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I – INTRODUÇÃO

A vancomicina é um antibiótico glicopeptídico tricíclico de elevado peso molecular (da ordem de 
1448 dalton)1, produzido por certas estirpes de Amycolatopsis orientalis (anteriormente designado 
por Nocardia orientalis e Streptomyces orientalis)2. A estrutura química completa da vancomicina 
(Figura1)foi confirmada por difracção de Raios X em 1978 3.

Desde a sua descoberta em 1956, a vancomicina tem sido utilizada no tratamento de infecções 
sistémicas causadas por microrganismos Gram positivos. No entanto, durante os anos 60 e 70 o 
seu  uso  diminuiu  significativamente,  devido  à  percepção  dos  seus  efeitos  tóxicos  e  ao 
desenvolvimento de penicilinas e cefalosporinas anti-estafilocócicas. Nos últimos 25 anos verificou-
se  um  incremento  na  sua  utilização  devido  a  um  aumento  do  número  de  doentes 
imunocomprometidos,  portadores  de  próteses  endovasculares,  ou  que  apresentam  infecções 
estafilocócicas meticilino-resistentes.

Figura 1 – Estrutura molecular da vancomicina

Este renovado interesse no uso da vancomicina promoveu numerosos estudos de modo a avaliar 
as  suas  propriedades  farmacocinéticas  e  farmacodinâmicas4.  Surgiram  então  uma  grande 
variedade  de  métodos para estabelecer  a  posologia  mais  adequada a cada doente,  alertando 
sempre para o evidente benefício da monitorização das concentrações séricas de vancomicina, 
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pois é sabido que existe uma estreita relação entre essas concentrações e a eficácia clínica ou 
toxicidade5.

II – FARMACOLOGIA

1. Mecanismo e espectro de acção

O  mecanismo  de  acção  da  vancomicina  consiste  na  inibição  da  síntese  da  parede  celular 
bacteriana, impedindo o segundo passo da síntese do peptidoglicano, ao contrário das penicilinas e 
cefalosporinas  que  inibem  o  terceiro  passo.  Daqui  resulta  que  o  efeito  antibacteriano  da 
vancomicina,  inclui  não  só alteração  da permeabilidade  da  parede da célula  bacteriana,  como 
também inibição selectiva na síntese do ácido ribonucleico.

A vancomicina é um agente antimicrobiano bactericida com um espectro estreito frente à maioria 
dos cocos e bacilos Gram positivos aeróbios e anaeróbios (tabela 1)4.

Tabela 1 – Espectro antibacteriano e susceptibilidades in vitro da vancomicina

ORGANISMO
concentração inibitória mínima 

(mg/l)
Concentração bactericida 

mínima 
(mg/l)

Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermis
Streptococcus pyogenes
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus viridans
Streptococcus grupo D
          Enterococcus
          Não enterococcus
Clostridium species
Corynebacterium species
Propionibacterium
Bacillus anthracis
Listeria monocytogenes
Lactobacillus

1.56 a 3.12
1.56 a 3.12
0.16 a 2.5

0.29
<0.1 a 1.56

0.5 a 6.25
0.1 a 1.56
0.5 a 5.0
0.5 a 5.0
0.5 a 5.0
0.5 a 5.0

5.0
0.78 a > 320

1.56 a 6.25
1.0 a 100

--
--

<0.312 a >50

100 a >100
0.29 a 50

0.78 a >10
0.78 a >10
0.78 a >10
0.78 a >10

--
2.5 a 230

2. Indicações Clínicas

A vancomicina é usada no tratamento sistémico de infecções graves por Gram positivos (tabela 2)4, 
sendo de escolha no tratamento de infecções provocadas por estafilococos meticilino-resistentes. 
Está também recomendado o seu uso nas infecções causadas por estafilococos meticilino-
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susceptíveis em doentes alérgicos às penicilinas ou cefalosporinas; em infecções graves com 
origem em microrganismos resistentes aos agentes antimicrobianos habitualmente utilizados e 
ainda no tratamento empírico em doentes neutropénicos febris.

 Tabela 2 – Usos terapêuticos e profiláticos da vancomicina

Uso Doentes alérgicos às 
penicilinas

Doentes não alérgicos às 
penicilinas

Terapêutica
Infecções graves por Staphylococcus meticilino-resistentes +
Endocardites causadas por:
Streptococcus viridans +
Staphylococcus aureus (associada a gentamicina) +
Staphylococcus  epidermidis (associada  a  rifampicina  e/ou 

gentamicina)
+

Enterococcus grupo D (associada a gentamicina) +
Não Enterococcus grupo D (Streptococcus bovis)

MBC < 10 mg/l (Vancomicina isolada)

MBC ≥ 10 mg/l ( associada a gentamicina)

+

Difteróides +
Infecções do S.N.C. ou de shunts para diálise causadas por:
Cocos gram positivos ( associada a rifampicina) +
Difteróides +
Meningites causadas por:
Cocos gram positivos +
Flavobacterium +
Difteróides +
Outras infecções graves causadas por cocos gram positivos +
Colite por Clostridium difficile (Vancomicina oral) +
Profilaxia
Endocardites:
Procedimentos orais e do tracto respiratório superior +
Procedimentos  gastrointestinais  e  genitourinários  (associada  a 

gentamicina)
+

Cirurgia de implantação de próteses +
Infecções de shunts em hemodiálise crónica +

MBC – Concentração bactericida mínima
Adaptado de CunhaBA, Ristuccia AM. Clin Pharm. 1983;2:417-424

Em doentes alérgicos às penicilinas, as endocardites e bacteriémias por enterococos devem ser 
tratadas com a associação vancomicina/gentamicina6. A adição da gentamicina ou rifampicina (ou 
ambos)  à  terapêutica  com vancomicina  deverá  ser  tida  em conta  sempre  que  se  suspeite  de 
falência da terapêutica com vancomicina isoladamente.

A vancomicina constitui uma alternativa parentérica em doentes alérgicos à penicilina, na profilaxia 
da endocardite em procedimentos dentários ou do tracto respiratório superior. A combinação de 
vancomicina com gentamicina pode ser usada na profilaxia da endocardite em doentes em risco de 
desenvolver bacteriémia após terem sido sujeitos a técnicas no tracto genito-urinário ou gastro-
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intestinal. Pode ainda ser considerada como outra opção na profilaxia em doentes submetidos a 
cirurgia para colocação de próteses ( válvulas cardíacas ou colocação de prótese total da anca) ou 
em hemodiálise crónica7.

Sob  a  forma  oral,  a  vancomicina  é  o  fármaco  de  escolha  no  tratamento  da  colite 
pseudomembranosa causada por Clostridium difficile 8. 

3. Segurança

O desenvolvimento de técnicas de purificação química e farmacêutica, permitiram obter um sal de 
vancomicina com um grau de pureza da ordem dos 92-95%. Este facto levou à redução do número 
de reacções adversas particularmente as associadas com a administração do fármaco.

III – FARMACOCINÉTICA

1. Absorção

No tratamento de infecções sistémicas graves, a vancomicina é administrada por via endovenosa 
através de perfusão intermitente ou contínua. Em relação à perfusão intermitente recomenda-se 
que a sua duração não seja inferior a 60 minutos, uma vez que tempos de perfusão mais curtos 
estão  associados  à  possibilidade  de  ocorrência  de  reacções  adversas  (hipotensão,  “red  man 
syndrome”). 9 

A  administração  intramuscular  de  vancomicina  não  está  recomendada,  por  ser  dolorosa, 
provocando eritema local e tumefacção. Quando administrada por via oral é fracamente absorvida 
pelo tracto gastro-intestinal, sendo no entanto útil no tratamento da ileocolite estafilocócica e colite 
pseudomembranosa.  Em  estudos  recentes  verificou-se  a  presença  de  concentrações  séricas 
significativas de vancomicina, após administração oral em doentes com função renal diminuída ou 
doença inflamatória grave do intestino10,11. Recomenda-se portanto que nestes doentes sejam feitas 
monitorizações periódicas das concentrações séricas de vancomicina, especialmente se estiverem 
a ser administradas altas doses por períodos prolongados (ex: doses iguais ou superiores a 2 g por 
dia e por mais de 10 dias) 4.

2. Distribuição

2.1. Modelo compartimental

__________________________________________________________________________________________________________________
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Sob o ponto de vista matemático, o modelo aberto de 2 ou 3 compartimentos é aquele que melhor 
descreve o comportamento farmacocinético da vancomicina12,13,14,15  na população adulta enquanto 
nos recém-nascidos segue o modelo de 1 ou 2 compartimentos. Após administração endovenosa 
acontece uma fase de distribuição rápida com um tempo de semi-vida de aproximadamente 7 
minutos, seguindo-se uma segunda fase de distribuição mais lenta com um tempo de semi-vida 
rondando os 30-90 minutos12,16,17  (tabela 3)4. A fase de eliminação (t  ½ β) dura em média 6h, mas 
pode variar entre 3-11 h em doentes com função renal normal 3.

Tabela 3 – Parâmetros farmacocinéticos (média ± desvio padrão) da vancomicina em vários doentes adultos.
Vss (L/KG) T1/2,  (H) T1/2,Β (H) CL (ML/MIN)

Função renal normal
0,587±0,04
0,49-1,25
0,43-1,48

0,105-0,13
7,7±1,8
4,7-11,2

86,1±8,9
74,3-96,2

Função renal variável
Clcr > 70 ml/min/1,73 m2 0,50±0,20 0,40±0,20 5,2±2,6 98,4±24,3
Clcr 40 - 70 ml/min/1,73 m2 0,59±0,27 0,49±0,32 10,5±3,6 52,6±17,7
Clcr < 39 ml/min/1,73 m2 0,64±0,18 0,51±0,21 19,9±10,2 31,3±14,9
Clcr > 60 ml/min 0,72±0,35 9,1±2,8 62,7±25,3
Clcr 10 - 60 ml/min 0,89±0,31 32,3±19,3 28,3±16,0
Clcr < 10 ml/min 0,90±0,21 146,7±65,5 4,87±2,60
Doença renal terminal

Clcr < 5 ml/min
1,00±0,12
2,92±0,45

1,13±0,25 121,3±8,2 5,6

Geriatria,  média  idade  =  68,5 
anos

0,76±0,06
1,92±0,30

0,13±0,03 12,14±0,77 60±3,3

Obesidade,  >  90%  peso 
excessivo

0,26±0,03 PCT
0,68±0,07 PCI

187,5±64,7 
PCT

Queimados  >  10%  Superfície 
corporal total

0,59±0,17 142,8±34,5

Toxicodependência drogas IV 0,56±0,12 98,0±29,7

Vss – Volume de distribuição aparente no estado estacionário;  t1/2,α – Semi-vida de distribuição; t1/2,β – Semi-vida de eliminação;  Cl – Clearance corporal 
total; Clcr  - Clearance da creatinina; PCT – Peso corporal total; PCI – Peso corporal ideal

Em estado estacionário, o valor médio da concentração sérica máxima de vancomicina, obtido a 
partir de 11 voluntários sãos, imediatamente após administração em perfusão de 60 minutos, 500 
mg cada 6 h e 1000 mg cada 12 h, rondou 40,3±6,2 e 65,7±7,9 ml/l respectivamente; enquanto que 
os  valores  médios  de  concentração  sérica  mínima  variaram  entre  11,2±2,2  e  7,9±1,7  ml/l 
respectivamente. 

2.2. Volume de distribuição

O volume aparente de distribuição (Vss)  da vancomicina aproxima-se ou excede ligeiramente o 
volume de água corporal total. Usando o modelo aberto de 2 compartimentos, o volume aparente 
de  distribuição  da  vancomicina  é  de  0,58±0,22  l/kg18.  O  volume  médio  de  distribuição  é 
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significativamente  maior  em  doentes  com  obesidade  mórbida  (43  l)  quando  comparado  com 
doentes normais (28,9 l)13, e também aparece largamente aumentado em doentes com insuficiência 
renal terminal (0,9 l/kg)19,20. 

Por outro lado, o volume de distribuição também é maior em doentes idosos, possivelmente devido 
a alterações na circulação periférica e na ligação às proteínas plasmáticas dependentes da idade12. 
O  volume  do  compartimento  central  (Vc)  é  0,22±0,12  l/kg,  usando  o  modelo  aberto  de  2 
compartimentos18.

A penetração da vancomicina nos tecidos e fluidos corporais encontra-se descrita nas tabelas 4 e 
53.

Tabela 4 – Concentração de vancomicina nos fluidos e tecidos corporais.

LOCAL DOSE IV Nº DE 
INDIVÍDUO

S

CONCENTRAÇÃ
O SÉRICA 

(MG/L)

CONCENTRAÇÃ
O NO LOCAL 

(MG/L)

 C. LOCAL/C.SÉRICA 
(%)

Fluidos corporais
Humor aquoso 500 mg(S) 5 13,8 (11,0-17,0) < 0,78 < 5,6
Líquido ascítico 500 mg(S)

500 mg (M)
11
3

6,9 (6,4 – 8,0)
14,8 (9,1-20,6)

3,6 (1,5-5,2)
8,7 (4,8-12,5)

52
59

Bílis 500 mg(S) 9 7,5 (5,2-10,0) 3,1 (2,0-3,6) 41
Líquido  cefalo-
raquidiano
S/inflamação 500 mg(S)

500 mg(M)
9
2

6,3 (4,8-10,0)
ND

0,0
0,0

0

Meningite 0
Crianças 10-15 mg/Kg/dose 

(M)
3 ND 3,1 (1,2-4,8)

Crianças 30-60 mg/Kg/dose 
(M)

10 ND 3,9 (1,0-12,3)

Lactentes 10-15 mg/Kg/dose 
(M)

2 ND 3,1 (2,05-4,2)

Líquido 
pericárdico

500 mg(S)
500 mg(M)

11
3

6,2 (4,4-8,7)
8,6 (7,1-9,8)

2,3 (0,8-5,5)
6,7 (5,4-8,0)

37
78

Líquido pleural 500 mg (S) 12 7,3 (2,9-10,0) 3,0 (0,0-8,1) 31
Adultos 500 mg(M) 3 9,0 (8,5-9,3) 5,7 (3,3-8,1) 63
Lactentes 15 mg/Kg/dose (M) 1 ND 16,0
Líquido sinovial 500 mg(M) 6 7,0 (5,2 – 8,7) 5,7 (4,0-6,4) 81
Tecidos
Osso 15 mg/Kg/dose (S) 10 22,1 (10,5-52,9) 1,14 (0,0-2,58) 4
Válvulas cardíacas 15 mg/Kg/dose (S) 33 14,2 4,2 30
Músculo 
esquelético

15 mg/Kg/dose(S) 33 14,2 3,2 23

S) – Dose única (M) – Doses múltiplas   

Tabela 5 – Concentração de vancomicina no líquido peritoneal.
DOSE E VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO

