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RESUMO 

Crispim DH. Análise da decisão de médicos atuantes em cuidados paliativos 
sobre o uso de antibióticos em pacientes com doenças terminais [tese]. São 
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

Introdução: Na prática, existe uma grande incerteza sobre a introdução, não 
introdução ou retirada de antibióticos em uso, em pacientes com doenças 
terminais. Muitos pacientes irão falecer em uso de esquema antibiótico e 
isso gera questionamentos sobre a real utilidade dessas medicações para 
pacientes com doenças terminais. Quando usados até momentos próximos 
ao óbito, seu uso deve ser reconsiderado, pois podem significar o 
prolongamento desnecessário do sofrimento. A maioria dos estudos sobre o 
uso de antibióticos no fim da vida é retrospectiva. Esta heterogeneidade 
torna difícil a avaliar quais decisões os médicos que atuam em cuidados 
paliativos tomariam quando expostos a um mesmo cenário. Objetivos: 
Avaliar a decisão de médicos atuantes em cuidados paliativos sobre a 
introdução e ampliação de espectro de antibióticos para infeções em 
pacientes no fim da vida portadores de Câncer, doença de Alzheimer, 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Acidente Vascular Encefálico Maligno 
de Artéria Cerebral Média e Falência Múltipla de Órgãos em unidade de 
terapia intensiva. Métodos: Foi elaborado um questionário online com casos 
de infecção e casos de não resposta após 72 horas de uso de antibióticos 
para cada tipo de doença terminal. Estas vinhetas foram enviadas a médicos 
que atuam em cuidados paliativos no formato survey. Foi feita a análise 
descritiva e em seguida foi feita uma análise bivariada de cada situação 
clínica, avaliando possíveis associações de alguma variável com o início ou 
ampliação do esquema antibiótico para cada cenário. As variáveis com valor 
de p de 0,10 ou menor foram incluídas no modelo de regressão logística 
para análise multivariada. Resultados: Dos 900 questionários enviados, 224 
foram respondidos. Em 100% dos cenários, a maioria dos médicos optou por 
iniciar antibióticos nos casos de infecção. Especificamente para os casos de 
não resposta do antibiótico após 72 horas para cenários de demência 
avançada e falência múltipla de órgãos em unidade de terapia intensiva, a 
maioria dos médicos optou por suspender definitivamente o esquema 
antibiótico. Porém nos casos de câncer com PPS 30%, Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica GOLD- D, e acidente vascular encefálico maligno, a 
maioria dos médicos decidiu pela ampliação ou manutenção do esquema 
antibiótico. As variáveis mais associadas ao uso dos antibióticos foram 
ausência de formação especializada em cuidados paliativos e tempo desde 
a graduação maior que 13 anos. Outras variáveis associadas a esta conduta 
foram predominância dos atendimentos em ambiente extra-hospitalar, 
atuação predominante do médico no setor público, possuir mais de 4 
médicos na equipe, ser do sexo feminino, possuir cargo de coordenador do 
serviço. Conclusão: Para esta amostra, médicos de cuidados paliativos, em 
sua maioria opta por iniciar antibióticos nos casos de infecção em pacientes 
no fim da vida, e, com exceção dos casos de demência avançada e falência 
múltipla de órgãos na unidade de terapia intensiva, a maioria ainda decide 



por ampliar ou manter esquema antibiótico nos casos de não resposta em 
72 horas de início do mesmo. Médicos com mais tempo de formado e sem 
especialização formal em cuidados paliativos foram os principais fatores 
associados à decisão por utilizar antibióticos. 

Descritores: Antibióticos antineoplásicos; Antibacterianos; Cuidados 
paliativos; Tomada de decisões; Estado terminal; Médicos. 

 

 

  



ABSTRACT 

Crispim DH. Decision-making analysis of palliative care physicians about 
antibiotic use in terminally ill patients [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2019. 

Introduction: In practice, there is great uncertainty concerning the 
administration or withdrawal of antibiotics in terminal patients. As many 
patients will die on antibiotic treatment, the real benefits of these medications 
for terminal patients are questionable. The administration of antibiotics 
should be reconsidered as signs of death appear in order to avoid 
unnecessary prolongation of suffering. Most studies on end-of-life antibiotic 
use are retrospective. This heterogeneity and contrasting findings further limit 
any conclusions about whether palliative care physicians would prescribe 
antibiotics under the same scenario. Objectives: To evaluate palliative care 
physicians’ decisions on the start and broadening spectrum antibiotics for 
infections in end-of-life cancer patients, Alzheimer's disease, Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease, Malignant Stroke, and Multiple Organs 
Failure in intensive care unit. Methods: An online questionnaire with cases 
of infection and non-response after 72 hours of antibiotic use was developed 
for each type of terminal disease. These stickers were sent to doctors 
working in palliative care in a survey format. Descriptive analysis was 
performed and then a bivariate analysis of each clinical situation was 
performed, assessing possible associations of any variable with the initiation 
or expansion of the antibiotic regimen for each scenario. Variables with p-
values of 0.10 or less were included in the logistic regression model for 
multivariate analysis. Results: Of the 900 questionnaires sent, 224 were 
answered. In 100% of scenarios, most doctors chose to start antibiotics in 
cases of infection. Specifically for cases of antibiotic non-response after 72 
hours for scenarios of advanced dementia and multiple organ failure in the 
intensive care unit, most physicians chose to permanently discontinue the 
antibiotic regimen. But in cases of cancer with 30% PPS, GOLD-D Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease, and malignant stroke, most doctors decided 
to extend or maintain the antibiotic regimen. The variables most associated 
with antibiotic use were absence of specialized training in palliative care and 
time since graduation over 13 years. Other variables associated with this 
conduct were the predominance of outpatient care, the predominant role of 
the physician in the public sector, having more than 4 doctors in the team, 
being female, having the position of service coordinator. Conclusion: For 
this sample, most palliative care physicians prefer to introduce antibiotics in 
cases of infection in end-of-life patients, and with the exception of cases of 
advanced dementia and multiple organ failure in the intensive care unit, most 
still decide to extend or maintain antibiotic regimen in cases of non-response 
within 72 hours of its initiation. Doctors graduated longer ago and without 
formal specialization in palliative care were the main factors associated with 
the decision to use antibiotics. 

Descriptors: Antibiotic antineoplastic; Anti-bacterial agents; Palliative care; 
Decision making; Critical illness; Physicians. 
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

 

Os Cuidados Paliativos segundo a Organização Mundial de Saúde 

são o conjunto de cuidados totais e ativos oferecidos a pacientes e seus 

familiares diante de uma situação de doença incurável. Seus princípios 

envolvem a abordagem dos sintomas físicos, psicológicos dos pacientes, 

além de abordagem de temas sociais, familiares e espirituais, que 

influenciam a evolução e desfecho da trajetória da doença e também do luto 

dos familiares (1). 

Existe uma grande heterogeneidade na aplicação dos termos “fim de 

vida”, “doença terminal” e “processo ativo de morte”. A maioria destes 

termos foi estudada para doenças oncológicas e são focadas em definir 

tempo restante de vida, com variação entre 3 a 12 meses (2). Para o 

presente estudo, consideramos como doença terminal a presença de uma 

doença incurável em estágio avançado. Consideramos pacientes em fim de 

vida aqueles que possuem doença incurável irreversível já com grave 

comprometimento funcional e pouca resposta ao tratamento dirigido para a 

doença de base.  

A ortotanásia constitui a suspensão ou o não emprego de técnicas e 

procedimentos desnecessariamente invasivos a pacientes em condição 

claramente irreversível de doença e tem a finalidade de aliviar seu 

sofrimento, evitando que ele seja submetido a terapias que não irão surtir 
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efeito satisfatório. Denota o não prolongamento artificial do processo de 

morte, além do que seria o processo natural (3).   

Ortotanásia difere da eutanásia que constitui o emprego de técnicas 

ou suspensão de terapias visando a morte do paciente e motivada por 

piedade perante o sofrimento dele. A Eutanásia é considerada ilegal na 

maior parte dos países do mundo, porém a ortotanásia, além de não ser 

ilegal, é desejável e eticamente recomendada (3, 4).  

As principais complicações que acometem pacientes com doenças 

terminais são febre e infecções (5). 

Entre os dilemas éticos envolvidos e discussões sobre o assunto 

encontra-se frequentemente o uso da hemodiálise, manutenção ou não de 

hidratação e dieta, reversão ou não de hipercalcemia (6). O uso e antibióticos 

é habitualmente visto em paralelo (6). Na prática, existe uma grande 

incerteza sobre a introdução, não introdução ou retirada de antibióticos em 

uso, em pacientes com doenças terminais (7). Iniciar um antibiótico parece 

ser feito com mais facilidade pelos médicos do que sua retirada ou não 

introdução (7). 

Muitos pacientes irão falecer em uso de esquema antibiótico e isso 

gera questionamentos sobre a real utilidade dessas medicações para 

pacientes com doenças terminais (8). Entre as metas para o uso de 

antibióticos no fim da vida, as principais são o prolongamento da vida e o 

controle de sintomas (9). Quando usados até momentos próximos ao óbito, 

seu uso deve ser reconsiderado pois podem significar o prolongamento 

desnecessário do sofrimento (7). Em geral os antibióticos não mudam a 
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evolução natural das doenças, nos casos de terminalidade nem de controle 

de sintomas, exceto para grupos específicos. Um estudo mostrou aumento 

de sobrevida com o uso de antibióticos para pacientes com pneumonia em 

final de vida. Houve melhora de sintomas em grupos específicos de doenças 

terminais (9). 

As principais infecções que acometem pacientes com doenças 

terminais são: infecções do trato respiratório, infecções urinárias e infecções 

de pele e tecido subcutâneo (4, 8, 10, 11). Os benefícios obtidos baseados em 

evidência científica são: aumento da sobrevida para pacientes tratados com 

pneumonia e melhora de sintomas quando se trata de infecção do trato 

urinário. Porém no caso de infecções do trato respiratório houve menor 

benefício demonstrado para controle de sintomas (4). 

O uso de antibióticos pode levar ao atraso na transferência de um 

paciente elegível para Hospice, unidade de internação para pacientes com 

doenças terminais, e prolongar o processo de morte. Pode também não ser 

adequado para a curta expectativa de vida em determinados casos, pode 

aumentar o reservatório de germes multirresistentes e causar aumento nos 

custos das unidades de saúdes envolvidas (12).  

Com o aumento das opções terapêuticas, os médicos devem 

balancear riscos e benefícios de cada terapia. Dados recentes mostram que 

de 33 a 38% dos pacientes em fim de vida recebem tratamentos 

comprovadamente sem benefícios (13). Estima-se que de 11 a 75% (média 

38%) dos pacientes em fim de vida com doenças cardiovasculares, 
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endócrinas e digestivas irão receber antibióticos comprovadamente sem 

benefícios (13). 

A maioria dos estudos sobre o uso de antibióticos no fim da vida é 

retrospectiva (5). Além disso, antibióticos no fim da vida são usados com 

indicações muito heterogêneas, um estudo mostrou que de 15 a 31% dos 

antibióticos utilizados não tinham infecção devidamente documentada (14). 

