em pacientes pediátricos hospitaliza-
dos, foi observada uma maior utilização de am-
picilina, bem como da cefazolina. Segundo Fa-
rias 4, a ampicilina suspensão oral apresenta ab-
sorção incompleta quando administrada com
alimento, razão pela qual tem o seu uso mais
restrito em comparação com a ampicilina endo-
venosa. Também é responsável por uma maior
incidência de casos diarréicos, quando compara-
da à amoxicilina, que sofre absorção mais rápi-
da e completa pelo trato gastrintestinal, e por
esta razão seu uso se sobrepõe ao da ampicilina
via oral.

Os dados deste estudo mostram-se de acor-
do com a literatura, a ampicilina via oral corres-
pondem a 24% (n = 13) e a amoxicilina a 36%
(n = 19) dos antimicrobianos penicilinâmicos
utilizados no setor pediátrico do hospital (Fig.
2).

Tendo em vista as peculiaridades farmacoci-
néticas e farmacodinâmicas das crianças, crite-
riosa atenção deve estar voltada para o esquema
posológico desta faixa etária especial e diversa,
a fim de que melhor sucesso terapêutico possa
ser obtido quando lhes administra drogas 8.

Figura 2. Identificação percentual das classes de penicilinas prescritas.

Figura 3. Avaliação da posologia pediátrica das penicilinas.

Avaliadas posologicamente as prescrições
pediátricas de penicilina, confrontando-se as do-
ses descritas pelas diretrizes da farmacologia pe-
diátrica em mg/Kg/dia com os dados coletados
sobre dose prescrita, freqüência de uso e peso
do paciente, evidenciou-se qualidade farmacote-
rapêutica adequada para maioria dos pacientes
que fizeram uso de penicilina.

Na análise posológica dos pacientes pediátri-
cos atendidos no hospital no período referido,
constatou-se que 74% (n = 39) das prescrições
de penicilinas estavam posologicamente corre-
tas, 19% (n = 10) apresentavam dose sobrete-
rapêutica, e 7% (n = 4) dose subterapêutica (Fig.
3).

As evidências de uma dose sobreterapêutica
requerem atenção, uma vez que pode resultar
em uma toxicidade significativa, incluindo con-
vulsões, especialmente em pacientes com com-
prometimento na excreção ou metabolismo do
fármaco 3.

Essa neurotoxicidade da penicilina e de ou-
tros antibióticos β-lactâmicos correlaciona-se
com a presença de altas concentrações do fár-
maco no líquido cefalorraquidiano (LCR). Em
geral, ocorre em pacientes com insuficiência re-
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nal aos quais são administradas grandes doses
desses fármacos. A redução da função renal au-
menta as concentrações de penicilina no LCR
por dois mecanismos: redução da eliminação re-
nal da penicilina existente no plasma; e acúmu-
lo de ácidos orgânicos, que inibem competitiva-
mente o mecanismo de transporte no plexo co-
róideo responsável pela remoção da penicilina e
de outros ácidos orgânicos do LCR 3.

A dose muito pequena também pode resultar
em falha do tratamento e tem mais probabilida-
de de levar à seleção de microrganismos resis-
tentes, uma vez que a concentração reduzida
não promoverá efeito terapêutico, prolongando
o tratamento e contribuindo para resistência
bacteriana 3.

A Tabela 1 apresenta as principais utilizações
terapêutica e/ou profilática das classes de peni-
cilinas na ala pediátrica, sendo a insuficiência
respiratória a de maior demanda.

A ampicilina e a amoxicilina são usadas para
tratar infecções respiratórias das vias superiores,
desde que não seja causada por organismos Ha-
emophilus sp. produtores de β-lactamase 16. A
amoxicilina é a droga de escolha para o trata-
mento de infecções agudas do trato respiratório
superior e inferior de gravidade leve a modera-
da, devendo-se considerar, no meio onde vai
ser utilizada, a prevalência de H. influenzae, M.
catarrhalis e S. pneumoniae resistente; e a am-
picilina é utilizada por via parenteral para in-
fecções graves em pediatria, principalmente nos
primeiros três meses de vida 4.