Nº DE DOENTES TEMPO DE 

AMOSTRAGEM (H)

CONCENTRAÇ

ÃO NO 

DIALISADO 

(MG/L)
DPCA sem peritonitea

Bunke et al 10 mg/Kg IV (DU) 6 0-4 4,1 ± 0,9
4-8 2,6±0,6
8-12 2,1±0,7
12-24 3,6±0,9

10 mg/Kg IP (DU) 6 0-4 106±28
4-8 9,4±1,5
8-12 1,9±0,8
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12-24 1,6±0,7
Morse et al 15 mg/Kg IV (DU) 4 6 5,8±2,6

12 4,3±1,8
48 3,0±1,4

30 mg/Kg IP (DU) 4 6 610±295
12 59,2±73,8
48 4,7±2,5

DPCA com peritonite
Whitby et al 25 mg/Kg IV (DU) 6 _ 12,3±0,8
Boyce et al 30 mg/Kg IP x 2 (7 dias) 11 72 12,1±4,2

1 g IP seguido por 30 ml/l 

de dialisado (5 dias)

8 - -

DPI sem peritonite
Nielsen et al 1 g IV (DU) 11 - 0-10,3
DPI com peritonite
Glew et al 1 g IV semanal 6 - 0-22,5

DU – Dose única; DPCA – Diálise peritoneal contínua ambulatória; DPI – Diálise peritoneal intermitente; IV – Intra-venoso; IP – Intra-peritoneal

Após administração endovenosa de uma dose única ou doses múltiplas de vancomicina foi possível 
medir  concentrações  terapêuticas  de  vancomicina  nos  líquidos  ascítico,  pericárdico,  peritoneal, 
pleural e sinovial, enquanto que na bílis só se encontram pequenas quantidades de vancomicina21. 
Nos tecidos humanos a vancomicina concentra-se no músculo esquelético, válvulas cardíacas e 
ossos22. Em doentes com meninges não inflamadas a vancomicina penetra fracamente no líquido 
cefalorraquidiano  (LCR),  contrariamente  ao  que  sucede  na  generalidade  dos  doentes  com 
inflamação das meninges em que o grau de penetração no LCR está directamente relacionado com 
o grau de inflamação das mesmas. A importância de medir as concentrações da vancomicina no 
LCR é no sentido de assegurar concentrações eficazes contra o microrganismo infectante; mas a 
sua capacidade para prever a ocorrência de reacções adversas permanece questionável4.

2.3.Ligação às proteínas plasmáticas

A ligação da vancomicina às proteínas plasmáticas varia entre 10 e 60 %18,19,23. Os valores médios 
de ligação às proteínas plasmáticas referidos na literatura incluem 55% em voluntários sãos com 
função renal normal23, 30 a 40 % em doentes infectados com diferentes graus de função renal(valor 
médio de albumina 2,5 - 2,9 g/dL)18,23, 28,7 % em doentes queimados (valor médio de albumina 2,5 
g/dL) e 18,5 % em doentes com insuficiência renal terminal (valor médio de albumina 2,78 g/dL)23. 

Por  outro  lado,  a  vancomicina  liga-se  predominantemente  à  albumina  sérica,  mais  do  que  à 
α1-glicoproteina como é demonstrado pela  boa correlação que  existe  entre  a  concentração de 
albumina sérica e  a percentagem de vancomicina ligada às proteínas (Figura 2)4.
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Figura 2 – Relação entre a albumina sérica e a percentagem de vancomicina 

ligada às proteínas plasmáticas
Legenda: O – Rodvold et al.  ■ – Tan et al. ▲ – Zocufa et al. ♦ - Cutler et al.
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3. Eliminação

A  vancomicina  é  excretada  principalmente  por  filtração  glomerular,  com  alguma  reconhecida 
secreção  tubular  renal.  Em  doentes  com  função  renal  normal,  80  a  100  %  de  uma  dose 
administrada por via endovenosa é recuperada na urina dentro de 24 horas24. 

A clearance corporal total da vancomicina (Cl) está linearmente correlacionada com a clearance da 
creatinina15,17. A clearance renal da vancomicina , no entanto, excede a clearance da creatinina, 
sugerindo  que  outros  mecanismos,  para  além  da  filtração  glomerular  (ex:  secreção  tubular) 
contribuem para a eliminação da vancomicina12,18,25. 

A semi-vida de eliminação da vancomicina em doentes com função renal normal varia entre 2,9 e 
13,3 horas16,17 e aumenta proporcionalmente com decréscimos na clearance da creatinina17,18 .

A maioria dos dados sugere que a vancomicina é excretada quase intacta pelos rins sem que tenha 
ocorrido metabolização apreciável; no entanto, vários estudos recentes sugerem que nos humanos 
pode ocorrer alguma eliminação não renal, nomeadamente por via hepática, uma vez que doentes 
com alteração da função hepática e com função renal normal apresentam prolongamento do valor 
de  semi-vida  da  vancomicina.  Embora  sejam  necessários  dados  adicionais  sobre  a  Cl  da 
vancomicina  em indivíduos  com doença  hepática,  os  ajustamentos  de  dose  não  parecem ser 
necessários nestes doentes15,18,25.

A tabela 626 apresenta os parâmetros farmacocinéticos da vancomicina obtidos a partir de vários 
estudos em doentes adultos com função renal normal.
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Tabela 6 – Parâmetros farmacocinéticos da vancomicina em doentes adultos com função renal normal
Nº 

pacientes
ref.

MODEL

O 

CINÉTIC

O

T½
 

(MIN)

T½
 

(H)

T½
 

(H)

V1 

(L/KG)

Vs 

(L/KG)

ClT 

(ML/MIN/

KG)

Clcr 

(ML/MIN)

4 Krogsud 1980 Tri 7,30,9 1,020.44 8,92,8 0,120,01 0,920,32 1,190,13 12012,5
4 Blouin 1982 Tri 6,74,1 0,970,20 4,80,4 0,110,03 0,390,06 1,190,07 138,328,1
22 Healy 1987 Tri - 1,50,90 8,12,2 0,140,06 0,590,13 1,100,11 94,316,5
13 Rostchafer 

1982

Bi - 0,500,33 5,61,8 0,140,08 0,620,40 1,260,59 184,152,6

11 Rostchafer 

1982

Bi - 0,500,30 6,13,1 0,100,05 0,540,41 0,960,34 85,211,7

6 Brown 1983 Bi - - 2,61,3 0,15 0,48 2,45 153,754,9
9 Golper 1988 Bi - 0,3214 5,70,6 0,580,03 0,890,08 1,830,17 124,010,0
10 Rodvold 1988 Bi - 0,4020 5,22,6 0,210,11 0,500,20 1,250,30 102,230,9
12 Hurst 1990 Bi - 0,380,24 7,43,2 0,140,06 - 1,660,51 126,038,6
121 Guay 1993 Bi - - 7,56,7 - 0,840,38 1,22050 96,930,5
7 Matzke 1984 Mono - - 9,12,8 - 0,720,35 0,920,36 87,622,3
50 Ryback 1986 Mono - - 13,615,1 - 0,550,19 0,88 76,941,0
53 Bunon 1989 Mono - - 13,36,5 - 0,690,17 0,660,37 67,830,9
12 Bunon 1989 Mono - - 13,08,3 - 0,820,22 0,900,45 65,025,0
22 Birt 1990 Mono - - 6,21,9 - 0,540,23 1,120,47 97,435,7
31 Iro 1993 Mono - - 19,95,9 - 0,720,14 0,890,32 66,722,8
30 Welch 1993 Mono - - 7,64,7 - 0,590,16 1,0239 -
704 Ducharme 1994 Mono - - 6,132,16 - 0,340,26 1,080,52 80,234,5

t½
: Semivida de eliminação da fase ; t½

: Semivida de eliminação da fase ; t½
: Semivida de eliminação da fase ; V1: volume de distribuição do 

compartimento central; Vs: volume de distribuição em equilíbrio; ClT: Clearance sistémica total; Clcr: Clearance de creatinina.

4. Factores que afectam a farmacocinética da vancomicina

4.1. Insuficiência renal

Os doentes com função renal diminuída têm constituído o grupo populacional mais bem estudado, 
no que diz respeito às alterações no comportamento farmacocinético da vancomicina, e a partir 
destes  estudos  vários  métodos têm sido  desenvolvidos  para  o  estabelecimento  das  doses  de 
vancomicina15,17,18. À medida que a função renal diminui tem-se observado um aumento progressivo 
da semi-vida de eliminação e uma redução na clearance corporal  total.  Em doentes com uma 
clearance de creatinina igual ou superior a 70 ml/min a clearance corporal total de vancomicina é 
98,4±24,3 ml/min comparado com apenas 4,87±2,60 ml/min em doentes com insuficiência renal 
terminal em hemodiálise17. As alterações na função hepática parecem não afectar o comportamento 
farmacocinético da vancomicina. No entanto, sabe-se que a semi-vida sérica da vancomicina pode 
estar aumentada em doentes com função hepática diminuída mas não se pode estabelecer uma 
correlação entre a gravidade da insuficiência hepática e o grau de prolongamento do tempo de 
semi-vida ou de outros parâmetros4.
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Podemos então concluir que a insuficiência renal é o processo fisiopatológico que mais afecta a 
farmacocinética  da  vancomicina  contribuindo  para  um  decréscimo  na  clearance  e  um 
prolongamento  do  tempo  de  semi-vida  que  são  proporcionais  à  deterioração  da  função  renal 
(Figura 3 e Tabela 7)26. O volume de distribuição não sofre alterações. Nestes doentes aconselha-
se, por isso, o ajustamento da dose e a monitorização dos níveis plasmáticos da vancomicina26.

Figura 3 – Eliminação da vancomicina em doentes anéfricos e doentes com função renal normal.

Tabela 7 – Parâmetros farmacocinéticos da vancomicina em doentes com insuficiência renal
Nº 

pacientes

Clcr 

(ML/MIN) REF

MODEL

O 

CINÉTIC

O

T½
 

(H)

T½
 

(H)

V1 

(L/KG)

Vss 

(L/KG)

ClT 

(ML/MIN/

KG)

14 61,210,0 Rodwold 

1988

Bi 0,490,32 10,53,3 0,210,14 0,590,27 0,860,29

13 35,712,3 Rodwold 

1988

Bi 0,510,21 19,910,2 0,240,12 0,640,18 0,680,32

13 37,417,1 Matzke 1984 Mono - 32,319,3 - 0,890,31 0,410,23
19 28,313,7 Guay 1993 Bi - 31,125,4 - 0,810,32 0,380,26
36 < 10 Rodwold 

1988

Mono - 146,765,5 - 0,900,21 0,080,04

10 Hemodiálise Dunn 1987 Bi 0,550,30 188,657,4 0,220,08 0,860,28 0,050,02
18 Hemodiálise Böhler 1992 Bi - 100,112,1 - 0,860,08 0,100,07
6 Diálise 

peritoneal

Bunke 1983 Bi 0,490,09 81,010,8 - 0,880,07 -

4 Diálise 

peritoneal

Blewins 

1984

Bi 1,270,63 90,224,2 0,360,08 0,790,07 0,080,01

4.2. Idade
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Doentes geriátricos (≥ 60 anos)

A farmacocinética  da  vancomicina  tem  sido  largamente  estudada  nestes  doentes.  Dos  vários 
ensaios, chegou-se à conclusão que os doentes idosos apresentam uma clearance total e renal da 
vancomicina diminuída, quando comparada com doentes mais jovens (idade média 23 anos). Por 
outro lado, os doentes geriátricos exibem uma maior semi-vida de eliminação e um maior volume 
aparente de distribuição em estado estacionário4.

Recém-nascidos e crianças

A farmacocinética da vancomicina, após administração endovenosa em doentes pediátricos tem 
sido estudada usando o modelo de 1 ou 2 compartimentos. Neste grupo populacional, verificou-se 
que existe uma relação directa entre a clearance e a idade, estando as modificações dependentes 
do  funcionamento  renal.  Vários  estudos  demonstraram que  nos  recém-nascidos  e  crianças,  a 
clearance e o volume de distribuição aparente estão directamente correlacionados com a idade 
pós-concepcional e peso corporal27,28.

Tabela 826 – Parâmetros farmacocinéticos da vancomicina para diversos grupos etários.
TIPO de
pacientes N I.G./I.P.

MODEL
O 

CINÉTIC
O

T½
 

(H)
T½

 
(H)

V1 

(L/KG)
Vss

(L/KG)
CLT

(ML/MIN/K
G)

REF

Neonatos 
prematuros 

7 32/35 Bi 0,15 9,8 - 0,74 0,85 Schaad 1980

7 34/39 Bi 0,05 5,9 - 0,71 2,41 Schaad 1980
15 29,1/33,2 Bi - 5,61,6 - 0,480,09

8
1,070,34 Kildoo 1990

192 29,5/31,8 Bi 2,8-3,7 13,4-33,7 0,440,07 0,760,41 0,980,40 Seny 1994
14 32/37,3 Mono - 4,9 - 0,480,16 1,340,45 Naqui 1986
20 26,5/36,4 Mono - 5,0 - 0,690,15 - James 1987
13 29,8/38,2 Mono - 5,13,0 - 0,470,15 1,440,89 Lisby 1988
19 29,3/34,2 Mono - 5,61,6 - 0,520,08 1,200,53 Asbury 1993
16 26,6/29,4 Mono - 6,60,3 - 0,550,02 1,000,16 Medougal 1995
15 29,4/32,9 Mono - 5,60,4 - 0,560,02 1,170,11 Medougal 1995
13 35,9/39,2 Mono - 4,90,4 - 0,570,02 1,330,08 Medougal 1995
29 31,2/33,4 Mono - - - 0,550,20 1,010,37 Rodvold 1995

Lactentes 16 3-4 meses Bi 0,38 4,1 - 0,78 3,76 Schaad 1980
6 3-6 meses Mono - 3,0 - 0,380,04 1,670,61 Naqui 1986

Crianças 18 4-8 anos Bi 0,350,14 2,50,4 - 0,710,15 5,591,09 Schaad 1980
28 9-13 anos Mono - 2,90,5 - 0,630,8 2,550,55 Chang 1994
8 0,2-20 anos Mono - 4,84,0 - 0,540,15 1,830,83 Harvard 1990

Idosos 6 >65 anos Bi 1,920,30 12,10,8 0,110,02 0,790,06 0,890,06 Culter 1984
108 >60 anos Bi - 17,811,8

1
- 1,000,43 0,710,41 Guay 1993

140 >60 anos Mono - 10,53,7 - 0,750,18 0,760,4 Ducharme 1994
IG – idade gestacional em semanas; IP – idade postconcepcional

4.3 Sexo
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Em relação a este factor,  verificam-se alterações na distribuição da vancomicina, consoante se 
trate de indivíduo do sexo masculino ou feminino. Assim, os valores de volume de distribuição mais 
elevados verificam-se em mulheres obesas com idade superior a 60 anos enquanto que os homens 
com idade inferior a 40 anos e peso normal apresentam os valores mais baixos de V. As mulheres 
apresentam valores de V consistentemente mais elevados que os homens da mesma faixa etária.