Tanto a heterogeneidade nos critérios diagnósticos para o uso de 

antibióticos quanto a heterogeneidade na definição de doença terminal e fim 

de vida dificultam a interpretação dos dados e elaboração de diretrizes para 

o uso racional destas medicações.  

Atualmente não existe consenso sobre o uso de antibióticos para 

pacientes com doenças terminais. As incertezas estão relacionadas a 

questões éticas e legais como não introdução ou suspensão dos mesmos. 

Efeitos adversos do uso de antibióticos incluem uso de cateteres venosos 

profundos, surgimento de germes multirresistentes, interações 

medicamentosas, sofrimento adicional pelos efeitos colaterais, clostridium 

dificile e aumento dos custos em saúde. Potenciais benefícios considerados 

são controle de sintomas e aumento de sobrevida (8). 

Os estudos disponíveis mostram o que vem sendo feito com relação 

ao uso de antibióticos em Cuidados Paliativos em diferentes cenários do 

mundo, porém levam em conta o contexto individual e características do 

próprio serviço. Sendo assim, tratam de diferentes profissionais tomando 

decisões sobre introdução, suspensão ou não introdução de antibióticos em 

diferentes pacientes em diferentes fases de evolução da doença.  
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Conhecer o processo decisório e o que é feito atualmente em 

diferentes centros mostra-se fundamental para o aperfeiçoamento do uso de 

antibióticos nos serviços de Cuidados Paliativos. Como seriam as decisões 

tomadas por diferentes profissionais para um mesmo cenário clínico? 

Este estudo visa avaliar o processo decisório dos médicos que atuam 

na área de Cuidados Paliativos no Brasil a respeito da introdução de 

antibióticos para pacientes com infecção e com doenças terminais ou em 

final de vida, assim como sobre a ampliação ou suspensão dos antibióticos 

nos casos de não resposta ao tratamento após 72 horas da introdução do 

mesmo. Além disso, visa aferir quais características dos médicos estão 

associadas ao um maior uso de antibióticos no fim da vida.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MÉTODO 
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2 MÉTODO 

 

 

Foi realizada uma pesquisa online, no formato survey, com médicos 

que atuam em cuidados paliativos no Brasil. Os médicos responderam a 

casos clínicos fictícios que envolviam a tomada de decisão sobre iniciar 

antibióticos nos casos de infecção, ou ampliar o espectro, nos casos de não 

resposta ao tratamento inicial em pacientes com doenças terminais.   

 

2.1 Definição da Amostra 

 

A amostra foi definida como sendo o máximo de profissionais médicos 

que relatem ter atuação na área de cuidados paliativos e foi obtida através 

dos meios de divulgação da pesquisa.  

 

2.2 Elaboração das Vinhetas 

 

As vinhetas foram elaboradas por categorias ou grupos de doença 

(descritas no Anexo 1). Foram eleitas 5 categorias, sendo elas o câncer, a 

falência de um órgão ou sistema, as demências, sequelas neurológicas 

graves e a falência de múltiplos órgãos e sistemas. Cada uma das 

categorias representada por um tipo de doença conforme a Tabela 1 abaixo. 

Especificamente para o câncer, foi feita a separação pelo Palliative 

Performance Scale (PPS) considerando pacientes com PPS  50% como 
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uma categoria e PPS 30% como outra, levando em conta que pacientes com 

PPS 30% basal podem ser considerados em fim de vida (15-17). 

 

Tabela 1 -  Categorias das vinhetas clínicas e situações estudadas para 
avaliar a decisão sobre uso de antibióticos por médicos que 
atuam em cuidados paliativos 

 

* Palliative Performance Scale 
(17)

, ** GOLD D: score associated with more symptoms and poor lung 
function 

(18, 19)
  

 

 

Para cada uma destas categorias foi apresentada a situação de 

infecção para que o médico decidisse sobre introdução ou não do esquema 

antibiótico. A seguir foi apresentada a situação de não resposta à introdução 

de antibióticos, observada 72 horas após o início, para avaliação da 

Vinheta Doença 

Situação 
estudada: 

Introdução de 
antibióticos 
por infecção 

Situação estudada: 
Ampliação ou 

manutenção dos 
antibióticos nos 

casos de não 
resposta em 72 horas 

do início 

Câncer com PPS*  
50% 

Câncer de Pulmão Sim Sim 

Câncer com PPS*  
30% 

Câncer de Mama Sim Sim 

Falência Orgânica 
Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica 
GOLD D** 

Sim Sim 

Demências 
Doença de 
Alzheimer 

Sim Sim 

Sequela Neurológica 
Grave 

Acidente vascular 
maligno com graves 

sequelas 
Sim Sim 

Falência de Múltiplos 
Órgãos e Sistemas 

Falência de 
múltiplos órgãos e 
sistemas (Unidade 

de terapia Intensiva) 

Não Sim 
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ampliação, manutenção ou suspensão do esquema. Especificamente para a 

categoria falência múltipla de órgãos, foi considerada apenas a opção sobre 

ampliar, manter ou suspender o antibiótico em uso.  

Para as categorias câncer e sequela neurológica grave foram 

elaboradas vinhetas com 2 diferentes infecções: broncopneumonia e 

infecção do trato urinário. As duas mais frequentes em pacientes com 

doenças terminais (7, 8). 

Após a elaboração inicial, os questionários foram aplicados em 5 

profissionais médicos para avaliar clareza na linguagem, tempo e 

dificuldades nas respostas, tendo sido feitos ajustes para a obtenção da 

versão final.  

 

2.3 Envio dos questionários 

 

Durante 6 meses foi feita divulgação do projeto e tipo de amostra 

requerida para instituições, redes sociais e coordenadores de equipes e 

instituições de ensino em cuidados paliativos. Nesta etapa foram colhidos 

900 e-mails de médicos que eram referidos como atuando na área de 

cuidados paliativos no Brasil. Não foi exigido que o serviço fosse exclusivo 

prestador de serviços de cuidados paliativos. 

Os questionários foram enviados para os e-mails de médicos que 

atuam em cuidados paliativos no Brasil. Para obtenção da maior quantidade 

de e-mails, o trabalho foi divulgado em meios digitais, entidades 

representativas dos cuidados paliativos no Brasil e instituições de ensino de 
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Cuidados Paliativos. Foram obtidos 900 e-mails no total. Ao todo 224 

médicos responderam ao questionário. 

As vinhetas foram enviadas via plataforma online (Surveymonkey) 

para todos os e-mails coletados. 

Por ser estudo de adesão voluntária, não foi aplicado o termo de 

consentimento informado. Os dados deste estudo foram sigilosos e foram 

divulgados sem a identificação dos participantes.  

 

2.4 Análise  

 

As variáveis “início do uso de antibióticos” e “ampliação ou 

manutenção do esquema antibiótico após não resposta em 72 horas” foram 

definidas como explanatórias. Para cada variável incluída no modelo foi 

aferido odds ratio. 

As duas variáveis explanatórias foram categorizadas de forma binária. 

Para a pergunta sobre introdução foram dadas 4 opções de resposta, e para 

a pergunta sobre suspensão, ampliação e manutenção foram dadas 5 

opções de resposta. As respostas foram agrupadas em e categorias para 

cada pergunta conforme exposto na Tabela 2. 

As variáveis contínuas (número de médicos por equipe, número de 

leitos de cuidados paliativos no serviço, tempo de formado) foram 

categorizadas com base na mediana da amostra.  
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Tabela 2 -  Critérios para agrupamento de respostas em variáveis 
explanatórias 

 

Pergunta Resposta 
Variável 

Explanatória 

De acordo com os métodos 
diagnósticos disponíveis em sua 
unidade, foi feito o diagnóstico da 

infecção. Considerando que o 
tratamento irá ser realizado em 
regime de internação em uma 

enfermaria de seu serviço. 
Especificamente com relação ao 

uso de antibióticos, qual das 
condutas abaixo é realizada com 

mais frequência por você? 

Coleta de culturas e início imediato do 
antibiótico 

Iniciar 
Antibióticos 

Início imediato de antibiótico sem 
coleta de culturas 

Coletar culturas, aguardar resultados e 
iniciar antibióticos após resultado das 

mesmas 

Não iniciar antibióticos  
Não Iniciar 
Antibióticos 

Considerando o mesmo paciente 
acima. Considere que foi iniciado 
antibiótico sem coleta de culturas. 

Houve resposta inicial, porém após 
72h o paciente apresentou piora 

clínica, ainda com sinais de 
infecção. Com relação ao uso de 
antibióticos, qual conduta você 

realizaria? 

Manter antibiótico em uso, sem 
acrescentar outro  

Manter ou 
Ampliar 

Espectro de 
Antibiótico 

Colher novas culturas e aguardar 
resultado  

Iniciar outro tratamento antibiótico sem 
coletar culturas  

Colher novas culturas e iniciar 
segunda linha de antibióticos  

Suspender antibiótico (s)  
Suspender 
Antibiótico 

 

 

Foi feita a análise descritiva e em seguida foi feita uma análise 

bivariada de cada situação clínica apresentada, avaliando possíveis 

associações de alguma variável com o início, manutenção ou ampliação do 

esquema antibiótico para cada cenário. Nesta etapa foram aplicados os 

testes Chi2 de Person para variáveis com frequências iguais ou superiores a 

10, e o teste Fisher’s Exact para as variáveis que contém pelo menos uma 

frequência menor que 10.  
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Na análise bivariada, para cada cenário específico, foram avaliadas 

as demais variáveis e a sua significância estatística como estratégia para 

obtenção das variáveis para ajuste em modelo de regressão logística. Foram 

avaliadas as variáveis: sexo, tipo de formação em cuidados paliativos, cargo 

ocupado na instituição que trabalha, setor que mais atende pacientes (intra-

hospitalar ou extra-hospitalar), tipo de serviço que trabalha (geral ou 

especializado em cuidados paliativos), tipo de financiamento do serviço 

(público ou privado), região onde trabalha, número de médicos na equipe, 

presença de leitos específicos de cuidados paliativos e tempo desde a 

graduação (tempo de formado).  

Na análise final foram incluídas no modelo as variáveis com o valor de 

p no teste da razão da máxima verossimilhança de 0,10 ou menor. As 

variáveis neste grupo, associadas com decisão por início, ampliação ou 

manutenção de antibióticos foram submetidas a análise multivariada por 

teste de regressão logística, visando avaliar sua significância estatística. 

Para a análise de regressão logística, devido à ausência de respostas 

a alguns itens pelos entrevistados, ocorreu um nivelamento de número de 

respostas para cada cenário envolvido, resultando em redução do tamanho 

da amostra em alguns cenários.  