As penicilinas foram utilizadas tanto em tra-
tamentos terapêutico, 94% (n=78), quanto no
profilático, 6% (n=5), sendo evidenciada a qui-
mioprofilaxia apenas para as prevenções de in-
fecções pós-cirúrgicas .

Segundo Chambers 14, o uso mais extenso e
provavelmente mais estudado da quimioprofila-
xia consiste em prevenir as infecções pós cirúr-

Classe de penicilina utilizada Uso terapêutico e/ou profilático
pelos pacientes pediátricos

Amoxicilina Insuficiência respiratória (8); infecção intestinal (6);
broncopneumonia (2); infecção neonatal (2); pneumonia (2).

Ampicilina Insuficiência respiratória (8); enteroinfecção (6);
profilaxia cirúrgica (5); broncopneumonia (3); infecção neonatal (2);
pielonefrite (2) e cianose (1).

Oxacilina Insuficiência respiratória (2); pneumonia (2); queimadura (1)
e tumoração (1).

Tabela 1. Demonstrativo do tratamento medicamentoso das classes de penicilinas utilizadas pelos pacientes as-
sistidos.

gicas. As reações alérgicas ou de hipersensibili-
dade são os efeitos adversos mais freqüentes
das penicilinas. Apenas em uma pequena per-
centagem dos pacientes são observadas reações
de hipersensibilidade, que ocorrem na taxa de 1
a 10% dos indivíduos, com taxa-morte de 0,02%.
As reações alérgicas normalmente aparecem de
7 a 10 dias após o início do tratamento e geral-
mente ocorrem quando esses pacientes estão
expostos a uma segunda dose de penicilina 4.

No estudo realizado, nenhuma reação adver-
sa à penicilina foi evidenciada entre os pacien-
tes pediátricos acompanhados. A análise posoló-
gica do estudo realizado utilizou o que constitui
a prática pediátrica, ou seja, dosagens em
mg/Kg/dia fundamentadas nas listas de doses
ideais descritas pela farmacologia pediátrica.

CONCLUSÕES
A prevalência dos lactentes, no setor pediá-

trico, sugere uma avaliação criteriosa da imaturi-
dade fisiológica e a adequação posológica dos
medicamentos prescritos, a fim de otimizar os
resultados da terapêutica e contribuir para a
melhoria da qualidade de vida e adequação do
arsenal terapêutico.

A prescrição de antimicrobianos para a maio-
ria dos pacientes pediátricos hospitalizados evi-
dencia a grande representatividade terapêutica
destes agentes no tratamento de doenças infec-
ciosas. Dentre as crianças hospitalizadas subme-
tidas ao tratamento com antimicrobianos, predo-
minou o uso de penicilinas, devendo-se atentar,
nas últimas décadas, para a saturação dos am-
bientes hospitalares com este fármaco, podendo
produzir uma pressão seletiva e predispondo os
pacientes à colonização e superinfecção por es-
pécies oportunistas e resistentes às drogas en-
contradas no ambiente hospitalar.

Das classes de penicilinas empregadas, a
mais utilizada foi a ampicilina endovenosa, des-
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tinada ao tratamento de infecções moderadas ou
graves causadas por microrganismos sensíveis.
A avaliação da posologia pediátrica das penicili-
nas evidenciou correta prescrição posológica,
demonstrando-se significativa qualidade farma-
coterapêutica para maior parte das crianças hos-
pitalizadas.

Para os problemas respiratórios,  ampicilina
e amoxicilina foram as drogas de escolha; as pe-
nicilinas foram utilizadas tanto no tratamento te-
rapêutico quanto no profilático, sendo a profila-
xia empregada unicamente na prevenção de in-
fecções pós-cirúrgicas. Nenhuma reação adversa
à penicilina foi evidenciada entre os pacientes
acompanhados.
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