Os estudos que avaliaram a distribuição da vancomicina em homens e mulheres obesos de peso 
semelhante, sugeriram uma distribuição mais extensa nas mulheres

Da mesma forma,  verificou-se que  os valores  de  Cl  da  vancomicina  mais  baixos  surgiam em 
doentes do sexo feminino e em idosos. 29 

4.4 Obesidade

Os  doentes  com  obesidade  mórbida  apresentam  volumes  de  distribuição  aparente 
significativamente mais elevados do que os doentes não obesos (43,0 L vs 28,9 L) e menores semi-
vidas de eliminação (3,2 h vs 4,8 h), respectivamente. Os doentes obesos apresentam também 
valores de clearance total de vancomicina maiores que os doentes não obesos, no entanto isto não 
se verifica se se fizer o ajustamento em relação ao peso corporal total13.

Vários  estudos  demonstraram  que  o  peso  corporal  total  representa  um  importante  factor  na 
previsão do volume de distribuição aparente e clearance corporal total de vancomicina. Portanto, 
maiores  doses  diárias  totais  de  vancomicina  podem ser  necessárias  para  manter  as  mesmas 
concentrações em doentes obesos, quando comparados com doentes não obesos e a dose de 
vancomicina deverá ser estabelecida tendo em conta o peso corporal total real do doente4.

4.5 Gravidez

Nas grávidas  verificam-se aumentos significativos  na semi-vida de eliminação e  no volume de 
distribuição da vancomicina4.

4.6 Outras populações
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Estudos efectuados em doentes críticos permitiram concluir que os valores da clearance e da semi-
vida de eliminação da vancomicina se correlacionam bem com a função renal remanescente4. 

Em relação aos doentes queimados, estes apresentam clearances de creatinina e de vancomicina 
mais elevadas e semi-vidas de eliminação menores quando comparados com outros doentes. Por 
isso mesmo, estes doentes queimados necessitam de doses diárias maiores e possivelmente mais 
frequentes para desencadear concentrações séricas eficazes. O mecanismo exacto que explica 
estas  alterações  no  valor  da  Clearance  ainda  não  está  perfeitamente  conhecido,  mas 
provavelmente será devido à eliminação aumentada, aumento da taxa de filtração glomerular e 
possíveis  alterações na ligação às proteínas plasmáticas30.  Portanto, para evitar  concentrações 
subterapêuticas  neste  tipo  especial  de  população  é  conveniente  fazer  a  individualização  da 
terapêutica com vancomicina através da monitorização das concentrações séricas.

Tabela 926 – Parâmetros farmacocinéticos da vancomicina em diferentes grupos populacionais.

Nº E TIPO DE DOENTES MODEL
O 

CINÉTIC
O

T1/2Α 
(H)

T1/2Β (H) V1 (L/KG) VSS 

(L/KG)
CLT 

(ML/MIN/K
G)

REFERÊNCIA

12 Críticos Bi
0,63 

±0,27
14,8 ±6,7

0,34±0,27 1,12±0,47 -
Alcaraz 1988

10 Críticos Bi -
13,2 ±8,9

0,50±0,20 0,62±0,40
Garaud 1984

6 Oncológicos Bi ≤ 0,5
2,6 ±1,3

0,15±0,10 0,48±0,24 2,45±0,94
Brown 1983

9  Oncológicos  c/  Insuf. 
Hepática

Bi ≤ 0,5
37,0 

±7,43
0,12±0,06 0,33±0,18 0,73±0,73

Brown 1983

37 Hematológicos Mono -
4,5 ±3,6

- - 1,72 ±0,80
Soto
1991

31 Hematológicos Mono -
6,1 ±2,6

- 1,00 
±0,41

2,03 ±0,97
Fruns
1991

10 Queimados - -
-

- - 1,16 ±0,63
C. Brater

1986

10 Queimados - -
-

- 0,59 
±0,17

2,38 ±0,57
Ryback

1990

21 Queimados Bi
0,51 

±0,30
6,0 ±2,5

0,13 
±0,07

0,62 
±0,44

1,12 ±0,52
Rotschafer

1992

14 Toxicodependentes - - - - 0,56±0,12 1,63 ±0,49
Ryback

1990

__________________________________________________________________________________________________________________
Ana Maria Rolo 25



               Monitorização das concentrações séricas de  Vancomicina em Doentes sujeitos a Hemofiltração AV contínua                    

4.7 Técnicas de Diálise

A influência dos métodos dialíticos no comportamento farmacocinético da vancomicina tem sido 
estudada  em  doentes  sujeitos  a  hemodiálise,  diálise  peritoneal  intermitente,  diálise  peritoneal 
ambulatória crónica, hemofiltração e hemoperfusão. Vários factores podem conduzir ao facto de o 
fármaco ser  removido por diálise, incluindo as suas propriedades físico-químicas,  propriedades 
mecânicas do método de diálise, o fluxo de sangue e do dialisado durante a técnica de diálise e as 
características farmacocinéticas do fármaco31. 

A hemodiálise não apresenta um efeito significativo na taxa de eliminação da vancomicina, assim 
uma dose suplementar após hemodiálise não se justifica. Salem et al. calcularam a clearance de 
hemodiálise  da  vancomicina  através  da  quantificação  do  teor  de  vancomicina  removido  no 
dialisado,  verificando-se  que  menos  de  10  %  de  uma  dose  administrada  de  vancomicina  é 
removida durante a hemodiálise. Por outro lado, o uso de membranas dialíticas de polissulfona de 
alto fluxo demonstraram um aumento substancial da clearance plasmática da vancomicina quando 
comparada  com  o  uso  das  membranas  dialíticas  standard  de  cuprofano,  diminuindo  as 
concentrações plasmáticas de vancomicina4. Uma vez que quantidades apreciáveis de vancomicina 
são  removidas  durante  hemodiálise  de  alto  fluxo,  uma  dose  suplementar  após  a  técnica  foi 
inicialmente  recomendada.  No  entanto,  parece  que  se  se  deixar  ocorrer  uma  redistribuição 
significativa  da  vancomicina  (48  %)  o  que  demora  aproximadamente  12  horas,  o  valor  de 
concentração às 12 h pós-diálise aproxima-se do valor de concentração pré-diálise32. Assim, as 
recomendações para uma dose suplementar pós hemodiálise de alto fluxo deverão ser baseadas 
nas concentrações séricas obtidas pelo menos 12 h após o fim do método dialítico.

Em relação à técnica de hemofiltração, esta parece ter um efeito significativo no comportamento 
farmacocinético da vancomicina, diminuindo a semi-vida de eliminação e aumentando a clearance 
da vancomicina após a administração de uma dose em doentes com insuficiência renal terminal33. 
Por outro lado, a fracção média de vancomicina removida por hemofiltração foi aproximadamente 
32 % e sendo assim, um ajuste de dose poderá ser necessário para manter concentrações séricas 
adequadas  de  vancomicina.  Tal  como  acontece  com  a  hemodiálise  de  alto  fluxo,  após  a 
hemofiltração ocorre um “rebound” nas concentrações séricas4.

A remoção de vancomicina durante a diálise peritoneal intermitente, permanece por elucidar. Em 
doentes  não  infectados  verifica-se  um declínio  de  cerca  de  40  % nas  concentrações  séricas 
durante as primeiras 15 h de técnica,  assim uma dose suplementar  pode ser  necessária  para 
manter concentrações adequadas34. 

__________________________________________________________________________________________________________________
Ana Maria Rolo 26



               Monitorização das concentrações séricas de  Vancomicina em Doentes sujeitos a Hemofiltração AV contínua                    

IV – FARMACODINÂMICA

Numerosos autores têm sugerido várias margens terapêuticas e diferentes tempos de amostragem 
para uma correcta monitorização das concentrações séricas de vancomicina5,16,17. Estes relatórios 
originaram uma grande disparidade nos métodos para monitorização terapêutica da vancomicina. 
Alguns autores recomendam como valores de concentração máxima (medidos 2 h após o fim da 
perfusão de 1 h), 20-30 mg/l e como valores de concentração mínima 5-10 mg/l26. Esta margem 
terapêutica  parece  ser  aceitável  e  deverá  ser  tida  em conta  na  monitorização  terapêutica  da 
vancomicina.

1. Correlação entre a concentração sérica e a resposta clínica 

Os  conceitos  convencionais  sugerem  que  os  valores  de  concentração  sérica  máxima  para  a 
vancomicina deverão estar compreendidos entre 20-30 mg/l (medidos 2 h após o fim da perfusão 
de  1  h).  Estes  valores  são  adequados  para  a  maioria  dos  microrganismos  para  os  quais  a 
vancomicina é usada clinicamente. Da mesma maneira as concentrações séricas dos antibióticos 
são usadas geralmente como marcadores para representar a concentração no local da infecção. 
Para um determinado microrganismo ser considerado susceptível a concentração mínima inibitória 
(MIC) do antibiótico deverá ser igual ou menor que a concentração sérica atingida; é fundamental 
que a concentração sérica máxima seja 4 vezes superior à MIC para o patogénio infectante. As 
MIC  e  as  concentrações  bactericidas  mínimas  (MBCs)  da  maioria  dos  microrganismos  Gram 
positivos para a vancomicina são iguais ou menores que 5 mg/l (ver tabela 1). As excepções são 
para  os  Enterococcus  e  Staphylococcus  coagulase-negativo  meticilino-resistentes.  As 
concentrações séricas e tecidulares permanecem em valores próximos das MICs e MBCs para o 
microrganismo infectante durante o intervalo posológico quando a concentração sérica mínima de 
vancomicina  se  mantém  entre  5-10  mg/l.  A  acrescentar  a  isto,  podemos  ainda  referir  que  a 
vancomicina demonstra um efeito pós-antibiótico para vários microrganismos Gram positivos35.

  As concentrações séricas bactericidas, MICs e MBCs da vancomicina têm sido associadas aos 
resultados clínicos na população doente adulta e pediátrica. Vários estudos têm sido feitos para 
avaliar  a  relação  entre  as  concentrações  séricas  atingidas  e  a  resposta  clínica  resultante, 
parecendo haver uma estreita relação.3

Mais recentemente, nas Unidades de Cuidados Intensivos tem sido preconizada a administração de 
vancomicina em perfusão contínua, com base no pressuposto de que é importante maximizar o 
tempo durante o qual as concentrações do antimicrobiano excedem a MIC (T>MIC). Neste caso, os 

__________________________________________________________________________________________________________________
Ana Maria Rolo 27



               Monitorização das concentrações séricas de  Vancomicina em Doentes sujeitos a Hemofiltração AV contínua                    

esquemas posológicos deverão ser ajustados de forma a atingir concentrações séricas alvo de, 
consoante os estudos, 15-20 mcg/ml ou 20-25 mcg/ml, enquanto houver infecção documentada36,37.

2. Correlação entre as concentrações séricas e a toxicidade

As reacções adversas mais frequentes relacionadas com o uso da vancomicina são a ototoxicidade 
e a nefrotoxicidade. A relação existente entre estas reacções adversas e as concentrações séricas 
de  vancomicina  é  difícil  de  interpretar,  devido  a  terapêutica  concomitante,  situação  clínica  do 
doente,  e  os  critérios  usados  para  definir  toxicidade.  As  reacções  adversas  normalmente 
associadas à terapêutica com vancomicina estão resumidas na tabela 104.

Tabela 10 – Reacções adversas da vancomicina

Efeito Incidência

Nefrotoxicidade
< 5% quando isolada

35 % quando associada a um aminoglicosido
Ototoxicidade 1,4 – 5,5 %
Síndrome do ” Pescoço vermelho” 5,3 – 11,2 %
Rash 2 – 6 %
Tromboflebite, arrepios, febre 6 %
Neutropenia < 2 %

Nefrotoxicidade

Os vários estudos feitos com vancomicina no sentido de avaliar a indução de nefrotoxicidade, não 
conseguiram estabelecer um efeito causal directo, porque muitos dos doentes que desenvolveram 
nefrotoxicidade estavam a fazer terapêutica concomitante com aminoglicosidos, apresentavam uma 
doença  renal  ou  tinham  uma  infecção  grave  por  estafilococos.  A  maioria  dos  ensaios  que 
implicavam a vancomicina como um potencial agente nefrotóxico apareceram na década de 60 e 
foram relacionados, em parte, com as impurezas que o produto comercializado apresentava4.

Nos casos referidos de nefrotoxicidade, a disfunção renal foi reversível, com o retorno da creatinina 
sérica aos valores normais, após redução na dose ou descontinuação da terapêutica4.

Ototoxicidade
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Os primeiros sinais de ototoxicidade provocados por uma terapêutica com vancomicina incluem 
zumbido, vertigens e a perda de audição ocorre secundariamente à destruição do nervo auditivo38. 
A  maioria  dos  resultados  obtidos  com os  ensaios  referentes  à  determinação  da  ototoxicidade 
provocada pela vancomicina são difíceis  de interpretar  devido ao facto  de os doentes estarem 
geralmente  a  fazer  outra  terapêutica  ototóxica  concomitante  (ex:  aminoglicosidos);  existir  uma 
insuficiência renal e falta de testes que avaliem a função auditiva antes do tratamento, tornando a 
ocorrência de ototoxicidade extremamente subjectiva4.

A ototoxicidade tem sido frequentemente associada com concentrações séricas que variam entre 
80-100 mg/l, embora também tenha sido referida para concentrações séricas entre 25-152 mg/l4.

Os dados sugerem uma possível relação causal entre as concentrações séricas de vancomicina e 
os efeitos ototóxicos;  no entanto ainda não está bem definido qual  das concentrações séricas, 
máximas ou mínimas, é mais importante para o aparecimento da ototoxicidade. Assim, a execução 
de  testes  audiométricos  antes  do  tratamento  é  fundamental  especialmente  em  doentes  com 
insuficiência renal ou que estejam a fazer outra medicação ototóxica.

3. Reacções adversas não correlacionadas com as concentrações séricas

O  sindroma  do  ”pescoço  vermelho”  ou  “homem  vermelho”  é  uma  reacção  tipo  histamínica, 
caracterizada por vermelhidão, prurido, taquicardia, eritema, angioedema e um rash macular que 
envolve a face, pescoço, parte superior do tronco, costas e braços9. Geralmente está associado a 
administrações endovenosas rápidas  de vancomicina.  A  reacção  típica  inicia-se  15-45  minutos 
após início da perfusão e resolve-se entre 10-60 minutos após o fim da perfusão4. Esta reacção 
pode  ser  minimizada  ou  evitada  se  a  administração  de  vancomicina  for  feita  a  uma  taxa  de 
perfusão não superior a 15 mg/minuto39. Fazendo a perfusão de 1g de vancomicina durante 2 h, a 
frequência e gravidade do sindroma do pescoço vermelho diminuem; assim como a libertação de 
histamina, quando comparada com perfusões de 1 h9. 