As variáveis explanatórias, iniciar antibiótico em caso de infecção e 

manter ou ampliar espectro de antibióticos em caso de não resposta após 72 

horas do antibiótico anterior foram avaliadas com as demais submetidas ao 

modelo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 RESULTADOS 
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3 RESULTADOS 

 

 

3.1 Descrição da Amostra 

 

As características da amostra são mostradas na Tabela 3. Dentre os 

224 profissionais que responderam o questionário, a maioria é do sexo 

feminino, totalizando 150 (68%). A maioria (169) dos respondentes possui 

formação especializada em cuidados paliativos (especialização, residência 

ou fellow), sendo que 149 (68%) são médicos assistentes e 59 (26%) 

coordenadores de serviços. A maioria trabalha em serviços não 

especializados em cuidados paliativos (59%). Metade atende 

predominantemente em serviços intra-hospitalares, 57% em serviços 

públicos e a maioria (63%) reside na região sudeste, representada pelos 

estados São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A média 

de médicos por equipe foi de 10 (mediana 4), sendo média de 7 leitos de 

cuidados paliativos por serviço (mediana 0) e em média 14 anos desde a 

graduação em medicina (mediana 13).  
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Tabela 3 -  Características principais de 224 médicos que atuam em 
cuidados paliativos e responderam sobre a introdução de 
antibióticos para pacientes no fim da vida e sobre a ampliação 
ou manutenção de antibióticos em caso de não resposta 72 
horas após início 

 

Característica    Frequência n (%) 

Sexo (n=219) 

    Masculino 

 

69 (31) 

    Feminino 

 

150 (68)  

Tipo de formação em Cuidados Paliativos (n= 219) 

   Formação especializada (Especialização, Residência, 
Fellow) 

 

169 (77) 

   Sem formação especializada 

 

50 (22) 

Cargo na instituição que trabalha (n= 219) 

Médico Assistente 

 

149 (68) 

   Médico Coordenador 

 

59 (26) 

   Em formação: Residente ou Especializando 

 

11 (5) 

Tipo de Serviço que trabalha (n= 220) 

    Não especializado em Cuidados Paliativos 

 

129 (59) 

    Especializado em Cuidados Paliativos 

 

91 (41) 

Setor em que mais atende pacientes (n= 220) 

    Intra-hospitalar 

 

111 (50) 

    Extra-Hospitalar 

 

109 (50) 

Tipo de financiamento do serviço em que trabalha (n= 222) 

    Público 

 

127 (57) 

    Privado 

 

95 (42) 

Região do Brasil onde trabalha (n=212) 

Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Espírito Santo) 

 

133 (63) 

Outras Regiões (Regiões nordeste, Norte, Centro-
Oeste e Sul) 

 

79 (37) 

Característica  Mediana 
Média (Desvio 

Padrão) 

    Número de Médicos por Equipe (n=214) 4 10 (5) 

    Número de Leitos de Cuidados Paliativos no Serviço 
(n=202) 0 

7 (9) 

    Tempo de Formado em anos (n=207) 13 14 (11) 
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3.2 Análise descritiva das respostas 

 

Na Tabela 4 estão descritos os resultados gerais dos questionários. 

Para todos casos apresentados de infecção, a maioria dos médicos decidiu 

por iniciar antibiótico. O percentual de médicos que decidiu por esta opção 

variou de 86 a 99% para Câncer, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, 

Acidente Vascular Encefálico Maligno. Para o caso sobre Doença de 

Alzheimer, 55% optaram por iniciar tratamento antibiótico. Para o câncer, o 

número de médicos que optou por introduzir antibióticos reduziu de 99% 

para 87% quando considerado um paciente com menor performance status 

medido pelo Palliative Performance Scale (PPS).  

Com relação aos casos apresentados de não resposta ao tratamento 

antibiótico em 72 horas, a maioria dos médicos decidiu por manter ou 

ampliar o espectro do antibiótico para a maioria das situações, com exceção 

da Doença de Alzheimer e da Falência Múltipla de Órgãos e Sistemas, em 

que 55% optaram por suspender o antibiótico que não estava funcionando 

para as duas situações.  
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Tabela 4 -  Decisão sobre o uso de Antibióticos em Pacientes com Doença Terminal por médicos que atuam em Cuidados 
Paliativos 

 

Situação Clínica 

Decisão Sobre a introdução em Casos de 
Infecção 

Decisão sobre Suspensão, Manutenção Ampliação 
do Espectro Antibiótico nos casos de não resposta 

a 72 horas da introdução 

N 
Iniciar 

Antibióticos:  
N (%) 

Não Iniciar 
Antibióticos: 

N (%) 
N  

Manter ou ampliar 
espectro se não 
resposta em 72 

horas: N (%)  

Suspender 
Antibiótico se não 

resposta em 72 
horas: N (%)  

Broncopneumonia em paciente com Câncer PPS* 
50%  

223 222 (99) 1 (0) 223 215 (96) 8 (3) 

Infecção do trato urinário em paciente com câncer 
PPS 50% 

223 222 (99) 1 (0) 221 214 (96) 7 (3) 

Broncopneumonia em paciente com Câncer PPS  
30%  

223 196 (88) 27 (12) 224 153 (68) 71 (32) 

Infecção do trato urinário em paciente com câncer 
PPS 30% 

222 198 (89) 24 (11) 220 140 (64) 80 (36) 

 Broncopneumonia em paciente com Doença de 
Alzheimer Avançada 

221 122 (55) 99 (45) 220 98 (45) 122 (55) 

Falência de Múltiplos Órgãos e Sistemas em 
unidade de terapia intensiva 

na*** na na 221 99 (45) 122 (55) 

Broncopneumonia em paciente com Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica GOLD D** 

220 206 (94) 14 (6) 220 158 (72) 62 (28) 

Broncopneumonia em paciente com Acidente 
Vascular Encefálico Maligno com graves sequelas  

220 190 (86) 30 (14) 218 148 (68) 70 (32) 

Infecção do trato urinário em paciente com 
Acidente Vascular Encefálico Maligno com graves 

sequelas 
218 199 (91) 19 (9) 217 152 (70) 65 (30) 

*Palliative Performance Scale,   ** GOLD D: score associated with more symptoms and poor lung function, na***: não aplicável  



Resultados 19 

  
 

Para uma mesma doença terminal, não houve diferença estatística 

significativa entre as decisões tomadas a respeito do uso de antibiótico para 

broncopneumonia e infecção do trato urinário.  

Para os casos de câncer, houve diferença na tomada de decisão 

entre os casos com Palliative Performance Scale (PPS). Observa-se que, 

nos casos de PPS de 30% houve menor número de médicos que optou por 

iniciar antibióticos e também maior número de médicos que optaram por 

suspender o esquema antibiótico por não resposta após 72 horas do início 

do tratamento. 

Para os casos de câncer com Palliative Performance Scale de 50%, o 

número de médicos que deixariam de introduzir antibióticos nos casos de 

infeção (broncopneumonia ou infecção urinária), bem como o número de 

médicos que suspenderiam os antibióticos em caso de não resposta após 72 

horas foi insignificante, portanto esta variável não foi encaminhada para a 

próxima etapa da análise. 

As Tabelas 5 e 6 mostram os resultados comparados da análise 

bivariada e multivariada para as variáveis com p < 0,1 na análise bivariada. 

 

3.3 Análise bivariada 

 

Os dados completos da análise bivariada estão nos Anexos 2 a 8. A 

variável sexo feminino foi associada a introdução de antibióticos nos casos 

de pneumonia em pacientes com câncer e PPS de 30%, sendo que neste 

grupo, 91% optaram por esta resposta, enquanto que entre os homens 80% 
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tiveram a mesma conduta. Sexo feminino também foi mais frequentemente 

associado a introdução de antibióticos nos casos de broncopneumonia em 

pacientes com demência avançada, tendo e 59% das mulheres optaram por 

esta resposta. 

Outras variáveis associadas à introdução de antibióticos foram 

financiamento público do serviço, encontrada no cenário de 

broncopneumonia em pacientes com acidente vascular encefálico maligno 

com sequelas graves (89%), ausência de leitos específicos de cuidados 

paliativos no serviço com (83%), setor de atendimento predominante de 

pacientes extra-hospitalar, em que 96% optaram por iniciar antibióticos para 

os pacientes com infecção do trato urinário e acidente vascular encefálico 

maligno com graves sequelas (Tabela 5). 
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Tabela 5 -  Análise Bivariada e Multivariada das variáveis associadas a introduzir antibióticos em caso de infecção para 
pacientes com doenças terminais 

 
  

Sexo Feminino Atuar na rede pública 
Não possuir leitos 

específicos de cuidados 
paliativos 

Atuar predominantemente 
no setor extra hospitalar   

  
Análise 

bivariada 
Análise 

multivariada 
Análise 

bivariada 
Análise 

multivariada 
Análise 

bivariada 
Análise 

multivariada 
Análise 

bivariada 
Análise 

multivariada 

Broncopneumonia em pacientes 
com câncer terminal e PPS 30% 

OR 2,5 2,5             

IC (95%) 0,17-0,93 0,17-0,92             

p 0,027 0,031             

Infecção do trato urinário em 
pacientes com câncer terminal e 

PPS 30% 

OR 
  

            

IC (95%) 
  

            

p                 

Broncopneumonia em pacientes 
com demência avançada 

OR 1,69 1,69             

IC (95%) 0,32-1,06 0,33-1,05   
 

        

p 0,074 0,075             

Falência múltipla de órgãos em 
unidade de terapia Intensiva 

OR                 

IC (95%) 
  

            

p                 

Broncopneumonia em paciente 
com DPOC  GOLD-D 

OR                 

IC (95%) 
  

            

p                 

Brocopneumonia em pacientes 
com Acidente Vascular 

Encefálico maligno e graves 
sequelas 

OR     1,91 1,76 2,49 2,22     

IC (95%) 
  

0,87-4,2 0,76-4,08 0,94-6,56 0,84-5,89     

p     0,097 0,181 0,055 0,106     

Infecção do Trato Urinário em 
pacientes com Acidente Vascular 

Encefálico maligno e graves 
sequelas 

OR   
 

        2,7 2,7 

IC (95%) 
  

        0,91-7,97 0,93-7,87 

p             0,059 0,068 

1- PPS: Palliative Performance Scale, 2- DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica  
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Nos casos considerando não resposta do antibiótico anterior em 72 

horas, as variáveis mais associadas com a ampliação ou manutenção do 

esquema antibiótico anterior foram a ausência de formação especializada 

em cuidados paliativos e tempo de formado (tempo desde a graduação em 

medicina) superior a 13 anos. A ausência de formação especializada foi 

associada a ampliação ou manutenção do esquema antibiótico após não 

resposta em 72 horas em 100% dos cenários e o tempo de formado acima 

de 13 anos foi associado a ampliação ou manutenção do esquema 

antibiótico em todos os cenários, com exceção a Falência Múltipla de 

Órgãos em unidade de terapia intensiva. 

Outras variáveis associadas a ampliação ou manutenção do esquema 

antibiótico após não resposta do esquema anterior em 72 horas foram cargo 

de coordenador médico, predominância de atuação extra-hospitalar, serviço 

não especializado em cuidados paliativos, financiamento público, presença 

de mais de 4 médicos na equipe (Tabela 6). 
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Tabela 6 - - Análise Bivariada e Multivariada das variáveis associadas a Manter ou Ampliar espectro de antibióticos para 
pacientes com doenças terminais após não resposta a terapêutica anterior em 72 horas 

 

  

  

  
 

Sem formação 
especializada em 

Cuidados 
Paliativos 

Mais de 13 anos 
de formado 

Cargo de 
Coordenador 

médico 

Atuar 
predominantemen
te no setor extra 

hospitalar 

Atuar em serviço 
geral não 

especializado em 
cuidados 
paliativos 

Atuar na rede 
pública 

Ter mais de 4 
médicos na 

equipe 
A

n
ál

is
e 

b
iv

ar
ia

d
a 

A
n

ál
is

e 

m
u

lt
iv

ar
ia

d
a 

A
n

ál
is

e 

b
iv

ar
ia

d
a 

A
n

ál
is

e 

m
u

lt
iv

ar
ia

d
a 

A
n

ál
is

e 

b
iv

ar
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d
a 
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n

ál
is

e 

m
u
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iv

ar
ia

d
a 

A
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ál
is

e 

b
iv

ar
ia

d
a 
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ál
is

e 

m
u
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iv

ar
ia

d
a 

A
n

ál
is

e 

b
iv

ar
ia

d
a 

A
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ál
is

e 

m
u
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iv

ar
ia

d
a 

A
n

ál
is

e 

b
iv

ar
ia

d
a 

A
n

ál
is

e 

m
u
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iv

ar
ia

d
a 

A
n

ál
is

e 

b
iv

ar
ia

d
a 

A
n

ál
is

e 

m
u

lt
iv

ar
ia

d
a 

Broncopneumonia 
em pacientes com 
câncer terminal e 

PPS 30% 

OR 10,03 10,11 1,80 1,770 1,60 1,82                 

IC 
(95%) 

(2,82-
35,6) 

(2,9-
34,4) 

(1-3,25) 
(0,004-
0,18) 

(0,98 - 
2,63) 

(1,01-
3,27) 

  

            

p 0 0 0,045 0,072 0,058 0,043                 

Infecção do trato 
urinário em 

pacientes com 
câncer terminal e 

PPS 30% 

OR 6,23 6,44 1,90 1,87     1,61 1,58             

IC 
(95%) 

(2,25-
17,27) 

(2,37-
17,48) 

(1,07-
3,39) 

(1,02-
3,45) 

    
(0,91-
2,84) 

0,86-
2,90 

            

p 0,0001 0 0,025 0,042     0,094 0,132             

continua 
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Tabela 6 - - Análise Bivariada e Multivariada das variáveis associadas a Manter ou Ampliar espectro de antibióticos para 
pacientes com doenças terminais após não resposta a terapêutica anterior em 72 horas (continuação) 

 

  

  

  
 

Sem formação 
especializada em 

Cuidados 
Paliativos 

Mais de 13 anos 
de formado 

Cargo de 
Coordenador 

médico 

Atuar 
predominantemen
te no setor extra 

hospitalar 

Atuar em serviço 
geral não 

especializado em 
cuidados 
paliativos 

Atuar na rede 
pública 

Ter mais de 4 
médicos na 

equipe 
A

n
ál

is
e 

b
iv

ar
ia

d
a 

A
n

ál
is

e 

m
u

lt
iv

ar
ia

d
a 
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is
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is
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is
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is
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is
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is

e 

m
u

lt
iv

ar
ia

d
a 

A
n

ál
is

e 
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d
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ál
is
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m
u
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iv

ar
ia

d
a 

Broncopneumonia 
em pacientes com 

demência 
avançada 

OR 2,47 2,67 2,270 2,190     1,84 1,8 1,75 1,25 1,85 1,97     

IC 
(95%) 

(1,27-
4,82) 

(1,27-
5,61) 

(1,29-
4,01) 

(1,21-
3,96) 

    
(1,06-
3,21) 

(0,98-
3,28) 

(1,003-
3,06) 

(0,67-
2,33) 

(1,062-
3,22) 

(1,062-
3,22) 

    

p 0,005 0,009 0,003 0,009     0,026 0,054 0,045 0,477 0,027 0,028     

Falência múltipla 
de órgãos em 

unidade de terapia 
Intensiva 

OR 2,79 3,36 

  

    

  

        1,69 1,66 

IC 
(95%) 

(1,42-
5,50) 

(1,67-
6,75) 

  

    

  

        
(0,97-
2,95) 

(0,94-
2,94) 

p 0,0018 0,001                     0,059 0,79 

continua 
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Tabela 6 - - Análise Bivariada e Multivariada das variáveis associadas a Manter ou Ampliar espectro de antibióticos para 
pacientes com doenças terminais após não resposta a terapêutica anterior em 72 horas (continuação) 

 

  

  

  
 

Sem formação 
especializada em 

Cuidados 
Paliativos 

Mais de 13 anos 
de formado 

Cargo de 
Coordenador 

médico 

Atuar 
predominantemen
te no setor extra 

hospitalar 

Atuar em serviço 
geral não 

especializado em 
cuidados 
paliativos 

Atuar na rede 
pública 

Ter mais de 4 
médicos na 

equipe 
A

n
ál
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e 

b
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ar
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d
a 
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is
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Broncopneumonia 
em paciente com 
DPOC  GOLD-D 

OR 4,4 4,09 1,660 1,750     
  

            

IC 
(95%) 

(1,61-
12,01) 

(1,52-
11,01) 

(0,90-
3,06) 

(0,93-
3,27) 

    

  

            

p 0,0016 0,005 0,096 0,078                     

Brocopneumonia 
em pacientes com 
Acidente Vascular 

Encefálico 
maligno e graves 

sequelas 

OR 3,05 3,17 1,880 1,960     1,63 1,44             

IC 
(95%) 

(1,32-
7,05) 

(1,31-
7,66) 

(1,03-
3,42) 

1,05-
3,64 

    
(0,91-
2,93) 

(0,78-
2,66) 

            

p 0,005 0,01 0,034 0,032     0,096 0,237             

continua 
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Tabela 6 - - Análise Bivariada e Multivariada das variáveis associadas a Manter ou Ampliar espectro de antibióticos para 
pacientes com doenças terminais após não resposta a terapêutica anterior em 72 horas (conclusão) 

 

  

  

  
 

Sem formação 
especializada em 

Cuidados 
Paliativos 

Mais de 13 anos 
de formado 

Cargo de 
Coordenador 

médico 

Atuar 
predominantemen
te no setor extra 

hospitalar 

Atuar em serviço 
geral não 

especializado em 
cuidados 
paliativos 

Atuar na rede 
pública 

Ter mais de 4 
médicos na 
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Infecção do Trato 
Urinário em 

pacientes com 
Acidente Vascular 

Encefálico 
maligno e graves 

sequelas 

OR 2,68 2,45 1,880 1,840     1,64 1,46             

IC 
(95%) 

(1,16-
6,18) 

1,05-
5,68 

(1,02-
3,45) 

(0,99-
3,43) 

    
(0,90-
2,99) 

(0,79-
2,70) 

            

p 0,016 0,037 0,038 0,052     0,098 0,221             

1- PPS: Palliative Performance Scale, 2- DPOC: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
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3.4 Análise multivariada 

 

Os resultados das análises bivariada e multivariada para as variáveis 

com p menor ou igual a 0,1 encontram se nas tabelas 5 e 6. Com relação à 

introdução de antibióticos nos casos de infecção, apenas o sexo feminino se 

mostrou associado à decisão de iniciar antibióticos. O odds ratio variou de 

0,4 (p< 0,031; IC 95% 0,17-0,92) nos casos de pneumonia e câncer com 

PPS de 30% a 0,59 (p< 0,075; IC 95% 0,33-1,05) nos casos de pneumonia e 

demência avançada. 

De maneira geral, não possuir formação especializada em cuidados 

paliativos se mostrou associado com a decisão de ampliar ou manter 

espectro antibiótico para todos os grupos de pacientes estudados. O odds 

ratio variou de 2,45 (p<0,037; IC95% 1,05-5,68) nos casos de infecção 

urinária e acidente vascular encefálico maligno a 10,11 (p<0,0001; IC95% = 

2,9-34,4) nos casos de broncopneumonia e câncer com PPS 30%. 

Ter mais de 13 anos de formado esteve associado à decisão de 

ampliar ou manter esquema antibiótico em todos os cenários, exceto 

falência múltipla de órgãos em UTI, com odds ratio variando de 1,75 

(p<0,078; IC95% 0,93-3,27) nos casos de broncopneumonia em Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica a 2,19 (p<0,009; IC95% 1,21-3,96) nos casos 

de broncopneumonia e demência avançada. 

Outra variável associada à decisão de ampliar ou manter esquema 

antibiótico é a atuação do médico predominantemente no ambiente extra-

hospitalar, confirmada para o cenário de broncopneumonia em pacientes 
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com demência avançada (odds ratio 1,8; p<0,054; IC 95% 0,98-3,58), não 

confirmada para as demais variáveis.  

Financiamento público se associou com a ampliação ou manutenção 

do esquema antibiótico para o cenário de broncopneumonia e demência 

avançada (odds ratio 1,97; p<0,028; IC 95% 1,07-3,61), mas não se mostrou 

significativo para nenhuma outra variável.  

Ser coordenador médico do serviço está associado à decisão de 

ampliar ou manter esquema antibiótico nos casos de não resposta em 72 

horas para pacientes com broncopneumonia e câncer com PPS 30%. Esta 

variável não obteve diferença estatisticamente significativa para outras 

variáveis analisadas. 

Ter mais de 4 médicos na equipe está associado à decisão de ampliar 

ou manter antibióticos nos casos de falência múltipla de órgãos na unidade 

de terapia intensiva.  
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4 DISCUSSÃO 

 

 

Este estudo demonstrou, para a amostra estudada, que a maioria dos 

médicos que exercem cuidados paliativos decide pelo uso dos antibióticos 

tanto nos casos de infecção, quanto nos casos de não resposta do 

antibiótico após 72 horas do mesmo para pacientes no fim da vida para a 

maioria dos cenários apresentados.  

As vinhetas apresentadas neste estudo possuem aspectos 

específicos que sugerem que os pacientes em questão estão no fim da vida. 

Os casos de câncer com PPS 30%, demência com comprometimento 

funcional severo e muitas infecções prévias, acidente vascular encefálico 

com infarto maligno da artéria cerebral média, DPOC com múltiplas 

exacerbações e falência múltipla de órgãos na unidade de terapia intensiva.  

A mediana de sobrevivência de pacientes com PPS de 10 a 30% é 

em torno de 22 dias (20). O declínio funcional em 6 meses é um preditor 

independente de menor sobrevida (21) e eventos sentinela como infecções 

recorrentes em pacientes com demência requerem um processo decisório 

para plano avançado de cuidados no fim da vida, bem como as pneumonias 

aspirativas geralmente indicam um elevado risco de falecimento em 6 a 12 

meses (22). Apesar de as evidências atuais não permitirem prognosticar com 

acurácia pacientes com DPOC a partir de dados da função pulmonar (23), 

exacerbações frequentes estão associadas a elevada mortalidade, 

independente da severidade da doença de base como determinada pelo 
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BODE index (24, 25). Existe ainda, uma associação clara entre o número de 

disfunções orgânicas na UTI, e a mortalidade dos pacientes (26). Bem como o 

infarto maligno da artéria cerebral média é uma condição clínica com 

prognóstico ruim e elevada mortalidade (27).  

Considerando especificamente os médicos que atuam na área de 

cuidados paliativos, espera-se que os mesmos usem de maneira mais 

racional os antibióticos no fim da vida, porém o estudo demonstrou o 

contrário. 