O rash maculopapular ou eritematoso pode ocorrer em 2 a 6 % dos doentes. O rash normalmente 
resolve-se  com  a  descontinuação  da  terapêutica  com  vancomicina.  Por  outro  lado,  estudos 
recentes referiram a ocorrência de dermatite exfoliativa, eritema multiforme, sindroma de Stevens-
Johnson e necrólise epidérmica em doentes a quem foi administrada vancomicina40. 

Com a purificação das preparações de vancomicina na década de 70, a incidência de reacções 
adversas do tipo tromboflebite foi substancialmente reduzida4.
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A vancomicina é um fármaco indutor de  febre e esse facto deverá ser tido em consideração nos 
doentes com febre prolongada, e para os quais todas as outras causas etiológicas tenham sido 
eliminadas41.

A  incidência  de  neutropenia durante  a  terapêutica  com  vancomicina  tem  aumentado, 
provavelmente devido ao seu crescente uso no tratamento de infecções estafilocócicas graves 
resistentes,  assim  como  à  terapêutica  prolongada  para  o  tratamento  de  endocardites  e 
osteomielites42.  

Outras  reacções  adversas  relacionadas  com  a  terapêutica  com  vancomicina  podem  incluir 
trombocitopenia, hipotensão e shock(raro), e reacções anafiláticas.

4. Interacções

Contrariamente  ao  número  de  reacções  adversas  associadas  à  terapêutica  com  vancomicina, 
existem  relativamente  poucos  registos  de  interacções  entre  a  vancomicina  e  outros  agentes 
terapêuticos. A interacção mais referida inclui a crescente incidência de nefrotoxicidade quando se 
faz  a  administração  simultânea  de  vancomicina  com  um  aminoglicosido.  Outras  interacções 
incluem uma possível inactivação da vancomicina pela  heparina quando administrada através da 
mesma linha intra-venosa.43

V -  ESTABELECIMENTO DO REGIME TERAPÊUTICO

Para  que  a  terapêutica  com  vancomicina  endovenosa  seja  eficaz  é  fundamental  ter  em 
consideração os dados farmacocinéticos e farmacodinâmicos no estabelecimento da dose inicial e 
monitorizar  de  forma  sistemática  as  concentrações  séricas  de  modo  a  fazer  o  ajustamento 
posológico adequado. Isto poderá ser conseguido se houver uma boa colaboração e comunicação 
entre os membros da equipa de saúde envolvidos.

1. Estabelecimento da dose inicial em adultos

A posologia habitualmente adoptada para a vancomicina endovenosa em adultos é de 500 mg de 
6/6 h ou de 1000 mg 12/12 h para a  perfusão intermitente. No caso da perfusão contínua utiliza-se 
geralmente uma dose de carga de 500 mg, seguida de 1-3 g nas 24 h. Obviamente este princípio 
não leva em consideração nem a variabilidade interindividual na farmacocinética da vancomicina 
nem mesmo simples características próprias do doente, como sejam o peso corporal e a função 

__________________________________________________________________________________________________________________
Ana Maria Rolo 30



               Monitorização das concentrações séricas de  Vancomicina em Doentes sujeitos a Hemofiltração AV contínua                    

renal.  Está  provado  que  o  uso  destes  regimes  padronizados  tem conduzido  a  concentrações 
séricas superiores às desejadas em steady-state, em voluntários sãos com função renal normal16. 
Várias orientações têm sido propostas para racionalizar os esquemas de dosagem inicial para a 
vancomicina  em  doentes  com  diferentes  graus  de  insuficiência  renal44.  Moellering  elaborou  o 
primeiro nomograma45 (figura 4) que foi depois transformado numa tabela adoptada pelo laboratório 
fabricante (tabela 11).

Clearance da Creatinina

Figura 4 – Nomograma de Moellering

i. A dose inicial não deverá ser inferior a 15 mg/Kg mesmo em doentes com insuficiência renal 
ligeira a moderada.

ii. Calcular a Clcr do doente a partir das equações:
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iii. Determinar a dose diária de manutenção a partir da tabela seguinte:
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Tabela 11 – Tabela de doses de vancomicina para doentes com insuficiência renal

Clearance creatinina (ML/MIN) Dose de vancomicina (MG/24 H)

100 1545

90 1390

80 1235

70 1080

60 925

50 770

40 620

30 465

20 310

10 155

iv. Limitações: A tabela não é válida para doentes anéfricos. Em caso de anúria, recomenda-se uma dose 
de 1000 mg (ou 15 mg/Kg) cada 7 a 10 dias.

Este nomograma constitui uma importante fonte para estabelecer a dose diária de vancomicina; no 
entanto é difícil  de usar, pois a clearance da creatinina é calculada em ml/min/Kg, e este valor 
poderá ser inadvertidamente confundido com a creatinina sérica. Por outro lado, a dose diária de 
manutenção (mg/Kg/dia) não especifica o intervalo posológico. 

Tendo por base o nomograma de Moellering e adoptando o modelo aberto de 1 compartimento foi 
depois  criado  um  quadro  (tabela  12)  no  sentido  de  estabelecer  a  dose  exacta  e  o  intervalo 
posológico46.

a. Dose de carga: 15 mg/Kg

b. Dose de manutenção: seleccionar a dose e o intervalo de administração a partir  da tabela 
seguinte com base no valor de clearance de creatinina do doente em ml/min e peso corporal 
em kg.

Tabela 12 – Quadro de doses da vancomicina adaptado do nomograma de Moellering

Clearance creatinina (ML/

MIN)

Peso corporal: 40-55 KG

Dose: 500 MG

55 – 75 KG

750 MG

75 – 100 KG

1000 MG
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81-100 8/8 h 12/12 h 18/18 h
54-80 12/12 h 18/18 h 24/24 h
40-53 18/18 h 24/24 h 36/36 h
27-39 24/24 h 36/36 h 48/48 h
21-26 36/36 h 48/48 h 72/72 h
16-20 48/48 h 60/60 h 84/84 h
13-15 60/60 h 84/84 h 108/108 h
10-12 72/72 h 108/108 h 144/144 h

Matzke e outros elaboraram ainda um outro nomograma (figura 5) de modo a providenciar uma 
dose e intervalo posológico que originem concentrações séricas máxima e mínima de vancomicina 
da  ordem  de  30  e  7,5  mg/l,  respectivamente.  Vários  estudos  conseguiram  provar  que  as 
concentrações séricas atingidas são muito superiores às referidas47,48.

Figura 5 – Nomograma de Matzke e outros

Outros investigadores propuseram nomogramas e métodos para estabelecer as doses e intervalos 
posológicos para a vancomicina; no entanto nenhum deles tem aplicação em doentes com função 
renal diminuída (clearance da creatinina <10 ml/min) e doentes em diálise. Em geral, doses de 15 
mg/Kg nos adultos são habitualmente recomendadas e a monitorização das concentrações séricas 
de vancomicina poderá ser extremamente útil para determinar a semi-vida de eliminação e prever 
quando outra dose deverá ser administrada4.

2. Monitorização das concentrações séricas

A grande variabilidade interindividual nos parâmetros farmacocinéticos da vancomicina está bem 
documentada  e  sugere  fortemente  a  necessidade  de  monitorização  das  suas  concentrações 
séricas. Existe uma relação inequívoca entre os níveis séricos atingidos e a eficácia clínica e tem 
sido sugerida uma ligação entre esses mesmos níveis séricos e o aparecimento de ototoxicidade  e 
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nefrotoxicidade.  Por  outro  lado,  existem ainda uma série  de questões por  resolver  no que diz 
respeito à monitorização de concentrações séricas de vancomicina:

a. Quais são os limites para as concentrações séricas máxima e mínima que proporcionam a 
maior eficácia com a menor toxicidade?

b. Será necessário monitorizar  tanto a concentração sérica máxima como a concentração 
sérica mínima?

c. Qual a melhor hora para avaliar o valor da concentração sérica máxima?

d. Qual é o melhor método em termos de custo-eficácia para monitorizar as concentrações 
séricas de vancomicina?

Tabela 13 – Algoritmo para a monitorização das concentrações séricas de vancomicina
I. DETERMINAÇÃO INICIAL DO REGIME POSOLÓGICO

A. Usar um método que se adapte à instituição e à população de doentes a monitorizar
II. Quem deve ser monitorizado

A. Monitorizar doentes com grande variabilidade interindividual na função renal e nos 
parâmetros farmacocinéticos da vancomicina, o que inclui geralmente:
- Doentes de U.C.I.
- Doentes com insuficiência renal ligeira a moderada
- Doentes com insuficiência renal avançada
- Recém – nascidos, lactentes e crianças
- Doentes com terapêutica concomitante com aminoglicosidos

B. Monitorizar doentes com infecções graves por Gram positivos.
III. Quando obter concentrações de vancomicina

A. Obter Cmax e Cmin no estado estacionário.
B. O tempo para obtenção de Cmax depende da margem terapêutica utilizada. Se se está a 

utilizar uma margem terapêutica de 30-40 mg/l, isto significa até 30 minutos após o fim 
da perfusão. Se se estiver a utilizar um modelo de um compartimento, a Cmax só deve ser 
obtida após final da fase de distribuição (i.e. mais de 1 h após o final  da perfusão).

C. É necessária consistência na obtenção de Cmax para comparação com concentrações 
futuras.

D. Obter Cmin apenas quando a dose esteja estabilizada para a Cmax desejada.
E. Para doentes com insuficiência renal avançada, a caracterização da semi-vida de 

eliminação pode ser útil para determinar um regime posológico.
IV. Com que frequência se devem obter concentrações de vancomicina

A. Obter concentrações no estado estacionário e uma vez por semana para doentes com 
função renal normal ou com insuficiência renal ligeira a moderada. Constituem excepção 
os doentes com função renal sujeita a variações e os doentes com terapêutica 
concomitante com agentes nefrotóxicos (ex: aminoglicosidos).
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V. Interpretação das concentrações de vancomicina
A. O fármaco tem características de 2 e/ou 3 compartimentos.
B. Qual a  questão a que se pretende dar resposta?
C. Diferentes abordagens em termos de dose estão dependentes dos tempos de amostragem:

Alterações percentuais simples usando alterações proporcionais equivalentes na dose e 
mudanças empíricas no regime posológico.
Método de Sawchuk-Zaske (modelo de 1 compartimento)
Métodos Bayesianos
a) Modelo de 1 compartimento
b) Modelo de 2 compartimentos

A tabela 13 constitui um guia para a monitorização das concentrações séricas de vancomicina4. É 
fundamental a existência de um consenso relativamente ao tempo de amostragem apropriado, bem 
como  aos  valores  de  concentrações  séricas  máxima  e  mínima  que  se  pretendem  atingir.  A 
interpretação  destes  valores  está  dependente  do  tempo  de  amostragem,  do  número  de 
concentrações obtidas e dos parâmetros farmacocinéticos determinados. Vários são os ensaios 
para fazer determinação das concentrações séricas, como sejam: ensaio microbiológico, ensaio de 
imunofluorescência, ensaio imunoenzimático e cromatografia líquida de alta resolução (HPLC).

3. Métodos para estabelecimento de dose baseados nos parâmetros farmacocinéticos

Os métodos descritos  para  estabelecer  a  dose  inicial  não  proporcionam a  individualização  da 
terapêutica pois não levam em consideração os parâmetros farmacocinéticos individuais. Várias 
propostas  têm  sido  sugeridas  para  fazer  o  ajustamento  posológico  quando  é  possível  obter 
concentrações séricas de vancomicina. Aquelas que recorrem ao método de regressão linear pelos 
mínimos quadrados (Sawchuk-Zaske)  ou  que se  baseiam nos  princípios  bayesianos  tendem a 
apresentar menos desvios e ser mais precisas que os métodos convencionais para estabelecer a 
dose  inicial.  Um  dos  métodos  mais  utilizados  para  individualização  da  dose  de  vancomicina 
baseado nas concentrações séricas/tempo é o método de Sawchuk-Zaske (tabela 14)4.

Tabela 14 – Método de Sawchuk-Zaske
1. DETERMINAR O VALOR DA SEMI-VIDA DE ELIMINAÇÃO (T½) A PARTIR DE 2 OU MAIS 
VALORES  DE  CONCENTRAÇÕES  SÉRICAS  DE  VANCOMICINA  (C)  POR  REGRESSÃO 
LINEAR  OU ATRAVÉS DA SEGUINTE EQUAÇÃO:

   12212
1 //ln

693.0
ttCC

t




2. Determinar o volume aparente de distribuição (Vd.ss):
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3. Escolher  a  concentração  sérica  de  vancomicina  máxima  (Cmax.D)  e  mínima  (Cmin.D)  e  determinar  o 
intervalo de administração (τ):
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4. Determinar a taxa de perfusão (R0) e a dose de vancomicina  necessárias para obter as concentrações 
séricas máxima e mínima desejadas:
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5. Prever a concentração máxima (Ct.max) no tempo após o fim da perfusão (t) e a concentração mínima 
(Cmin) resultante do novo regime posológico:
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Para usar este método, vários pressupostos têm que ser assumidos:

1) Usar  o  modelo  aberto  de  1  compartimento  para  determinar  os  parâmetros  e  o  regime 
terapêutico.

2) A concentração máxima deverá ser obtida 2 horas após o fim da perfusão, de modo a evitar a 
fase de distribuição.

3) As concentrações séricas de vancomicina, durante a fase de distribuição não são importantes e 
podem ser ignoradas.

4) A margem terapêutica para a concentração sérica máxima deverá estar entre 20-30 mg/l.

5) O  período  de  tempo  óptimo  para  amostragem  deverá  ser  adequado  à  determinação  dos 
parâmetros farmacocinéticos.
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Embora este método seja muito mais correcto que o uso de nomogramas é necessário ter uma 
grande prática e sensibilidade para fazer uma correcta interpretação dos valores farmacocinéticos 
resultantes. Para obter estimativas mais verdadeiras é preciso recorrer a, pelo menos, 4 valores de 
concentração  sérica.  Os  métodos  bayesianos  que  recorrem  ao  uso  do  modelo  aberto  de  2 
compartimentos  apresentam  a  vantagem  de  ser  possível  trabalhar  e  avaliar  tanto  em  estado 
estacionário como não; é contudo necessário dispor de software apropriado. 