Em 100% dos cenários, a maioria dos médicos optou por iniciar 

antibióticos nos casos de infecção. Especificamente para os casos de não 

resposta do antibiótico após 72 horas para cenários de demência avançada 

e falência múltipla de órgãos em unidade de terapia intensiva, a maioria dos 

médicos optou por suspender definitivamente o esquema antibiótico. Porém 

nos casos de câncer com PPS 30%, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

GOLD- D, e acidente vascular encefálico maligno com graves sequelas, a 

maioria dos médicos decide pela ampliação ou manutenção do esquema 

antibiótico. As variáveis mais associadas ao uso dos antibióticos foram 

ausência de formação especializada em cuidados paliativos e tempo desde 

a graduação maior que 13 anos. Outras variáveis associadas a esta conduta 

foram predominância dos atendimentos em ambiente extra-hospitalar, 

atuação predominante do médico no setor público, possuir mais de 4 

médicos na equipe, ser do sexo feminino, possuir cargo de coordenador do 

serviço.  
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Os dados gerais são consonantes com a literatura que mostra que 

antibióticos são muito utilizados para pacientes no fim da vida, mesmo 

comprovados malefícios ou ausência de benefícios para muitos destes 

pacientes (8, 9, 12, 28, 29). Além disso mostram que os médicos tendem a 

interpretar a infecção inicial como uma intercorrência aguda reversível, 

evidenciado neste estudo, pela grande maioria que decidiu por iniciar 

antibióticos para todos os cenários. No caso de não resposta, já observamos 

uma maior taxa de decisão por suspender por parte de médicos, em sua 

maioria mais jovens e mais especializados.  

Os dados chamam atenção para o fato de que muitos médicos 

relatam exercer os cuidados paliativos, porém não tiveram uma 

especialização formal. Existe um tênue limite entre estimular as ações 

paliativas como forma de boa prática clínica para todos os médicos, com 

especial foco em atenção primária (LIT), e a necessidade de ações mais 

complexas e especializadas, especialmente no ambiente hospitalar (30-33). Os 

cuidados paliativos no hospital devem ser exercidos por profissionais 

especializados formalmente. As discussões de caso envolvem 

primeiramente o entendimento da evolução clínica e prognóstico de cada 

doença, conhecer o tratamento adequado das mesmas pois ele também faz 

parte do controle de sintomas, e principalmente entender a diferença entre 

uma intercorrência aguda reversível e uma infecção que acontece como 

parte natural do processo de morrer daquele paciente (4, 29, 34-38). Além de 

considerar valores e preferências dos pacientes e cuidadores, que são 

direcionados mais para o conforto que para o uso dos antibióticos (4, 39). 
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Devemos ainda considerar os enormes custos associados ao uso de 

tratamentos comprovadamente ineficazes (13, 40, 41, 42). Estas ações no 

ambiente hospitalar deveriam ser conduzidas por especialistas (41, 43). A 

decisão sobre o uso de antibióticos envolve conhecimento adequado das 

infecções associadas a cada tipo de doença no fim da vida. Como existe 

uma ampla variedade de infecções e antibióticos disponíveis, esta decisão 

se torna mais complexa, e muitos médicos ainda podem entender os 

antibióticos como medidas não tão nocivas quanto a ventilação mecânica, 

porém quanto menos estudo sobre o tema, menor a capacidade de entender 

que pacientes podem ter seu processo de processo de morte prolongado 

pelo uso de antibióticos (8). Outra questão a ser levantada é que profissionais 

não formalmente especializados podem não entender a gravidade do 

problema gerado pela colonização de pacientes com germes 

multirresistentes e o impacto destas bactérias em pacientes com chances 

reais de cura (44-48). 

O movimento de difusão das ações paliativas pode ter levado a uma 

ideia de que todos podem praticar cuidados paliativos em qualquer 

modalidade, mesmo sem especialização formal. Ações paliativas podem ser 

exercidas por médicos generalistas, porém, no ambiente hospitalar, 

cuidados paliativos deveriam ser exercidos por especialistas. Torna-se difícil 

avaliar o grau de conhecimento de profissionais que aprenderam pelo 

currículo oculto (32). Considerando a magnitude do impacto da hiper-

utilização dos antibióticos nos cuidados de fim de vida, este tema deveria ser 

parte integrante das comissões hospitalares de controle de infecções, que 
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deveriam, além de ajustar a melhor indicação, saber o momento correto para 

contraindicar o uso destas medicações. Existem algumas iniciativas de 

elaboração de diretrizes de utilização racional para antibióticos no fim da 

vida, mas ainda falta um guia mais objetivo para decisões direcionado para 

cada tipo de doença terminal (9, 49). Se considerarmos a elevada demanda de 

atendimentos hospitalares em cuidados paliativos, tanto os setores de 

infectologia quanto de cuidados paliativos deveriam estar em estado de 

alerta para a forma como vem sendo utilizados os antibióticos para 

pacientes no fim da vida, e implementarem diretrizes para facilitar a tomada 

de decisão na instituição (50-52). 

Outra variável deste estudo se relaciona com este fato: médicos que 

atendem predominantemente pacientes no ambiente extra-hospitalar tendem 

a decidir menos pela suspensão dos antibióticos quando lhes é apresentado 

um cenário intra-hospitalar. Os critérios para atendimento extra-hospitalar 

ainda são muito heterogêneos e, isto, somado à falta de prática hospitalar 

parece gerar dificuldade na tomada de decisões sobre uso de antibióticos 

em pacientes internados (53). 

Ter mais de 13 anos de formado foi associado decisão por ampliação 

ou manutenção do uso de antibióticos após não resposta do tratamento para 

pacientes no fim da vida, com odds ratio variando de 1,46 a 2,19. A 

discussão sobre o uso de antibióticos é considerada recente, segundo a 

base de dados PubMed, a maioria dos artigos publicados é dos últimos 5 

anos, e médicos com maior tempo após a graduação podem ter estudado 

mais profundamente sobre suspensão ou não utilização de procedimentos 
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como ventilação e mecânica, ordem de não ressuscitação, utilização de 

dieta artificial, hemodiálise, tendo menor contato com discussões como o 

uso dos antibióticos. A discussão sobre o uso de antibióticos no fim da vida 

ganhou força nos últimos anos, portanto, pessoas formadas há mais tempo 

podem ter tido menos contato com a temática, o que reforça ainda mais que 

em cuidados paliativos não basta educar, mas a educação deve ser 

continuada e atualizada. Apesar do aumento das evidências científicas 

sobre os antibióticos, poucos estudos fornecem bases sólidas para a tomada 

de decisão dos médicos. A importância deste achado é de que a discussão 

sobre educação em cuidados paliativos deve ser ampla e envolver muito 

além dos alunos de universidades ou médicos residentes, mas a contínua 

atualização dos médicos que já atuam na área. Esperava-se que o tempo de 

formado fosse associado a maior segurança na tomada de decisões no fim 

da vida com relação ao uso de antibióticos, mas o resultado foi oposto.  

As principais limitações deste estudo são associadas ao fato de ele 

ter se baseado em cenários fictícios, que pode fazer com que os médicos 

respondam pelo que sabem, mas nem sempre pela real decisão que tomam. 

Porém mesmo assim, em um estudo entre médicos de cuidados paliativos, 

espera-se que as respostas tenham uma tendência a serem voltadas para a 

decisão de não utilizar ou não ampliar os antibióticos, o que acaba dando 

ainda mais força ao estudo, que mesmo com esta possibilidade, mostrou 

que a maioria ainda inicia e amplia os esquemas antibióticos. 

As principais forças do estudo são o fato de ele se basear em um 

mesmo cenário para avaliar decisão de diferentes profissionais, o que não 
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existe nos outros estudos sobre o tema, que são muito heterogêneos. Como 

os médicos de cuidados paliativos decidem? Partindo disso, é possível 

propor uma diretriz de tomada de decisões baseada nos principais pontos 

encontrados e voltadas para cada grupo de doenças. 

Portanto, para esta amostra, médicos de cuidados paliativos, em sua 

maioria opta por iniciar antibióticos nos casos de infecção em pacientes no 

fim da vida, e, com exceção dos casos de demência avançada e falência 

múltipla de órgãos na unidade de terapia intensiva, a maioria ainda decide 

por ampliar ou manter esquema antibiótico nos casos de não resposta em 

72 horas de início do mesmo. Médicos com mais tempo de formado e sem 

especialização formal em cuidados paliativos foram os principais fatores 

associados à decisão por utilizar antibióticos. É necessário aprofundar a 

discussão sobre educação básica, especializada e continuada em cuidados 

paliativos no ambiente hospitalar. Novos estudos são necessários para 

elaboração de diretrizes de uso mais racional de antibióticos para pessoas 

no fim da vida. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

O uso de antibióticos para pacientes com doenças terminais é um 

tema de grande importância. A maioria dos médicos atuantes em cuidados 

paliativos avaliados neste estudo, decidem por introduzir antibióticos nos 

casos de infecção para pacientes em fim de vida, e, com exceção dos 

cenários de demência avançada e falência múltipla de órgãos em unidade 

de terapia intensiva, a maioria decide por ampliar espectro antibiótico para 

os mesmos cenários de fim de vida. Não houve diferença significativa nas 

decisões quando as infecções eram broncopneumonia ou infecção do trato 

urinário. As vinhetas apresentadas possuem fortes indícios de fase final de 

vida para os pacientes, mesmo assim, a maioria dos médicos avaliados opta 

pelo uso dos antibióticos.  

As variáveis que, após análise multivariada, tiveram significância 

estatística como estando associadas à introdução ou ampliação do esquema 

antibiótico foram sexo feminino, predominância de atuação do médico 

respondente em ambiente extra-hospitalar. As variáveis que, após análise 

multivariada, tiveram significância estatística como estando associadas a 

ampliação do espectro antibiótico foram ausência de formação especializada 

em cuidados paliativos, ter mais de 13 anos de formado, cargo de 

coordenador médico, atuação predominante na rede pública.  

Os resultados chamam atenção para a necessidade de educação 

especializada para capacitação de médicos que irão atuar em ambiente 



Conclusão 39 

  
 

hospitalar. Neste ambiente as decisões são complexas, especialmente no 

caso dos antibióticos, que envolvem necessidade de conhecimento mais 

profundo das fases da doença, prognóstico e habilidades de comunicação.  

Além disso, importante considerar a importância da educação 

continuada para médicos que se formaram há muitos anos. Desenvolver 

programas de atualização que consigam atingir estes profissionais é 

importante para que temas tão complexos como os antibióticos.  

O uso de antibióticos no fim da vida deve ser baseado em benefícios 

claros para o paciente que o recebe, para que não seja apenas uma medida 

prolongadora de sofrimento. Além disso, os profissionais e instituições 

devem estar preparados para reconhecer os benefícios e malefícios destes 

medicamentos. A utilização dos antibióticos deve ser orientada não somente 

pelo tipo de infecção, mas pela doença de base do paciente, sua fase e o 

sofrimento causado por ela.  
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Anexo 1  

Vinhetas Clínicas- Projeto ATB-CP 
 

 
1- Paciente masculino, 65 anos, diagnóstico de câncer de pulmão há 1 ano com 
múltiplas metástases linfonodais, realizando acompanhamento com equipe de 
oncologia e quimioterapia paliativa. Karnofsky Performance Status Scale (KPS)  50%. 
Palliative Performance Scale (PPS) 50%. 
Paciente atendido por você com queixas de dispnéia, febre, tosse produtiva há 4 
dias. De acordo com os métodos diagnósticos disponíveis em sua unidade, foi feito o 
diagnóstico de broncopneumonia. Considerando que o tratamento irá ser realizado 
em regime de internação em um enfermaria de seu serviço. Especificamente com 
relação ao uso de antibióticos, qual das condutas abaixo é realizada com mais 
frequência por você? 
 

a) Coleta de culturas e início imediato do antibiótico; 
b) Início imediato de antibiótico sem coleta de culturas; 
c) Coletar culturas, aguardar resultados e iniciar antibióticos após resultado das 
mesmas; 
d) Não iniciar antibióticos. 
 