VI – MÉTODOS DE DEPURAÇÃO EXTRA-RENAL EM UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS

O tratamento da insuficiência renal aguda (I.R.A.) em cuidados intensivos tem mudado muito nos 
últimos anos. As técnicas são variadas e as opiniões divergem. Considera-se, por definição, que os 
métodos  de depuração extra-renal são fundamentalmente de três tipos: 

- Diálise peritoneal (DP)

- Hemodiálise (HD) convencional, intermitente

- Hemofiltração contínua

O tratamento  convencional  com diálise  (HD intermitente  e  DP)  é  cada  vez  menos  usado  nos 
doentes de cuidados intensivos com I.R.A.  Pelo contrário,  usam-se cada vez mais as técnicas 
contínuas  de  substituição  da  função  renal.  Estas  são  baseadas  na  hemofiltração  e  oferecem 
vantagens:

1) Estabilidade  hemodinâmica  –  Os  doentes  hipotensos  podem ser  submetidos  a  métodos 
contínuos mesmo com valores de pressão arterial sistólica inferior a 60 mm Hg.

2) Controlo rápido e mantido da urémia – os doentes tratados com métodos contínuos mantém 
níveis de ureia e creatinina mais baixos.

3) Controlo da acidose metabólica – os métodos contínuos garantem um melhor controlo da 
acidose metabólica, assim como um controlo mais rápido e real dos níveis séricos de fosfato.

4) Permitem a administração de grandes volumes de fluido, como por exemplo  alimentação 
parentérica total (APT) e  produtos derivados do sangue. No caso da nutrição parentérica, 
esta pode adaptar-se sem restrições às necessidades dos doentes hipercatabólicos, mesmo 
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em anúria, sendo possível administrar um aporte proteico elevado, uma vez que o controlo da 
urémia é fácil.

Os métodos contínuos necessitam de anticoagulação contínua com heparina.

A simplicidade da hemofiltração levou ao seu grande uso em unidades de cuidados intensivos 
(UCI)  sem  necessidade  de  recorrer  a  enfermeiros  especializados  em  HD.  O  tratamento  com 
hemofiltração leva a um grau de purificação do sangue muito útil em doentes com sepsis e com 
mediadores humorais em circulação, havendo quem defenda que eles são retirados da circulação 
sanguínea  com  estes  métodos.  Estes  factores  têm  levado  a  uma  melhoria  da  sobrevida  dos 
doentes críticos; facto provado em alguns estudos49. 

De seguida referem-se as principais técnicas de depuração extra-renal desenvolvidas nas UCI, 
descrevendo-as de modo simples e resumido, e dando especial ênfase à técnica de hemofiltração 
arterio-venosa contínua (CAVH).

1. Diálise peritoneal (DP)

Na DP o peritoneu é usado como membrana dialítica e soluções dialíticas básicas de glucose são 
libertadas dentro e fora da cavidade peritoneal através de um catéter inserido na parede abdominal 
anterior inferior. As vantagens incluem uma estabilidade cardiovascular isenta de anticoagulação. 
Como desvantagens podemos referir insuficiência respiratória e risco de peritonite e hiperglicemia. 
Está contraindicada na patologia intra-abdominal e cirurgia abdominal recente. O seu uso baixou 
com o advento dos métodos contínuos50.

2. Hemodiálise (HD)

Todas as variantes de HD partilham a necessidade de:

a) Acesso vascular com linhas venosas e arteriais, ou catéter de duplo lúmen.

b) Circuito extracorporal com rim artificial.

c) Anticoagulação

Os potenciais problemas incluem síndrome de desequilíbrio (alterações rápidas na osmolalidade 
plasmática desencadeiam edema cerebral e nalguns casos hipertensão intracraniana); hipovolemia 
e hipotensão; sobrecarga de fluidos; hipoxemia; hemorragia e complicações no acesso vascular50.
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2.1 Hemodiálise intermitente 

A hemodiálise intermitente (Figura 6) é geralmente constituída por sessões de 4 horas diárias ou 
em dias alternados. 

É uma técnica altamente eficaz,  corrigindo os desequilíbrios bioquímicos,  metabólicos e  ácido-
base,  no  entanto  é  impossível  remover  uma  quantidade  tão  grande  de  fluidos  sem  provocar 
hipotensão grave que pode requerer  suporte  cardiovascular.  O risco de desequilíbrio e  edema 
cerebral são muito elevados51. 

Figura 6 – Hemodiálise intermitente

3. Métodos dialíticos contínuos 

Os  métodos  dialíticos  contínuos  (figura  7)  são  geralmente  mais  suaves  que  a  hemodiálise 
intermitente, e portanto melhor tolerados pelos doentes com I.R.A. A eliminação bioquímica não é 
tão eficaz mas a remoção de fluidos é mais fácil. Existem diversos tipos de métodos que diferem 
consoante  o  acesso  vascular,  a  necessidade  de  bombas/maquinaria  complexa  e  eficácia  da 
eliminação51.

__________________________________________________________________________________________________________________
Ana Maria Rolo 39



               Monitorização das concentrações séricas de  Vancomicina em Doentes sujeitos a Hemofiltração AV contínua                    

CAVH (hem ofiltração arteriovenosa contínua)

Flux o sanguíneo
50-100 mL/min

Clearance ureia
11-17L/dia

                 Ultrafiltrado
8-12mL/min

CVVH (hem ofiltração venovenosa contínua)

Flux o sanguíneo
50-200 mL/min

Clearance ureia
14-28L/dia

                 Ultrafiltrado
10-20mL/min

CVVHDF (hem odiafiltração venovenosa contínua)

Dialisado
10-40mL/min

Flux o sanguíneo
50-200 mL/min

Clearance ureia
20-50L/dia

Ultrafiltrado
8-15mL/min

CVVHD (hem odialise venovenosa contínua)

Dialisado
10-30mL/min

Flux o sanguíneo
50-200 mL/min

Clearance ureia
20-40L/dia

Ultrafiltrado

Venoso

Solução de 
reposição

Arterial

Venoso

Solução de 
reposição

Venoso
P

Venoso

Solução de 
reposição

Venoso
P

VenosoVenoso
P

P - Bomba

Figura 7 – Métodos dialíticos contínuos51

3.1. Hemofiltração arteriovenosa contínua (CAVH)

Será referida em pormenor no capítulo VII

3.2. Hemofiltração venovenosa contínua (CVVH)
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Nesta técnica é necessário um cateter venoso de duplo lúmen, bem como uma bomba mecânica 
externa para impulsionar o sangue, o que evita a necessidade de canalizar uma artéria mantendo 
uma pressão adequada no circuito extra-corporal. É portanto uma técnica independente da pressão 
arterial.  É  necessário  um  dispositivo  de  aprisionamento  de  bolhas  (bubble  trap),  o  que  pode 
conduzir ao aparecimento de coágulos. O fluxo sanguíneo é estável e necessita de uma coluna de 
carvão activado para absorção das toxinas51,52.

3.3. Hemodiafiltração venovenosa contínua (CVVHDF)

Este método combina a hemodiálise contínua com a hemofiltração contínua. A solução de diálise é 
também utilizada e a substituição do fluido é feita através de perfusão dentro da linha de entrada e 
de saída do fluxo sanguíneo. Permite a eliminação de pequenas e grandes moléculas, bem como 
uma  remoção  aceitável  de  fluidos.  É  um  método  de  escolha  em  doentes  críticos 
hemodinâmicamente instáveis51,52,53.

3.4. Hemodiálise venovenosa contínua (CVVHD)

Na CVVHD, a membrana dialítica está contra-corrente em relação ao fluxo de dialisado. Fomenta a 
eliminação  da  ureia  embora  seja  menos  eficaz  para  grandes  moléculas.  Não  é  necessária 
substituição do fluido e a eliminação de fluidos é baixa51,52,53.

3.5. Ultrafiltração lenta contínua (SCUF)

Esta técnica elimina fluidos através da ultrafiltração. O ultrafiltrado tem a mesma composição do 
plasma e não se substitui. O equipamento utilizado é semelhante ao empregue na HD contínua e o 
volume de fluido ultrafiltrado diariamente através da membrana é baixo (3-6 L/dia), sendo por esse 
facto utilizada esta técnica em estados de sobrehidratação51,52,53.

VII – CONSIDERAÇÕES FARMACOCINÉTICAS DURANTE A TÉCNICA DE HEMOFILTRAÇÃO 
ARTERIOVENOSA CONTÍNUA

Desde que Kramer e colaboradores em 1977 descreveram pela 1ª vez o método de hemofiltração 
arteriovenosa contínua (CAVH) que esta técnica tem sido largamente utilizada em doentes críticos 
com insuficiência  renal  aguda.54 Para  a  ultrafiltração  usa-se  um pequeno filtro  com membrana 
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altamente permeável  à água. O fluxo sanguíneo através do filtro [50-150 ml/min (3-9 L/h)]  e a 
filtração  através  da  rede  capilar  são  conduzidos  pelo  gradiente  de  concentração  gerado 
espontaneamente da artéria  para a veia,  resultando na criação de 5-10 ml  de ultrafiltrado por 
minuto.55 A perda de grandes quantidades de fluidos é reposta total ou parcialmente através da 
perfusão de uma solução electrolítica no acesso arterial ou venoso, dependendo do balanço hídrico 
do doente54. 

Durante  a  hemofiltração,  quantidades  apreciáveis  de  um  determinado  agente  poderão  ser 
removidas.56 Dessa  forma  o  doente  poderá  ficar  exposto  a  concentrações  subterapêuticas  do 
fármaco.  Para  além  disso,  a  terapêutica  em  doentes  críticos  é  complicada  uma  vez  que  a 
farmacocinética  dos  fármacos  em  doentes  com  falência  múltipla  de  órgãos  é  frequentemente 
desconhecida.

Nestes doentes podem ocorrer variadas interacções fármaco-fármaco devido à complexidade dos 
esquemas terapêuticos, e a relação concentração-efeito poderá ser alterada em consequência da 
doença57. A eliminação do fármaco por hemofiltração pode complicar a situação clínica do doente. 
O conhecimento da farmacocinética de um determinado fármaco durante a hemofiltração contínua 
é essencial para a optimização da terapêutica nestes doentes submetidos a estas técnicas, uma 
vez  que  um  grande  número  de  fármacos,  incluindo  antibióticos  são  frequentemente 
administrados54. 

1. Eliminação do fármaco por hemofiltração

A taxa de transferência de massa do soluto através da membrana é comandada pela taxa de 
ultrafiltração, pela área superficial da membrana e pelo coeficiente de filtração da membrana.

1.1 Taxa de ultrafiltração

A taxa de ultrafiltração depende de vários factores, incluindo pressão coloidosmótica e hidrostática, 
viscosidade, comprimento e largura das linhas arterial  e venosa, área superficial  do filtro e das 
propriedades  intrínsecas  da  membrana.   A  pressão  coloidosmótica  exercida  pelas  proteínas 
plasmáticas  vai  contrariar  a  pressão  hidrostática.  Durante  a  hemofiltração  contínua,  a  taxa  de 
ultrafiltração geralmente não excede 10 ml/min (0,6 L/h), mas nalguns casos pode ser superior, 
chegando  a  1L  por  hora.  A  única  força  condutora  para  a  eliminação  do  fármaco  durante   a 
hemofiltração contínua é o transporte por convecção54.
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1.2 Hemofiltro

A camada activa do hemofiltro é uma membrana permeável normalmente feita  de polissulfona, 
poliamida ou poliacrilonitrilo. Esta membrana contém poros que permitem a passagem de água e 
solutos  com  um  peso  molecular  superior  a  10-20  kD.  Alguns  autores  demonstraram  que  na 
ausência de proteínas que interfiram, existem interacções fármaco-membrana durante a CAVH que 
podem afectar  tanto o movimento transmembranar por  difusão como por convecção de muitos 
fármacos. Os coeficientes de filtração de um determinado número de fármacos variam consoante 
se usem filtros de poliussulfona, poliamida ou poliacrilonitrilo (tabela 15)54.

Tabela 15 – Coeficientes de filtração in vitro através de diferentes membranas para vários fármacos durante CAVH
REFERÊNCIA FÁRMACO ‘AMICON’ 

POLISSULFON

A

‘RENAL 

SYSTEMS’ 

POLISSULFON

A

‘HOSTAL’ 

POLIACRILON

ITRILO

‘GAMBRO

’ 

POLIAMI

DA
Golper et al. (1986) Gentamicina 0.85

Fenitoína 0.08
Kronfol e tal. (1986) Digoxina 0.35 0.18 1.21 1.07

Fenitoína 0.14 0.12 0.08 0.17
Teofilina 0.81 0.93 0.78
Tobramicina 0.90 0.75 0.59 0.76
Ácido valpróico 

( valproato de sódio)

0.18 0.31 0.16

Vancomicina 0.60 0.71 0.64 0.58
Lau e tal. (1987) Vancomicina 0.89 0.89
Lau e tal. (1989) Cefoperazona 0.69

Ceftizoxima 0.72
Cefotaxima 0.62
Cefoxitina 0.58
Ceftazidima 0.75
Ceftriaxone 0.75
Cefuroxima 0.87

Outro  factor  que afecta  o  coeficiente  de filtração é a ligação do fármaco à  membrana.  Vários 
autores têm confirmado a ligação de fármacos,  incluindo antibióticos,  às membranas dialíticas. 
Como consequência da ligação à membrana o coeficiente de filtração é muito baixo, mas aumenta 
quando os sítios de ligação estão saturados54. 

1.3 Coeficiente de filtração e clearance 

O coeficiente de filtração de uma substância é a relação entre a concentração de fármaco no 
ultrafiltrado e a concentração média do fármaco no plasma, calculada a partir das concentrações 
arterial e venosa. 
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Em termos clínicos, o coeficiente de filtração descreve a capacidade de uma substância atravessar 
a membrana dialítica do sangue para o ultrafiltrado58. Os valores de coeficiente de filtração variam 
entre 0 (para as macromoléculas como as proteínas que não conseguem atravessar a membrana) 
e  1  (para  os  microsolutos  cujo  transporte  não  é  impedido  pela  membrana).  O  coeficiente  de 
filtração,  enquanto  medida  da  eficiência  da  extracção  pode  ser  calculado  por  três  métodos 
diferentes, sendo os dois mais utilizados os traduzidos pelas expressões:

 VA

UF

CC
C

SC



2

A

UF

C
C

SC 

Em que SC representa o valor do coeficiente de filtração do fármaco; CUF   representa o valor da 
concentração do fármaco no ultrafiltrado (mg/l); e CA e CV representam os valores de concentração 
do fármaco no sangue arterial e no sangue venoso, respectivamente (mg/l). A segunda expressão é 
a mais utilizada para fins clínicos, uma vez que elimina a necessidade de uma amostra de sangue 
venoso59.

Durante a hemofiltração (CAVH), o coeficiente de filtração deve permanecer constante ao longo do 
tempo, e depende da fracção livre do fármaco.