 
 
2- Considerando o mesmo paciente acima. Considere que foi iniciado antibiótico sem 
coleta de culturas. Houve resposta inicial, porém após 72h o paciente apresentou 
piora clínica, ainda com sinais de broncopneumonia. Com relação ao uso de 
antibióticos, em seu serviço, qual a conduta realizada com mais frequência? 
 

a) Suspender antibiótico (s); 
b) Manter antibiótico em uso, sem acrescentar outro; 
c) Colher novas culturas e aguardar resultado; 
d) Iniciar outro tratamento antibiótico sem coletar culturas; 
e) Colher novas culturas e iniciar segunda linha de antibióticos. 
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3- Considere ainda o mesmo paciente acima. Paciente masculino, 65 anos, 
diagnóstico de câncer de pulmão há 1 ano com múltiplas metástases linfonodais, 
realizando acompanhamento com equipe de oncologia e quimioterapia paliativa. 
KPS 50%/ PPS 50%. Admita que o mesmo vinha com queixas de disúria e febre. Ao 
procurar seu serviço foi diagnosticada uma Infecção do Trato Urinário do tipo 
Cistite. Considerando que o tratamento irá ser realizado em regime de internação 
em uma enfermaria de seu serviço. Especificamente com relação ao uso de 
antibióticos, qual das condutas abaixo é realizada com mais frequência por você? 
 
a) Coleta de culturas e início imediato do antibiótico; 
b) Início imediato de antibiótico sem coleta de culturas; 
c) Coletar culturas, aguardar resultados e iniciar antibióticos após resultado das 
mesmas; 
d) Não iniciar antibióticos. 
 
 
4- Considerando o mesmo paciente acima. Considere que foi iniciado antibiótico sem 
coleta de culturas. Houve resposta inicial, porém após 72h o paciente apresentou 
piora clínica, ainda com sinais de infecção urinária tipo cistite. Com relação ao uso 
de antibióticos, em seu serviço, qual conduta você realizaria? 
 
a) Suspender antibiótico (s); 
b) Manter antibiótico em uso, sem acrescentar outro; 
c) Colher novas culturas e aguardar resultado; 
d) Iniciar outro tratamento antibiótico sem coletar culturas; 
e) Colher novas culturas e iniciar segunda linha de antibióticos. 
 
 
 
5 - Paciente feminino, portadora de neoplasia de mama com diagnóstico há 5 anos 
no estágio 4  já tendo realizado mastectomia e quimioterapia neste período, porém 
sem resposta curativa. Há 6 meses com novo quadro de emagrecimento severo, 
recebeu diagnóstico de metástases cerebrais e pulmonares. Avaliada pela equipe de 
oncologia que não indicou nova quimioterapia. Acompanhada no ambulatório de 
Cuidados Paliativos. KPS/PPS 30% basal em casa. Admita que a mesma vinha com 
queixas de disúria e febre. Ao procurar seu serviço foi diagnosticada uma Infecção 
do Trato Urinário do tipo Cistite. Considerando que o tratamento irá ser realizado 
em regime de internação em uma enfermaria de seu serviço. Especificamente com 
relação ao uso de antibióticos, qual das condutas abaixo você realizaria? 
 
a) Coleta de culturas e início imediato do antibiótico; 
b) Início imediato de antibiótico sem coleta de culturas; 
c) Coletar culturas, aguardar resultados e iniciar antibióticos após resultado das 
mesmas; 
d) Não iniciar antibióticos. 
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6- Considerando a mesma paciente acima. Considere que foi iniciado antibiótico 
sem coleta de culturas. Houve resposta inicial, porém após 72h a paciente 
apresentou piora clínica, ainda com sinais de infecção urinária tipo cistite. Com 
relação ao uso de antibióticos, em seu serviço, qual você realizaria? 
 
a) Suspender antibiótico (s); 
b) Manter antibiótico em uso, sem acrescentar outro; 
c) Colher novas culturas e aguardar resultado; 
d) Iniciar outro tratamento antibiótico sem coletar culturas; 
e) Colher novas culturas e iniciar segunda linha de antibióticos. 
 
 
 
7- Para a mesma paciente acima. Paciente feminino, portadora de neoplasia de 
mama com diagnóstico há 5 anos no estágio 4  já tendo realizado mastectomia e 
quimioterapia neste período, porém sem resposta curativa. Há 6 meses com novo 
quadro de emagrecimento severo, recebeu diagnóstico de metástases cerebrais e 
pulmonares. Avaliada pela equipe de oncologia que não indicou nova quimioterapia. 
Acompanhada no ambulatório de Cuidados Paliativos. KPS/PPS 30% em casa. 
Admita que a paciente procura seu serviço com quadro de dispneia, tosse produtiva, 
febre, sendo diagnosticado segundo os métodos disponíveis, uma 
broncopneumonia. Considerando que o tratamento irá ser realizado em regime de 
internação em uma enfermaria de seu serviço. Especificamente com relação ao uso 
de antibióticos, qual das condutas abaixo você realizaria? 
 
a) Coleta de culturas e início imediato do antibiótico; 
b) Início imediato de antibiótico sem coleta de culturas; 
c) Coletar culturas, aguardar resultados e iniciar antibióticos após resultado das 
mesmas; 
d) Não iniciar antibióticos. 
 
 
 
8- Considerando a mesma paciente acima. Considere que foi iniciado antibiótico 
sem coleta de culturas. Houve resposta inicial, porém após 72h o paciente 
apresentou piora clínica, ainda com sinais de broncopneumonia. Com relação ao uso 
de antibióticos, em seu serviço, qual conduta você realizaria? 
 
a) Suspender antibiótico (s); 
b) Manter antibiótico em uso, sem acrescentar outro; 
c) Colher novas culturas e aguardar resultado; 
d) Iniciar outro tratamento antibiótico sem coletar culturas; 
e) Colher novas culturas e iniciar segunda linha de antibióticos. 
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9- Paciente masculino, de 85 anos, é portador de Doença de Alzheimer há 14 anos. 
Atualmente apresenta-se com doença em estágio avançado, acamado, totalmente 
dependente para todas as atividades básicas de sobrevivência, em uso de 
alimentação por gastrostomia. Nos últimos 6 meses fez uso de antibióticos por 5 
vezes, tendo sido alternados quadros de broncopneumonia, infecção do trato 
urinário e infecção de pele. Há 24 horas o paciente vem apresentando piora da 
secreção respiratória, hipoxemia e febre. Evoluiu com choque séptico tendo sido 
diagnosticado um quadro de broncopneumonia. Considerando que o tratamento irá 
ser realizado em regime de internação em um enfermaria de seu serviço. 
Especificamente com relação ao uso de antibióticos, qual das condutas abaixo você 
realizaria? 
 
a) Coleta de culturas e início imediato do antibiótico; 
b) Início imediato de antibiótico sem coleta de culturas; 
c) Coletar culturas, aguardar resultados e iniciar antibióticos após resultado das 
mesmas; 
d) Não iniciar antibióticos. 
 
 
 
10- Considerando o mesmo paciente acima. Considere que foi iniciado antibiótico 
sem coleta de culturas. Houve resposta inicial, porém após 72h o paciente 
apresentou piora clínica, ainda com sinais de broncopneumonia. Com relação ao uso 
de antibióticos, em seu serviço, qual conduta você realizaria? 
 
a) Suspender antibiótico (s); 
b) Manter antibiótico em uso, sem acrescentar outro; 
c) Colher novas culturas e aguardar resultado; 
d) Iniciar outro tratamento antibiótico sem coletar culturas; 
e) Colher novas culturas e iniciar segunda linha de antibióticos. 
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11- Paciente do sexo feminino 75 anos, previamente portadora de Hipertensão 
Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus tipo 2, Insuficiência Renal Crônica (Clearence 
Creatinina: 30 m/ml), Doença Arterial Obstrutiva Periférica. Chega ao Hospital com 
quadro de sepse grave, sendo encaminhada para a Unidade de Tratamento 
Intensivo. Durante a internação a paciente evolui com choque séptico, piora da 
função renal e Insuficiência Respiratória, sendo submetida a Intubação Orotraqueal, 
Iniciado Hemodiálise, Noradrenalina. Apesar das medidas empregadas a paciente 
evolui com piora, sendo necessário a troca do esquema antibiótico após 72 horas. 
Após 7 dias de internação a paciente encontra-se: Mantendo choque séptico, ainda 
em uso de Noradrenalina, sem melhora da função renal, anúrica. A paciente está 
em uso do terceiro curso/ciclo de antibióticos. Considerando que a mesma é 
avaliada por sua equipe. Com relação especificamente ao uso de antibióticos, qual 
conduta você realizaria? 
 
a) Suspender antibiótico (s); 
b) Manter antibiótico em uso, sem acrescentar outro; 
c) Colher novas culturas e aguardar resultado; 
d) Iniciar outro tratamento antibiótico sem coletar culturas; 
e) Colher novas culturas e iniciar segunda linha de antibióticos. 
 
 
12- Paciente masculino 68 anos, portador de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica), estágio avançado ( GOLD - D), dependente de Oxigênio Domiciliar. 
Paciente usa corretamente suas medicações e realiza todas as orientações da 
equipe de pneumologia. Atualmente depende de ajuda para comer, se vestir, 
deambular, ir ao banheiro e está muito emagrecido. Foi internado 5 vezes nos 
últimos 6 meses. Paciente atendido por você com queixas de dispnéia, febre, tosse 
produtiva há 4 dias. De acordo com os métodos diagnósticos disponíveis em sua 
unidade, foi feito o diagnóstico de broncopneumonia. Considerando que o 
tratamento irá ser realizado em regime de internação em um enfermaria de seu 
serviço. Especificamente com relação ao uso de antibióticos, qual das condutas 
abaixo você realizaria? 
 
a) Coleta de culturas e início imediato do antibiótico; 
b) Início imediato de antibiótico sem coleta de culturas; 
c) Coletar culturas, aguardar resultados e iniciar antibióticos após resultado das 
mesmas; 
d) Não iniciar antibióticos. 
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13- Considerando o mesmo paciente acima. Considere que foi iniciado antibiótico 
sem coleta de culturas. Houve resposta inicial, porém após 72h o paciente 
apresentou piora clínica, ainda com sinais de broncopneumonia. Com relação ao uso 
de antibióticos, em seu serviço, qual a conduta realizada com mais frequência? 
 
a) Suspender antibiótico (s); 
b) Manter antibiótico em uso, sem acrescentar outro; 
c) Colher novas culturas e aguardar resultado; 
d) Iniciar outro tratamento antibiótico sem coletar culturas; 
e) Colher novas culturas e iniciar segunda linha de antibióticos. 
 