A clearance durante a hemofiltração (CLHF) é o produto do coeficiente de filtração (SC) pela taxa de 
ultrafiltração (UFR) expressa em ml/min. 

UFRSCCLHF 

Para maximizar a clearance, os dois componentes da expressão devem ser incrementados, mas o 
valor de UFR é mais fácil de manipular que SC. No entanto, a via mais importante para descrever o 
comportamento do fármaco durante CAVH é determinar o valor de SC54. 

Na tabela 16 apresentam-se os valores dos SC de vários antibióticos durante CAVH.

Tabela 1654 - Coeficiente de filtração e fracção livre de vários antibióticos durante CAVH
ANTIBIÓTICO PESO 

MOLECULAR  (G)
SC FU REFERÊNCIA

Amicacina 582.6 0.9 0.9 Golper (1991)
Anfotericina B 924.1 0.3 0.1 Golper (1991)
Ampicilina 371.4 0.7 0.8 Golper (1991)
Benzilpenicilina (penicilina G) 372.5 0.7 0.6 Golper (1991)
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Cefapirina 445.4 1.5 0.6 Golper (1991)
Cefoperazona 667.6 0.3 0.1 Golper (1991)
Cefotaxima 477.4 0.5 0.6 Golper (1991)

0.76 0.6 Kroh et al. (1989)
Cefoxitina 450.4 0.3 0.3 Golper (1991)
Ceftazidima 637.0 0.79 0.9 Davies et  al. (1989)

0.9 0.9 Golper (1991)
0.93 0.9 Kroh et al. (1989)

Ceftriaxone 598.5 0.8 0.1 Golper (1991)
Cefuroxima 446.4 0.59 0.66 Davies et  al. (1989)
Cilastatina 384.0 0.8 0.6 Golper (1991)

0.77 0.6 Przechera et al. (1991)
0.77 0.6 Keller et al.  (1989)

Clindamicina 461.4 1.0 0.4 Golper (1991)
Doxiciclina 480.9 0.4 0.2 Golper (1991)
Eritromicina 862.1 0.4 0.3 Golper (1991)
Gentamicina 406.0 0.8 0.9 Golper et al. (1986)
Imipenem 317.0 1.2 0.8 Golper (1991)

1.13 0.8 Przechera et al. (1991)
1.16 0.8 Keller et al.  (1989)

Metronidazol 171.2 0.8 0.8 Golper (1991)
0.81 0.8 Kroh et al. (1989)

Mezlocilina 579.6 0.7 0.7 Kroh et al. (1989)
Nafcilina 436.5 0.5 0.2 Golper (1991)
Netilmicina 1442 0.9 0.9 Golper (1991)

0.93 0.9 Kroh et al. (1989)
Oxacilina 423.4 0.02 0.05 Golper (1991)
Pefloxacina 333.4 0.42 0.5 Journois et al. (1991)
Estreptomicina 1457 0.3 0.6 Golper (1991)
Sulfametoxazol 253.3 0.9 0.9 Golper (1991)
Tobramicina 467.5 0.8 0.9 Golper (1991)

0.99 0.9 Kroh et al. (1989)
Vancomicina 1486 0.8 0.45/0.9 Golper (1991)

0.84 0.45/0.9 Kroh et al. (1989)

1.4 Fracção de fármaco removido por hemofiltração

A fracção de uma determinada dose removida por hemofiltração (FrHF),  é um parâmetro  muito 
importante.  Relaciona-se  inversamente  com  a  clearance  corporal  total  (Cl),  de  acordo  com  a 
seguinte equação:

Cl
Cl

Fr HF
HF 

Assim, o balanço entre as vias de eliminação fisiológica e extracorporal determina o impacto da 
hemofiltração na eliminação global do fármaco.

2. Factores que afectam a eliminação dos fármacos por hemofiltração
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2.1. Peso molecular

De acordo com o princípio da hemofiltração, o papel desempenhado pelo peso molecular (tamanho 
do fármaco e conformação da molécula) no transporte através da membrana é fundamental para a 
remoção do fármaco por hemofiltração. No entanto, para a maior parte dos fármacos com uso 
clínico,  o  peso molecular  não representa  um factor  limitante  para a remoção de fármacos por 
convecção durante a hemofiltração uma vez que o  cutoff das membranas, em termos de peso 
molecular excede o peso molecular da maior parte dos fármacos. A maioria dos fármacos tem um 
peso molecular menor ou similar a 500 D e poucos superam o valor de 1500 D. As membranas 
usadas na diálise convencional favorecem a eliminação por difusão de substâncias de baixo peso 
molecular, inferior a 500 D; por outro lado as membranas de alto fluxo empregues nos métodos 
contínuos apresentam poros de maior dimensão (30000 a 50000 D),e por isso não constituem uma 
barreira de filtração significativa para fármacos que não estejam ligados às proteínas plasmáticas. 
Por  exemplo,  a  inulina  (peso  molecular  5,2  kD)  atravessa  as  membranas  dos  hemofiltros  de 
polissulfona.  Uma  vez  que  praticamente  todos  os  agentes  terapêuticos  apresentam  um  peso 
molecular inferior ao da inulina, podemos partir do princípio que as membranas são permeáveis a 
estes  fármacos  e  que  essa  permeabilidade  será  limitada  fundamentalmente  pela  ligação  às 
proteínas plasmáticas60.

2.2. Volume de distribuição

O volume de distribuição (V) de um fármaco é geralmente considerado como sendo o factor mais 
determinante na eliminação de um fármaco por técnicas extracorporais. Uma porção significativa 
dos fármacos com fraca ligação tecidular (i.e. baixo V) permanece no compartimento central. Nesse 
caso, o fármaco está disponível para ser eliminado tanto pela via extracorporal como por outra via 
fisiológica.  Fármacos que se ligam aos  tecidos apresentam V  elevados,  e  assim apenas uma 
pequena  porção  ficará  acessível  em  circulação  para  eliminação  exclusivamente  pela  via 
extracorporal54,57. No caso de administração endovenosa o V determina a dose (D) necessária para 
obter a concentração plasmática (Cp) desejada: D = Cp x V.

  Nos doentes críticos o V pode variar muito em relação ao obtido em voluntários sãos ou noutro 
tipo de doentes. Este facto poderá aumentar o erro se se empregar apenas o V para cálculo da 
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dose. Um fármaco com um valor de V  baixo elimina-se com mais facilidade através de um circuito 
extracorporal do que um fármaco com V elevado61.

2.3. Ligação às proteínas plasmáticas

Geralmente, apenas a fracção livre de um fármaco (fu) é farmacologicamente activa. É também 
essa fracção livre que vai ser metabolizada, excretada e eliminada por técnicas extracorporais de 
remoção de fármacos. A ligação às proteínas plasmáticas (pp) que pela sua dimensão não podem 
ser filtradas, tem um papel determinante no transporte por convecção de um fármaco. Fármacos 
ligados às proteínas não são filtrados. A ligação do fármaco às proteínas plasmáticas realiza-se 
geralmente  através  de  ligações frágeis  e  reversíveis,  estabelecendo-se  um equilíbrio  dinâmico 
entre a fracção ligada às proteínas plasmáticas e a fracção livre. Vários factores influenciam a 
ligação de um fármaco às proteínas. Os mais importantes são: pH, concentração molar de fármaco 
e  proteína,  hiperbilirrubinémia,  presença  de  inibidores  urémicos,  tratamento  com  heparina, 
concentração de ácidos gordos livres, e presença de fármacos que competem pela ligação às 
proteínas plasmáticas.61,62,63.

2.4. Clearance

Se todos os fármacos pudessem atravessar livremente  a membrana de ultrafiltração, a taxa de 
ultrafiltração e a clearance do fármaco por hemofiltração seriam idênticas. A fracção de dose do 
fármaco  removida  por  hemofiltração  está  relacionada  com  a  clearance  do  fármaco  por 
hemofiltração. No entanto, está inversamente relacionada com a clearance corporal total. 

Para fármacos que são rapidamente eliminados a partir do sangue por mecanismos não renais, a 
contribuição da hemofiltração para a clearance corporal total do fármaco é pequena. Por outro lado, 
existem  antibióticos  que  são  exclusivamente  excretados  pelo  rim,  como  é  o  caso  dos 
aminoglicosidos  e  muitas  cefalosporinas,  e  outros para  os quais  a  via  renal  é  a  maior  via  de 
eliminação, como é o caso da ciprofloxacina, imipenem  e vancomicina (60-70 % do fármaco para 
os  dois  primeiros,  80-95%  para  a  vancomicina).  Para  estes  fármacos,  a  contribuição  da 
hemofiltração para a clearance corporal total pode ser significativa54.

VIII - PROTOCOLO EXPERIMENTAL

1. Introdução
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A hemofiltração arteriovenosa contínua (CAVH) foi o primeiro de uma série de procedimentos 
contínuos  utilizados  no  suporte  da  função  renal.  Foram  posteriormente  desenvolvidas 
algumas variantes, como é o caso da ultrafiltração lenta contínua (SCUF) e a hemofiltração 
venovenosa contínua (CVVH). 64

O objectivo  essencial  dos  métodos  contínuos  de  ultrafiltração  é  a  remoção  de  volumes 
apreciáveis de líquidos – até 12 a 18 L nas 24 h – acumulados por doentes em estado crítico,  
quase  sempre  instáveis  do  ponto  de  vista  hemodinâmico,  pelo  que  não  toleram 
procedimentos de ultrafiltração intermitente. O elemento principal do circuito extracorporal é 
um filtro  dotado de uma membrana de alta  permeabilidade (polissulfona),  que permite  a 
depuração de água e de moléculas de pequena e média dimensão.

Quando a função renal não é satisfatoriamente corrigida com a ultrafiltração, complementa-se 
esta com diálise, fazendo passar de modo contínuo no compartimento de ultrafiltrado uma 
solução dialisante. A depuração de moléculas de pequena e média dimensão é, deste modo, 
melhorada à custa de um mecanismo de difusão ( movimento de massa de acordo com 
gradientes de concentração). Enquanto que com uma CAVH, a clearance da ureia é de 5 ml/
min, com a hemodiálise arteriovenosa contínua (CAVHD) é cerca de 4 vezes superior – 21,6 
ml/min. Pode ainda utilizar-se a hemodiálise venovenosa contínua.

Estes métodos contínuos de tratamento dos estados acompanhados de sobrehidratação, 
essencialmente  a  insuficiência  renal  aguda  (IRA),  têm  plena  aplicação  nos  doentes  em 
estado crítico, nas enfermarias e muito especialmente nas unidades de cuidados intensivos. 
Possuem  ainda  a  vantagem  de  não  necessitarem  de  monitores  nem  de  pessoal 
especializado. A boa tolerância hemodinâmica permite que se empreguem nas situações de 
sepsis,  no edema pulmonar agudo cardiogénico,  e  nas situações de falência múltipla de 
órgãos. Na génese destes quadros clínicos estão implicadas, frequentemente, infecções por 
estafilococos aureus meticilino-resistentes muitas vezes só sensíveis à vancomicina. 

O desconhecimento da farmacocinética da vancomicina em doentes sujeitos a procedimentos 
contínuos de hemofiltração e/ou hemodiálise suscitaram a realização deste trabalho.

2. Objectivos
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Uma  vez  que  muitos  são  os  casos  em  que  o  doente  está  sujeito  a  uma  terapêutica 
endovenosa com vancomicina, e simultaneamente necessita de fazer CAVH, criou-se um 
protocolo com os seguintes objectivos:

I. Estudo  da  farmacocinética  da  vancomicina  em  doentes  submetidos  a  CAVH,  em 
particular:

i. Avaliar o coeficiente de filtração (SC);

ii. Relacionar a clearance da vancomicina com o SC;

iii. Determinar outros parâmetros farmacocinéticos relevantes, tais como constante de 
eliminação (ke), tempo de semivida (t1/2), volume de distribuição (V) e a clearance (Cl) 
da vancomicina durante a CAVH.

II. Estabelecer posologias que contribuam para uma melhor eficácia terapêutica.

III. Obter  dados  que  permitam  formular  recomendações  para  a  monitorização  das 
concentrações séricas da vancomicina.

3. Metodologia

I. Selecção de doentes

De uma unidade de cuidados intensivos polivalente seleccionaram-se 5 doentes cuja 
situação clínica justificou a introdução de um protocolo terapêutico com vancomicina e o 
emprego  de  métodos  contínuos  de  substituição  da  função  renal.  Excluiram-se  do 
protocolo os doentes que apresentavam diurese residual.

II. Métodos de ultrafiltração e diálise
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Os acessos vasculares estabelecem-se por punção transcutânea de vasos, aplicando no 
caso dos métodos arteriovenosos catéteres HF Gambro 10 F, e no caso dos métodos 
venovenosos, catéteres Dualyse Cath 12 F (Vygon). A circulação de sangue no circuito 
extracorporal  é espontânea,  determinada pela tensão arterial  do doente e resistência 
interna do circuito nos métodos arteriovenosos, e pelo movimento de um corpo de bomba 
de rolamentos do módulo de sangue AK 10 (Gambro) a um débito de 100-150 ml/min nos 
métodos venovenosos.

Os filtros utilizados são de polissulfona, marca Gambro modelo FH 66, com uma área de 
0,6 m2. 

A solução de reposição utilizada é do tipo polielectrolítico: Na – 140 mEq/L, Cl – 110 
mEq/L, Ca – 3,5 mEq/L, Mg – 1,5 mEq/L. A perfusão desta solução é sempre feita num 
local  apropriado  do  circuito  extracorporal,  após  o  filtro,  controlada  por  uma  bomba 
infusora volumétrica. 

Nas variantes dialíticas, a solução dialisante utilizada é a Peritofundina (B.Braun), cuja 
composição por litro é: Glicose – 1,5 g, Na – 140 mEq, Cl – 110 mEq, Ca – 3,6 mEq, Mg 
– 1,1 mEq e K – 0 ou 4 mEq. A osmolaridade desta solução está calculada entre 374-382 
mOsm/L.

O débito da solução dialisante no compartimento do ultrafiltrado faz-se a 16 ml/min, com 
a  assistência  de  uma  bomba  infusora  volumétrica.  Os  balanços  hídricos  são 
determinados com uma periodicidade horária e dependem do estado clínico do doente.  

A anticoagulação no circuito extracorporal é obtida com heparina ( bólus inicial de 10-20 
UI/Kg, seguido de uma perfusão endovenosa contínua de 10 UI/Kg/h aplicada em local 
apropriado do circuito, em zona antes do filtro).

III. Método analítico

As concentrações de  vancomicina  são  determinadas  no  Laboratório  de  Urgência  do 
Hospital de S.José, a partir de amostras de soro e de ultrafiltrado, usando o ensaio de 
imunofluorescência (TDX Abbott).

IV. Administração da Vancomicina
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A vancomicina é administrada em perfusão endovenosa intermitente durante um período 
de  pelo  menos  60  min.  e  intervalo  de  24  h,  ou  de  acordo  com  os  resultados  da 
monitorização.

V. Horário de colheita das amostras

As colheitas efectuam-se segundo o intervalo de administração escolhido, e tendo em 
conta  que  os  tempos  (em  horas),  são  contados  a  partir  do  início  da  perfusão  da 
vancomicina.

O  critério  utilizado  para  a  determinação  do  horário  de  colheita  das  amostras  foi  o 
seguinte:

No 4º dia de CAVH e terapêutica com vancomicina colhem-se amostras simultâneas de 
sangue arterial e de ultrafiltrado imediatamente antes de nova administração e às 2ª, 6ª, 
9ª, 12ª, 16ª, 20ª, e 24ª horas contadas a partir do início da perfusão, se a mesma for 
efectuada nesse dia. Para os doentes aos quais não foi administrada vancomicina nesse 
4º dia, o tempo de amostragem é contado a partir do início da última perfusão. 

VI. Análise farmacocinética dos dados

i. Utilização das determinações efectuadas

Análise  compartimental  pelo  método  dos  resíduos  (stripping)  para  as  seguintes 
determinações:

a) Parâmetros farmacocinéticos : ke, V, Cl e t1/2

b) Tipo de modelo mais adequado

c) Área sob a curva

d) Critérios de ajustamento

ii. Programas a utilizar 

a) Pharmacokinetic Systems Abbott (PKS)

b) SCIENTIST
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c) WINNONLIN

Os parâmetros farmacocinéticos para cada doente foram determinados em primeiro lugar utilizando 
o programa PKS, introduzindo todas as concentrações observadas e creatininémias.

Seguidamente obtiveram-se estimativas iniciais de ke e V a partir de concentrações pós-perfusão 
observadas, utilizando o programa Excel.

As concentrações observadas, foram então convertidas em estimativas de concentração após dose 
única,  subtraindo  das  concentrações  observadas  no  estado  estacionário  as  concentrações 
residuais obtidas por estimativa, utilizando os parâmetros farmacocinéticos anteriormente obtidos.

Com estas concentrações e as estimativas iniciais dos parâmetros farmacocinéticos, usaram-se os 
programas SCIENTIST e WINNONLIN por ajustamento do modelo aberto de um compartimento, 
com administração por perfusão interrompida (1 h). 

Os resultados obtidos com o programa SCIENTIST não se revelaram fiáveis devido a instabilidade 
na convergência.

Com o programa WINNONLIN obtiveram-se então os resultados que adiante se apresentam.

Após  obtenção  de  parâmetros  ajustados,  simulou-se  o  modelo  para  o  caso  de  administração 
múltipla  e  compararam-se  as  concentrações  simuladas  com  as  concentrações  observadas  no 
estado estacionário.

IX - RESULTADOS 

Neste estudo, como já foi referido, foram incluídos 5 doentes do sexo masculino, internados numa 
Unidade de Cuidados Intensivos polivalente de um Hospital  Central,  estando representados na 
tabela 17 os respectivos dados clínicos. 

Tabela 17 – Dados clínicos
Doente Sexo Idade Peso

(Kg)
Diagnóstico Evolução 

clínica
1 M 36 95 Grande queimado Morte
2 M 23 70 Politraumatizado Melhorou
3 M 56 75 Aneurisma da aorta abdominal Morte
4 M 18 75 Traumatismo craniano ?
5 M 74 85 Neoplasia do recto Melhorou
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Todos os doentes apresentavam insuficiência renal aguda relacionada com falência múltipla de 
órgãos, e foi-lhes administrada vancomicina numa dose média de 13 mg/Kg/dia, de modo a atingir 
concentrações séricas máximas entre 20 e 30 mg/l e concentrações séricas mínimas entre 5 e 10 
mg/l.

As colheitas de amostras de sangue e  ultrafiltrado foram efectuadas, em todos os doentes, ao 
quarto dia de terapêutica com vancomicina em simultâneo com a utilização do método de CAVH. 
Uma vez que as administrações de vancomicina foram feitas em função das concentrações séricas 
obtidas por doente, naqueles em que se verificaram concentrações acima da margem terapêutica, 
não foi feita administração de vancomicina ao quarto dia. Por isso, a colheita de amostras iniciou-se 
nalguns casos, 16 horas após a última administração do antibiótico. 

Aquando da administração de vancomicina ainda existia uma concentração sérica residual deste 
antibiótico, e assim foi necessário calcular o valor real da concentração sérica referente a cada 
tempo de amostragem (diferença entre a concentração sérica observada e a concentração residual 
calculada). O cálculo do valor das concentrações séricas residuais foi efectuado através da fórmula:

tkeeCC  0  

C – Concentração sérica (mg/l)

C0 – Concentração sérica residual (mg/l)

ke – Constante de eliminação (h-1)

t – tempo de amostragem

Esta diz respeito ao modelo de 1 compartimento com administração por perfusão IV, utilizando 
apenas os dados pós perfusão.

Para cada doente  elaboraram-se curvas de concentração sérica  observada e  concentração no 
ultrafiltrado vs tempo e respectivas equações das rectas, obtidas por regressão linear. O mesmo 
procedimento foi adoptado para os valores de concentrações séricas reais e respectivos tempos de 

__________________________________________________________________________________________________________________
Ana Maria Rolo 53



               Monitorização das concentrações séricas de  Vancomicina em Doentes sujeitos a Hemofiltração AV contínua                    

amostragem. A partir das equações obtidas com os valores das concentrações séricas reais vs 
tempo determinaram-se os parâmetros farmacocinéticos (ke,  t1/2,  Cl e V). Calculou-se também a 
área sob a curva AUC (WINNONLIN) respeitante a estas concentrações pelo método dos trapézios 
até à última observação. 

Para cada um dos doentes foi determinado o valor médio do coeficiente de filtração (SC), de acordo 
com a expressão SC = CUF/CA, no dia em que foram efectuadas as colheitas. Calculou-se também o 
valor de clearance de hemofiltração da vancomicina (CLHF ), de acordo com a expressão  CLHF   = 
SC·UFR, utilizando os valores  médios do  coeficiente de filtração (SC) e os valores da taxa de 
obtenção  do   ultrafiltrado  (UFR).  Determinou-se  ainda  o  valor  da  fracção  removida  por 
hemofiltração (FrHF) resultante da expressão: CL

CL
CL

UFRSC.Fr HF
HF  .

Os valores médios da ClCr foram também calculados, pela fórmula de Cockroft-Gault, bem como o 
valor da fracção livre (Fu) ou não ligada às proteínas plasmáticas de vancomicina através da fórmula 
descrita por Golper:

Fu= 0,79 x Sc + 0,21 ref. 54 

Aproveitando  os  dados  farmacocinéticos  iniciais  obtidos  por  regressão  linear,  foi  utilizado  o 
programa WINNONLIN para fazer estimativas dos mesmos parâmetros por regressão não linear. 
Com este  programa foi  também possível  simular  concentrações entre  o  início  da perfusão  de 
vancomicina  e  o  valor  da  primeira  concentração  observada,  tal  como  referido  no  protocolo 
experimental.

De seguida apresentam-se os dados obtidos para cada um dos doentes estudados.

Doente I

Dados clínicos, demográficos e laboratoriais para o doente I:

IDADE 36 ANOS UREIA 336 MG/DL
Peso 96 Kg Creatinina 4,7 mg/dl
Altura 1,90 m Albumina 33 mg/dl
Sexo Masculino Proteínas totais 62 mg/dl
Diagnóstico Grande queimado Bilirrubina total 5,17 mg/dl

Outros dados referentes ao estudo para o doente I:
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VOLUME DO ULTRAFILTRADO 

(ML/24 H)

23700 ML

Posologia de vancomicina 1 g IV/dia
Início da terapêutica com vancomicina 21/3
Início da HAVC 14/4
Dia do estudo 18/4

Tabela 18 – Valores de concentração sérica observados (Conc.Obs.), subtraídas as concentrações residuais (Conc.  
Obs-Resid.) e no ultrafiltrado (Conc. Uf), tempos de amostragem e Sc para o doente I no dia do estudo.

Tempos (h) Conc. Uf (mg/l) Conc. Obs. (mg/l) Conc. Obs-Resid. (mg/l) Sc
0 3,79 5,44 0,697
2 20,54 28,84 23,67 0,712
6 19,07 22,5 17,83 0,848
9 16,37 18,98 14,64 0,862
12 16,18 18,3 14,29 0,884
16 14,84 16,96 13,34 0,875
20 13,82 16,37 13,1 0,844
24 13,24 15,5 12,55 0,854

M – 0,822
D.P. – 0,074

D.P.R. – 9,002
Sc – Coeficiente de filtração; M – Média; D.P. – Desvio padrão; D.P.R. – Desvio padrão relativo

Tabela 19 – Parâmetros farmacocinéticos para o doente I
PKS Regressão linear EXCEL Regressão não linear 

WINnONLIN
ke (h-1) 0,0199 0,0255 0,0282 
V (L) 67,2 46,8 45,0
t1/2 (h) 34,8 21,7 24,6
Cl (ml/min) 23,0 19,8 21,2
ClCr (ml/min) 29,5 29,5 29,5
AUC∞

0 (mgh/l) 787 

Tabela 20 – Outros dados referentes ao doente I
UFR (ML/MIN) 16,5

FrHF (%) 64,1*
ClHF (ml/min) 13,6

Fu 0,859
* Utilizando os dados do WINNONLIN
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Figura 8 – Gráfico de concentrações sérica (Conc. Obs.) e no ultrafiltrado (Conc. Uf) de vancomicina para o doente I
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Figura 9 – Recta de regressão linear para o doente I. Modelo  monocompartimental
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Figura 10 – Gráfico de concentrações observadas (Doente I) e simuladas tendo em conta os parâmetros obtidos para o  

modelo de 1 compartimento com administração por perfusão curta (1 h) 

Doente II

Dados clínicos, demográficos e laboratoriais para o doente II:
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IDADE 23 ANOS UREIA 166 MG/DL
Peso 70 Kg Creatinina 2,7 mg/dl

Altura 1,75 m Albumina 33 mg/dl
Sexo Masculino Proteínas totais 79 mg/dl

Diagnóstico Politraumatizado Bilirrubina total 2,56 mg/dl

Outros dados referentes ao estudo para o doente II:

VOLUME DO ULTRAFILTRADO (ML/24H) 23520 ML
Posologia de vancomicina 1 g IV/dia

Início da terapêutica com vancomicina 8/5
Início da HAVC 4/5

Dia do estudo 11/5

Tabela 21 – Valores de concentração sérica observadas (Conc. Obs.), subtraidas das residuais (Conc. Obs-Resid.)  e o  
ultrafiltrado (Conc. Uf), tempos de amostragem e Sc para o doente II no dia do estudo.

Tempos (h) Conc. Uf (mg/l) Conc. Obs. (mg/l) Conc. Obs-Resid.(mg/l) Sc
0 8,9 11,35 0,784
16 14,07 19,4 11,51 0,725
20 12,08 17,56 10,41 0,687
24 12,03 15,63 9,11 0,769
26 11,8 ND ND ND
30 10,62 14,20 8,53 0,747
33 9,87 12,50 7,21 0,789
36 9,11 11,67 6,73 0,780
40 8,7 10,51 6,0 0,827

M - 0,763
D.P. – 0,043

D.P.R. – 5,635
Sc – Coeficiente de filtração; M – Média; D.P. – Desvio padrão; D.P.R. – Desvio padrão relativo

Tabela 22 – Parâmetros farmacocinéticos para o doente II
PKS Regressão linear EXCEL Regressão não linear 

WINnONLIN
ke (h-1) 0,0392 0,0253 0,0240 
V (L) 49,0 60,6 60,3
t1/2 (h) 17,7 27,4 28,9
Cl (ml/min) 34,0 25,5 24,1
ClCr (ml/min) 42,1 42,1 42,1 
AUC ∞

0 (mgh/l) 691 
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Tabela 23 – Outros dados referentes ao doente II
UFR (ML/MIN) 16,3 

FrHF (%) 51,4 *
ClHF (ml/min) 12,4

Fu 0,813
* A partir dos dados WINNONLIN
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Figura 11 – Gráfico de concentrações sérica e no ultrafiltrado de vancomicina para o doente II
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 Figura 12 – Recta de regressão linear para o doente II. Modelo monocompartimental
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Figura 13 – Gráfico de concentrações observadas (Doente II) e simuladas tendo em conta os parâmetros obtidos para  

o modelo de 1 compartimento com administração por perfusão curta (1h)

Doente III

Dados clínicos, demográficos e laboratoriais para o doente III:
IDADE 56 ANOS UREIA 164 MG/DL

Peso 75 Kg Creatinina 3,3 mg/dl
Altura 1,65 m Albumina 29 mg/dl
Sexo Masculino Proteínas totais 78 mg/dl

Diagnóstico Aneurisma da aorta abdominal Bilirrubina total 1,75 mg/dl

Dados referentes ao estudo para o doente III:
VOLUME DO ULTRAFILTRADO (ML/24H) 24300 ML

Posologia de vancomicina 1 g IV/dia
Início da terapêutica com vancomicina 24/7

Início da HAVC 25/7
Dia do estudo 27/7

Tabela 24 – Valores de concentração sérica (Conc.Obs.), subtraídas das residuais (Conc. Obs-Resid.) e no ultrafiltrado 
(Conc. Uf), tempos de amostragem  e Sc para o doente III no dia do estudo.

Tempos (h) Conc. Uf (mg/l) Conc. Obs. (mg/l) Conc. Obs.-Resid.