 
 
14- Paciente feminino, 67 anos, previamente portadora de Hipertensão, Diabetes 
Mellitus e Dislipidemia. Há 6 meses apresentou mal súbito, sendo levada `a 
emergência. Diagnosticado acidente vascular encefálico isquêmico maligno da 
artéria cerebral direita. A paciente evoluiu com grave sequela neurológica tornando-
se acamada, totalmente dependente para as atividades básicas de vida diária, 
totalmente afásica, recebeu alta. Ao longo destes 6 meses ela recebeu tratamento 
para 2 quadros de pneumonia comunitária em regime de internação, recebendo alta 
hospitalar. Há 1 semana foi trazida para a emergência com quadro de tosse com 
secreção esverdeada e queda do estado geral, diagnosticado broncopneumonia de 
acordo com os métodos disponíveis em sua unidade. Especificamente com relação 
ao uso de antibióticos, qual seria   sua conduta? 
 
a) Coleta de culturas e início imediato do antibiótico; 
b) Início imediato de antibiótico sem coleta de culturas; 
c) Coletar culturas, aguardar resultados e iniciar antibióticos após resultado das 
mesmas; 
d) Não iniciar antibióticos. 
 
 
 
15- Para a mesma paciente acima. Se ao invés de um quadro de pneumonia, fosse 
diagnosticado um Infecção do Trato Urinário do tipo Cistite. Considerando que o 
tratamento irá ser realizado em regime de internação em uma enfermaria de seu 
serviço. Especificamente com relação ao uso de antibióticos, qual das condutas 
abaixo é realizada com mais frequência por você? 
 
a) Coleta de culturas e início imediato do antibiótico; 
b) Início imediato de antibiótico sem coleta de culturas; 
c) Coletar culturas, aguardar resultados e iniciar antibióticos após resultado das 
mesmas; 
d) Não iniciar antibióticos. 
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16- Considerando que para o quadro de pneumonia foi iniciado antibiótico sem 
coleta de culturas. Houve resposta inicial, porém após 72h o paciente apresentou 
piora clínica, ainda com sinais de broncopneumonia. Com relação ao uso de 
antibióticos, em seu serviço, qual conduta você realizaria? 
 
a) Suspender antibiótico (s); 
b) Manter antibiótico em uso, sem acrescentar outro; 
c) Colher novas culturas e aguardar resultado; 
d) Iniciar outro tratamento antibiótico sem coletar culturas; 
e) Colher novas culturas e iniciar segunda linha de antibióticos. 
 
 
 
17- Para o caso acima, no caso da hipótese de Infeção Urinária. Houve resposta 
inicial, porém após 72h o paciente apresentou piora clínica. Com relação ao uso de 
antibióticos, em seu serviço, qual conduta você realizaria? 
 
a) Suspender antibiótico (s); 
b) Manter antibiótico em uso, sem acrescentar outro; 
c) Colher novas culturas e aguardar resultado; 
d) Iniciar outro tratamento antibiótico sem coletar culturas; 
e) Colher novas culturas e iniciar segunda linha de antibióticos. 
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Anexo 2 -  Análise da decisão sobre o uso de antibióticos em pacientes com Câncer Terminal com PPS 30% e 
Broncopneumonia 

 

  

Iniciar 
Antibióticos: 

 N (%) 

Não Iniciar 
Antibióticos:  

N (%) 
p 

Manter ou ampliar 
espectro se não 
resposta em 72 

horas: N (%)  

Suspender 
Antibiótico se 

não resposta em 
72 horas: N (%)  

p  

Sexo   n =218     n =219     

Feminino  137 (91) 13 (7) 0,027 101 (67) 49 (33) 0,58 

Masculino 55 (80) 13 (20) 
 

49 (71) 20 (29) 
 

Formação Especializada em Cuidados Paliativos  n =218     n =219     

Especialização, Residência, Fellow 148 (88) 21 (12) 0,67 103 (61) 66 (39) 0 

Sem Formação 44 (89) 5 (11) 
 

47 (94) 3 (6) 
 

Cargo na Instituição que Trabalha n =218     n =219     

Médico Assistente 134 (90) 14 (10) 0,26 95 (63) 54 (37) 0,08 

Médico Coordenador 49 (83) 10 (17) 
 

47 (79) 12 (21) 
 

Residente ou Especializando 9 (81) 2 (19) 
 

8 (72) 3 (28) 
 

Setor em que mais atende pacientes n =219     n =220     

Intra-hospitalar 97 (87) 14 (13) 0,57 73 (66) 38 (34) 0,28 

Exrtra-hospitalar 97 (90) 11 (10) 
 

79 (72) 30 (28) 
 

Tipo de Serviço que trabalha n =219     n =220     

Serviço Geral  112 (87) 16 (13) 0,54 92 (71) 37 (29) 0,39 

Especializado em Cuidados Paliativos 82 (90) 9 (10) 
 

60 (65) 31 (35) 
 

continua  
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Anexo 2 -  Análise da decisão sobre o uso de antibióticos em pacientes com Câncer Terminal com PPS 30% e 
Broncopneumonia (conclusão) 

 

  

Iniciar 
Antibióticos: 

 N (%) 

Não Iniciar 
Antibióticos:  

N (%) 
p 

Manter ou ampliar 
espectro se não 
resposta em 72 

horas: N (%)  

Suspender 
Antibiótico se 

não resposta em 
72 horas: N (%)  

p  

Financiamento do serviço em que trabalha  n =221     n =222     

Setor Público 112 (88) 14 (12) 0,72 91 (68) 36 (32) 0,309 

Setor Privado 83 (87) 12 (13) 
 

62 (65) 33 (35) 
 

Região onde trabalha  n =212     n =212     

Sudeste 114 (86) 19 (14) 0,14 88 (66) 45 (34) 0,36 

Outras (Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Norte) 73 (92) 6 (8) 
 

57 (72) 22 (28) 
 

Número de médicos na equipe n =213     n =214     

Até 4 109 (90) 12 (10) 0,242 84 (69) 37 (31) 0,55 

Mais de 4  78 (85) 14 (15)   61 (66) 32 (34)   

Presença de Leitos de Cuidados Paliativos no 
Serviço 

n =201     n =202     

Não possui 107 (86) 16 (14) 0,381 86 (69) 37 (31) 0,42 

Possui 71 (91) 7 (9) 
 

51 (65) 28 (35) 
 

Tempo de formado  n =215     n =216     

Até 13 anos 98 (89) 12 (11) 0,45 68 (62) 42 (38) 0,04 

Mais de 13 anos 90 (86) 15 (14)   79 (75) 29 (25)   
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Anexo 3 -  Análise da decisão sobre o uso de antibióticos em pacientes com Câncer Terminal com PPS 30% e Infecção do 
Trato Urinário 

 

  

Iniciar 
Antibióticos: 

N (%) 

Não Iniciar 
Antibióticos:  

N (%) 
p 

Manter ou ampliar 
espectro se não 
resposta em 72 

horas: N (%)  

Suspender 
Antibiótico se 

não resposta em 
72 horas: N (%)  

p  

Sexo   n =218     n =219     

Feminino  133 (89) 17 (12) 0,848 92 (62) 56 (34) 0,48 

Masculino 60 (90) 7 (30) 
 

45 (67) 22 (33) 
 

Formação Especializada em Cuidados Paliativos  n =217     n =215     

Especialização, Residência, Fellow 147 (87) 22 (13) 0,11 96 (57) 73 (43) 0 

Sem Formação 46 (96) 2 (4) 
 

41 (89) 5 (11) 
 

Cargo na Instituição que Trabalha n =218     n =219     

Médico Assistente 134 (91) 13 (8) 
 

90 (62) 55 (38) 
 

Médico Coordenador 50 (85) 9 (15) 0,19 40 (68) 19 (32) 0,74 

Residente ou Especializando 9 (82) 2 (18) 
 

7 (64) 4 (36) 
 

Setor em que mais atende pacientes n =218     n =216     

Intra-hospitalar 100 (90) 11 (10) 0,59 65 (59) 46 (41) 0,09 

Extra-hospitalar 94 (88) 13 (12) 
 

73 (70) 32 (30) 
 

Tipo de Serviço que trabalha n =218     n =216     

Serviço Geral 113 (88) 15 (12) 0,69 86 (68) 40 (32) 0,114 

Especializado em Cuidados Paliativos 81 (90) 9 (10) 
 

52 (58) 38 (42) 
 

continua  
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Anexo 3 -  Análise da decisão sobre o uso de antibióticos em pacientes com Câncer Terminal com PPS 30% e Infecção do 
Trato Urinário (conclusão) 

 

  

Iniciar 
Antibióticos: 

N (%) 

Não Iniciar 
Antibióticos:  

N (%) 
p 

Manter ou ampliar 
espectro se não 

resposta em 72 horas: 
N (%)  

Suspender 
Antibiótico se 

não resposta em 
72 horas: N (%)  

p  

Financiamento do serviço em que trabalha  n =220     n =218     

Setor Público 115 (91) 11 (9) 0,23 80 (65) 44 (35) 0,917 

Setor Privado 81 (86) 13 (14) 
 

60 (64) 34 (36) 
 

Região onde trabalha  n =211     n =212     

Sudeste 118 (89) 15 (11) 1 83 (63) 48 (36) 0,62 

Outras (Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Norte) 70 (90) 8 (10) 
 

52 (67) 23 (33) 
 

Número de médicos na equipe n =212     n =210     

Até 4 109 (91) 11 (12) 0,25 76 (64) 42 (36) 0,71 

Mais de 4  79 (86) 13 (14)   57 (62) 35 (38)   

Presença de Leitos de Cuidados Paliativos no Serviço n =200     n =199     

Não possui 107 (88) 15 (12) 0,464 81 (67) 40 (33) 0,186 

Possui 71 (91) 7 (9) 
 

45 (58) 33 (42) 
 

Tempo de formado  n =215     n =214     

Até 13 anos 96 (87) 14 (13) 0,38 62 (56) 48 (44) 0,025 

Mais de 13 anos 96 (91) 9 (9)   74 (71) 30 (29)   
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Anexo 4 -  Análise da decisão sobre o uso de antibióticos em pacientes com Doença de Alzheimer Avançada e 
Broncopneumonia 

 

  

Iniciar 
Antibióticos:  

N (%) 

Não Iniciar 
Antibióticos:  

N (%) 
p 

Manter ou ampliar 
espectro se não 
resposta em 72 

horas: N (%)  

Suspender 
Antibiótico se 

não resposta em 
72 horas: N (%)  

p  

Sexo   n =217     n =216     

Feminino  89(59) 61 (41) 0,07 81 (55) 67 (45) 0,71 

Masculino 31 (46)  36 (54) 
 

39 (57) 29 (43) 
 

Formação Especializada em Cuidados Paliativos  n =217     n =216     

Especialização, Residência, Fellow 93 (55) 73 (45)  0,8 65 (38) 102 (62) 0,006 

Sem Formação 27 (56) 21 (44) 
 

30 (61) 19 (39) 
 