(mg/l)

Sc

0 6,16 8,42 0,731
16 10,35 15,36 9,56 0.673
20 10,03 13,65 8,37 0.734
24 9,12 12,05 7,24 0.756
26 8,07 11,60 7,01 0.695
28 8,16 11,54 7,16 0.707
31 8,67 10,74 6,65 0.807
34 7,37 10,25 6,44 0,719
38 6,9 9,09 5,62  0,759
42 5,77 8,17 5,01 0,706

M - 0,728
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D.P. – 0,038
D.P.R. – 5,219

Sc – Coeficiente de filtração; M – Média; D.P. – Desvio padrão; D.P.R. – Desvio padrão relativo

Tabela 25 – Parâmetros farmacocinéticos para o doente III
PKS Regressão linear EXCEL Regressão não linear 

WINnONLIN
ke  (h-1 ) 0,0257 0,0226 0,0234 
V (L) 52,5 74,9 76,9 
t1/2 (h) 27,0 30,7 29,6

Cl (ml/min) 23,3 28,7 29,7 
ClCr (ml/min) 32,8 32,8 32,8 

AUC ∞
0 (mgh/l) 557 

Tabela 26 – Outros dados referentes ao doente III
UFR (ML/MIN) 16,9

FrHF (%) 41,4 *
ClHF (ml/min) 12,30 

Fu 0,785
* Com os dados obtidos do WINNONLIN
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Figura 14 – Gráfico de concentrações sérica e no ultrafiltrado de vancomicina para o doente III
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Figura 15 – Recta de regressão linear para o doente III. Modelo monocompartimental
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Figura 16 – Gráfico  de concentrações observadas (Doente III) e simuladas tendo em conta os parâmetros obtidos para 

o modelo de 1 compartimento com administração por perfusão curta (1h)

Doente IV

Dados clínicos, demográficos e laboratoriais para o doente IV:

IDADE 18 ANOS UREIA 160 MG/DL
Peso 75 Kg Creatinina 2,5 mg/dl

Altura 1,80 m Albumina 26,7 mg/dl
Sexo Masculino Proteínas totais 60 mg/dl

Diagnóstico Traumatismo craniano Bilirrubina total 0,39 mg/dl

Dados referentes ao estudo para o doente IV:

VOLUME DO ULTRAFILTRADO (ML/24 H) 22850 ML
Posologia de vancomicina 500 mg IV dia

Início da terapêutica com vancomicina 6/7
Início da HAVC 8/7

Dia do estudo 13/7

Tabela 27 – Valores de concentração sérica (Conc. Obs.), subtraídas das concentrações residuais (Conc. Obs.-Resid.)  
e no ultrafiltrado, tempos de amostragem e Sc para o doente IV no dia do estudo.
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Tempos (h) Conc. Uf (mg/l) Conc. Obs. (mg/l) Conc. Obs. – Resid. 

(mg/l)

Sc

0 4,15 8,19 0,506
16 4,45 12,23 12,13 0,363
20 4,39 11,89 11,86 0,369
24 4,30 10,74 10,73 0,400
26 3,30 8,36 8,35 0,394
30 3,28 7,65 7,65 0,428
33 2,21 6,86 6,86 0,322
36 2,06 5,70 5,70 0,361
40 ND 5,32 5,32 ND
44 1,80 5,01 5,01 0,359
48 ND 4,15 4,15 ND

M – 0,389
D.P. – 0,053

D.P.R. – 13,625
Sc – Coeficiente de filtração; M – Média; D.P. – Desvio padrão; D.P.R. – Desvio padrão relativo

Tabela 28 – Parâmetros farmacocinéticos para o doente IV
PKS Regressão linear    EXCEL Regressão não linear 

WINnONLIN
ke (h-1) 0,0412 0,0356 0,0344 
V (L) 52,5 21,8 34,2
t1/2 (h) 16,8 19,5 20,2

Cl (ml/min) 36,1 12,9 19,6 
ClCr (ml/min) 50,8 50,8 50,8 

AUC ∞
0 (mgh/l) 425 

Tabela 29 – Dados referentes ao estudo para o doente IV
UFR (ML/MIN) 15,9 

FrHF (%) 31,6*
ClHF  (ml/min) 6,2

Fu 0,517
* Com os dados obtidos do WINNONLIN
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Figura 17 – Gráfico de concentrações sérica (Conc. Obs.) e no ultrafiltrado (Conc. Uf) de vancomicina para o doente IV
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Figura 18 – Recta de regressão linear para o doente IV. Modelo monocompartimental
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Figura 19 – Gráfico de concentrações oservadas (Doente IV) e simuladas tendo em conta os parâmetros obtidos para o  

modelo de 1 compartimento com administração por perfusão curta (1h)

Doente V

Dados clínicos, demográficos e laboratoriais para o doente V:

IDADE 74 ANOS UREIA 147 MG/DL
Peso 85 Kg Creatinina 3,3 mg/dl

Altura 1,65 m Albumina 27 mg/dl
Sexo Masculino Proteínas totais 78 mg/dl

Diagnóstico Neoplasia do recto Bilirrubina total 7,9 mg/dl

Dados referentes ao estudo para o doente V:
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VOLUME DO ULTRAFILTRADO (ML/24 H) 21860 ML
Posologia de vancomicina 500 mg IV dia

Início da terapêutica com vancomicina 29/6
Início da HAVC 30/6

Dia do estudo 6/7

Tabela 30 – Valores de concentração sérica (Conc.Obs.), subtraídas das residuais (Conc.Obs.-Resid.) e no 
ultrafiltrado, tempos de amostragem e Sc para o doente V no dia do estudo.

Tempos (h) Conc. Uf (mg/l) Conc. Obs. (mg/l) Conc. Obs. –Resid. 

(mg/l)

Sc

0 8,90 10,48 0,849
2 16,85 22,63 13,15 0,744
6 15,75 19,32 9,41 0,815
9 14,05 17,68 8,43 0,794
12 12,96 14,96 6,32 0,866
16 12,78 14,20 6,31 0,900
20 11,79 10,90 3,70 1,081

M– 0,864
D.P. – 0,108
D.P.R. – 12,5

Sc – Coeficiente de filtração; M – Média; D.P. – Desvio padrão; D.P.R. – Desvio padrão relativo

Tabela 31 – Parâmetros farmacocinéticos para o doente V
PKS Regressão linear EXCEL Regressão não linear 

WINnONLIN
ke ( h-1) 0,0168 0,0368 0,0361 
V (L) 59,5 33,2 37,3 
t1/2 (h) 41,3 10,9 19,2

Cl (ml/min) 16,7 20,4 22,4 
ClCr (ml/min) 23,6 23,6 23,6

AUC ∞
0 (mgh/l) 371 

Tabela 32 – Outros dados referentes ao doente V
UFR (ML/MIN) 15,2

FrHF (%) 58,5* 
ClHF (ml/min) 13,1 

Fu 0,892
* Com os dados obtidos do WINNONLIN
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Figura 20 – Gráfico de concentrações sérica(Conc.Obs.) e no ultrafiltrado(Conc. Uf) de vancomicina para o doente V

Figura 21 – Recta de regressão linear para o doente V. Modelo monocompartimental
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Figura 22 – Gráfico de concentrações observadas (Doente V) e simuladas, tendo em conta os parâmetros obtidos para  
o modelo de 1 compartimento com administração por perfusão curta (1h) 

De seguida apresentam-se as tabelas 33 e 34, que resumem os parâmetros farmacocinéticos obtidos para os 5 

doentes do estudo
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Tabela 33 – Resumo dos parâmetros farmacocinéticos para os 5 doentes do estudo

Doente KE  (H-1) T1/2 (H) v (L) CL 

(ML/MIN)

AUCº
∞ 

(MGH/L)

SC FU

1 0,0282 24,6 45,0 21,2 787 0,822 0,859

2 0,0240 28,9 60,3 24,1 691 0,763 0,813

3 0,0234 29,6 76,9 29,7 557 0,728 0,785

4 0,0344 20,2 34,2 19,6 425 0,389 0,517

5 0,0361 19,2 37,3 22,4 371 0,864 0,892

M 0,0292 24,5 50,7 23,4 566 0,713 0,773

DP 0,005 4,794 15,9 3,5 156 0,173 0,149

DPR 17,9 19,6 31,3 14,9 27,6 24,4 19,3

M – Média; DP – Desvio Padrão; DPR – Desvio Padrão Relativo

Tabela 34 – Resumo dos parâmetros farmacocinéticos para os 5 doentes do estudo

DoENTE UFR (ML/MIN) CLHF (ML/MIN) CLCR (ML/MIN) FRhf (%)

1 16,5 13,6 29,5 64,1
2 16,3 12,4 42,1 51,4

3 16,9 12,3 32,8 41,4
4 15,9 6,2 50,8 31,6
5 15,2 13,1 23,3 58,5

M 16,2 11,5 35,8 49,5
DP 0,646 3,021 10,749 13,074

DPR 3,98 26,2 30,0 26,4

M – Média; DP – Desvio Padrão; DPR – Desvio Padrão Relativo
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X – DISCUSSÃO

A hemofiltração arteriovenosa contínua foi a primeira das técnicas contínuas de substituição da 
função renal a ser utilizada nos doentes com insuficiência renal aguda internados em UCI. Estas 
técnicas têm sofrido uma constante evolução nos últimos anos, tendo a CAVH caído em desuso, 
uma  vez  que  foi  possível  aplicar  uma  bomba  externa  para  impulsionar  o  sangue,  evitando  a 
necessidade de um acesso arterial. Assim surgiram as técnicas venovenosas.72 

Os doentes críticos internados em UCI constituem um potencial alvo para o desenvolvimento de 
infecções  nosocomiais  por  bactérias  Gram  +.73 O  internamento  prolongado  em  UCI  torna  os 
doentes susceptíveis a infecções por Enterococcus e Staphylococcus aureus meticilino-resistentes 
que geralmente apresentam resistência aos agentes habitualmente usados, requerendo tratamento 
com glicopéptidos como seja a vancomicina.74 

A  doença grave  e  a  presença de insuficiência  renal  afectam a farmacocinética  de  um grande 
número de fármacos. Existe uma grande variedade de dados, obtidos por extrapolação a partir de 
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doentes críticos com ou sem insuficiência renal. Vários métodos de substituição da função renal 
são  usados  para  remover  do  sangue  dos  doentes  fluidos  e  produtos  tóxicos.  Os  regimes 
posológicos e os parâmetros farmacocinéticos em doentes sujeitos a hemodiálise intermitente não 
se aplicam aos que estejam sujeitos a métodos contínuos devido aos diferentes tipos de filtros 
usados e ao facto de o método ser  contínuo. Por outro lado, existem vários tipos de técnicas 
contínuas resultando daí diferentes valores de Clearance.73

Os  dados  de  estudos  anteriores,  obtidos  a  partir  de  doentes  sujeitos  a  CAVH  ou  CVVH 
demonstraram que  os  valores  de  Cl  dos  fármacos  são  mais  baixos  do  que  quando se  usam 
métodos contínuos associados a hemodiálise, nomeadamente CVVHD ou CVVHDF.54,58,75

Os esquemas posológicos preconizados para a vancomicina são variados. Nos doentes críticos 
sem insuficiência renal,  as doses podem variar  entre  15 mg/Kg/dia  até  1 g de 12/12 h.76 Nos 
doentes críticos com insuficiência renal a dose é reduzida e pode variar de uma administração 
diária a uma administração de 10/10 dias. Devido ao seu peso molecular relativamente elevado, a 
vancomicina não é significativamente removida por HD convencional ou DP. No entanto, a Cl da 
vancomicina aumenta quando se usam membranas dialíticas altamente permeáveis.77

Os resultados deste estudo demonstraram que a vancomicina é efectivamente eliminada durante a 
CAVH. Estes resultados estão de acordo com o esperado, tendo em conta o tipo de membrana 
dialítica utilizada (polissulfona).78   A CAVH foi responsável pela eliminação de cerca de 50% da 
vancomicina administrada (Valor  médio  de FrHF =  49,5  %, variando entre  31,6% e 64,1  %).  A 
eliminação extracorporal é considerada clinicamente significativa se a sua contribuição para a Cl 
corporal total exceder 25-30%.79  Portanto, o resultado deste estudo indica que a via extracorporal 
de eliminação da vancomicina é clinicamente importante.

A Cl de hemofiltração da vancomicina (valor médio 11,5 ml/min) variou entre 6,2 e 13,6 ml/min. 
estando de acordo com a literatura.80 

A Cl corporal total da vancomicina observada neste estudo apresentou um valor médio de 23,4 ml/
min, variando entre 19,6 e 29,7 ml/min e é semelhante aos valores referidos noutros estudos com 
métodos contínuos.80,81  
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O coeficiente de filtração (SC) que traduz a razão entre a concentração do fármaco no ultrafiltrado e 
no plasma, é uma medida de avaliação da permeabilidade do hemofiltro para um determinado 
composto, neste caso a vancomicina. O valor médio no estudo foi de 0,713, variando entre 0,389 e 
0,864.  Os  valores  séricos  de  albumina,  proteínas  totais  e  bilirrubina  total  associados  à  forte 
instabilidade destes doentes são alguns dos factores descritos como influenciando o valor de SC, o 
que explica a variabilidade encontrada. Em todo o caso, o valor médio de SC está de acordo com 
os valores referidos na literatura (entre 0,45 e 0,9).54,58,59 

O valor médio de t1/2 encontrado neste estudo foi de 24,5 h, portanto muito superior ao de doentes 
com função renal normal (entre 3 e 13 h), mas consideravelmente reduzido quando comparado 
com doentes com insuficiência renal terminal sujeitos a hemodiálise (entre 100 e 189 h)1. 

O volume de distribuição ( valor médio 50,7 L, variando entre 34,2 e 76,9 L ) determinado no estudo 
está  de  acordo  com os  valores  referidos  na  literatura  para  população  saudável.  Nos  doentes 
críticos  o  volume  de  distribuição  pode  variar  devido  a  vários  factores,  como  sejam  perdas 
sanguíneas, edema, ascite, uso generalizado de expansores plasmáticos e outros. As situações 
clínicas destes doentes variam constantemente, sendo difícil manter concentrações terapêuticas.

Vários estudos têm demonstrado que a hemofiltração pode ter um papel importante na remoção de 
quantidades apreciáveis de vancomicina da circulação em doentes com insuficiência renal grave, 
especialmente se forem usadas taxas de ultrafiltração elevadas. No presente estudo, o valor médio 
de  FrHF  é  de  cerca  de  50%,  o  que  implica  necessariamente  um  ajustamento  das  doses  de 
vancomicina,  e  uma  monitorização  apertada,  de  modo  a  garantir  concentrações  séricas 
terapêuticas. 
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XI – CONCLUSÕES

1. Este estudo demonstra que a hemofiltração arteriovenosa contínua pode remover quantidades 
significativas de vancomicina, em doentes críticos com insuficiência renal aguda.

2. Verificou-se que cerca de 50 % da dose de vancomicina administrada foi eliminada no intervalo 
de administração escolhido.

3. Verificou-se uma correlação entre o valor do coeficiente de filtração e o valor da fracção livre do 
fármaco, tal como foi demonstrado por alguns autores.

4. Nestes doentes, a dose de cerca de 15 mg/kg/dia de vancomicina revelou-se inadequada, uma 
vez que ocorreu acumulação significativa do fármaco.

5.  A terapêutica com fármacos potencialmente tóxicos, como a vancomicina, em doentes críticos 
sujeitos  a  hemofiltração  arteriovenosa  contínua,  requer  monitorização  das  concentrações 
séricas e no ultrafiltrado.

6. A instabilidade destes doentes do ponto de vista clínico, e a grande variedade de factores que 
podem  influenciar  a  farmacocinética,  sublinha  a  importância  do  cálculo  de   parâmetros 
farmacocinéticos individuais como forma de optimização da terapêutica.  
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