Cargo na Instituição que Trabalha n =217     n =216     

Médico Assistente 84 (57) 63 (43) 0,616 95 (63) 54 (37) 0,63 

Médico Coordenador 30 (51) 29 (49) 
 

28 (47) 31 (52) 
 

Residente ou Especializando 7 (64) 4 (36) 
 

6 (54) 5 (46) 
 

Setor em que mais atende pacientes n =218     n =217     

Intra-hospitalar 58 (52) 53 (48) 0,32 41 (37) 39 (63) 0,026 

Extra-hospitalar 63 (59) 44 (41) 
 

56 (52) 51 (48) 
 

Tipo de Serviço que trabalha n =218     n =217     

Serviço Geral 72 (56) 56 (44) 0,79 64 (51) 63 (49) 0,04 

Especializado em Cuidados Paliativos 49 (54) 41 (46) 
 

33 (36) 57 (64) 
 

continua  
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Anexo 4 -  Análise da decisão sobre o uso de antibióticos em pacientes com Doença de Alzheimer Avançada e 
Broncopneumonia (conclusão) 

 

  

Iniciar 
Antibióticos:  

N (%) 

Não Iniciar 
Antibióticos:  

N (%) 
p 

Manter ou ampliar 
espectro se não 
resposta em 72 

horas: N (%)  

Suspender 
Antibiótico se 

não resposta em 
72 horas: N (%)  

p  

Financiamento do serviço em que trabalha  n =220     n =219     

Setor Público 75 (59) 51 (41) 0,16 64 (52) 61 (48) 0,02 

Setor Privado 47 (50) 47 (50) 
 

34 (36) 60 (64) 
 

Região onde trabalha  n =211     n =210     

Sudeste 78 (59) 55 (41) 0,49 55 (41) 78 (59) 0,26 

Outras (Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Norte) 42 (54) 36 (46) 
 

38 (49) 39 (51) 
 

Número de médicos na equipe n =212     n =212     

Até 4 68 (57) 52 (43) 0,98 56 (47) 64 (53) 0,64 

Mais de 4  52 (57) 40 (43)   40 (43) 52 (57)   

Presença de Leitos de Cuidados Paliativos no Serviço n =200     n =200     

Não possui 67 (54) 55 (46) 0,57 57 (46) 65 (54) 0,33 

Possui 46 (58) 32 (42) 
 

31 (39) 47 (61) 
 

Tempo de formado  n =215     n =213     

Até 13 anos 58 (53) 52 (47) 0,42 37 (34) 71 (66) 0,003 

Mais de 13 anos 61 (58) 44 (42)   57 (54) 48 (46)   
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Anexo 5 - Análise da decisão sobre o uso de antibióticos em pacientes com Falência Múltipla de Órgãos na Unidade de 
Terapia Intensiva 

 

  

Iniciar 
Antibióticos:  

N (%) 

Não Iniciar 
Antibióticos:  

N (%) 
p 

Manter ou ampliar 
espectro se não 
resposta em 72 

horas: N (%)  

Suspender 
Antibiótico se 

não resposta em 
72 horas: N (%)  

p  

Sexo         n =217     

Feminino  
   

19 (12) 131 (88) 0,88 

Masculino 
   

8 (11) 59 (88) 
 

Formação Especializada em Cuidados Paliativos        n =217     

Especialização, Residência, Fellow 
   

64 (38) 104 (62) 0,002 

Sem Formação 
   

31 (63) 18 (37) 
 

Cargo na Instituição que Trabalha       n =217     

Médico Assistente 
   

16 (10) 132 (90) 0,26 

Médico Coordenador 
   

8 (13) 50 (87) 
 

Residente ou Especializando 
   

3 (27) 8 (73) 
 

Setor em que mais atende pacientes       n =218     

Intra-hospitalar 
   

46 (42) 64 (58) 0,34 

Extra-hospitalar 
   

52 (48) 56 (52) 
 

Tipo de Serviço que trabalha       n =218     

Serviço Geral 
   

20 (15) 108 (85) 0,14 

Especializado em Cuidados Paliativos 
   

8 (9) 82 (92) 
 

continua  
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Anexo 5 - Análise da decisão sobre o uso de antibióticos em pacientes com Falência Múltipla de Órgãos na Unidade de 
Terapia Intensiva (conclusão) 

 

  

Iniciar 

Antibióticos:  

N (%) 

Não Iniciar 

Antibióticos:  

N (%) 

p 

Manter ou ampliar 

espectro se não 

resposta em 72 

horas: N (%)  

Suspender 

Antibiótico se 

não resposta em 

72 horas: N (%)  

p  

Financiamento do serviço em que trabalha        n =220     

Setor Público 
   

18 (14) 108 (86) 0,42 

Setor Privado 
   

10 (10) 84 (90) 
 

Região onde trabalha        n =211     

Sudeste 
   

59 (45) 73 (55) 0,9 

Outras (Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Norte) 
   

36 (46) 43 (54) 
 

Número de médicos na equipe       n =212     

Até 4       47 (39) 73 (61) 0,05 

Mais de 4        48 (52) 44 (48)   

Presença de Leitos de Cuidados Paliativos no Serviço       n =200     

Não possui 
   

15 (12) 107 (88) 0,65 

Possui 
   

8 (10) 70 (90) 
 

Tempo de formado        n =214     

Até 13 anos 
   

48 (44) 62 (56) 0,7 

Mais de 13 anos       48 (46) 56 (54)   
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Anexo 6 -  Análise da decisão sobre o uso de antibióticos em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Gold D e 
Broncopneumonia 

 

  

Iniciar 
Antibióticos:  

N (%) 

Não Iniciar 
Antibióticos:  

N (%) 
p 

Manter ou ampliar 
espectro se não 
resposta em 72 

horas: N (%)  

Suspender 
Antibiótico se 

não resposta em 
72 horas: N (%)  

p  

Sexo   n =217     n =217     

Feminino  142 (95) 8 (5) 0,54 104 (69) 46 (31) 0,21 

Masculino 62 (92) 5 (8) 
 

52 (77) 15 (23) 
 

Formação Especializada em Cuidados Paliativos (n=219) n =217     n =217     

Especialização, Residência, Fellow 158 (94) 10 (6) 1 112 (67) 53 (33) 0,001 

Sem Formação 46 (94) 3 (6) 
 

44 (90) 5 (10) 
 

Cargo na Instituição que Trabalha n =217     n =217     

Médico Assistente 139 (94) 9 (6) 0,76 103 (70) 45 (30) 0,51 

Médico Coordenador 55 (95) 3 (5) 
 

45 (78) 13 (22) 
 

Residente ou Especializando 10 (90) 1 (10) 
 

8 (73) 3 (27) 
 

Setor em que mais atende pacientes n =217     n =217     

Intra-hospitalar 102 (93) 8 (7) 0,57 74 (67) 63 (33) 0,12 

Extra-hospitalar 102 (95) 5 (5) 
 

82 (77) 25 (23) 
 

Tipo de Serviço que trabalha n =217     n =217     

Serviço Geral 117 (92) 10 (8) 0,165 94 (74) 33 (26) 0,408 

Especializado em Cuidados Paliativos 87 (97) 3 (3) 
 

62 (69) 28 (31) 
 

continua  
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Anexo 6 -  Análise da decisão sobre o uso de antibióticos em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Gold D e 
Broncopneumonia (conclusão) 

 

  

Iniciar 
Antibióticos:  

N (%) 

Não Iniciar 
Antibióticos:  

N (%) 
p 

Manter ou ampliar 
espectro se não 
resposta em 72 

horas: N (%)  

Suspender 
Antibiótico se 

não resposta em 
72 horas: N (%)  

p  

Financiamento do serviço em que trabalha  n =219     n =219     

Setor Público 118 (94) 7 (6) 0,808 91 (73) 34 (27) 0,803 

Setor Privado 88 (94) 6 (6) 
 

67 (71) 27 (29) 
 

Região onde trabalha  n =211     n =211     

Sudeste 124 (94) 8 (6) 0,54 93 (70) 39 (30) 0,64 

Outras (Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Norte) 76 (96) 3 (4) 
 

58 (73) 21 (27) 
 

Número de médicos na equipe n =212     n =212     

Até 4 111 (92) 9 (8) 0,4 81 (67) 39 (33) 0,1 

Mais de 4  88 (96) 4 (4)   70 (76) 22 (24)   

Presença de Leitos de Cuidados Paliativos no Serviço n =200     n =200     

Não possui 113 (93)  9 (7) 0,145 90 (74) 32 (26) 0,205 

Possui 76 (97) 2 (3) 
 

51 (65) 27 (35) 
 

Tempo de formado  n =213     n =213     

Até 13 anos 103 (94) 7 (6) 1 73 (66) 37 (34) 0,09 

Mais de 13 anos 97 (94) 6 (6)   79 (77) 24 (23)   
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Anexo 7 -  Análise da decisão sobre o uso de antibióticos em pacientes com Acidente Vascular Cerebral Isquêmico Maligno 
com Sequela Grave e Broncopneumonia 

 

  

Iniciar 
Antibióticos:      

N (%) 

Não Iniciar 
Antibióticos:  

N (%) 
p 

Manter ou ampliar 
espectro se não 
resposta em 72 

horas: N (%)  

Suspender 
Antibiótico se não 

resposta em 72 
horas: N (%)  

p  

Sexo   n =217     n =215     

Feminino  132 (89) 17 (11) 0,127 102 (69) 46 (31) 0,492 

Masculino 55 (81) 13 (19) 
 

43 (64) 24 (36) 
 

Formação Especializada em Cuidados Paliativos (n=219) n =217     n =215     

Especialização, Residência, Fellow 142 (85) 26 (15) 0,24 104 (63) 62 (37) 0,006 

Sem Formação 45 (92) 4 (8) 
 

41 (84) 8 (16) 
 

Cargo na Instituição que Trabalha n =217     n =215     

Médico Assistente 130 (84) 17 (12) 0,376 96 (67) 50 (34) 0,616 

Médico Coordenador 48 (81) 11 (19) 
 

42 (72) 16 (28) 
 

Residente ou Especializando 9 (82) 2 (18) 
 

8 (73) 3 (27) 
 

Setor em que mais atende pacientes n =218     n =216     

Intra-hospitalar 95 (86) 16 (14) 0,62 69 (63) 40 (37) 0,09 

Extra-hospitalar 94 (88) 13 (12) 
 

79 (74) 28 (26) 
 

Tipo de Serviço que trabalha n =218     n =218     

Serviço Geral 110 (86) 18 (14) 0,694 91 (73) 34 (27) 0,112 

Especializado em Cuidados Paliativos 79 (88) 11 (12) 
 

57 (63) 34 (37) 
 

continua  
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Anexo 7 -  Análise da decisão sobre o uso de antibióticos em pacientes com Acidente Vascular Cerebral Isquêmico Maligno 
com Sequela Grave e Broncopneumonia (conclusão) 

 

  

Iniciar 
Antibióticos:      

N (%) 

Não Iniciar 
Antibióticos:  

N (%) 
p 

Manter ou ampliar 
espectro se não 
resposta em 72 

horas: N (%)  

Suspender 
Antibiótico se não 

resposta em 72 
horas: N (%)  

p  

Financiamento do serviço em que trabalha  n =220     n =218     

Setor Público 113 (89) 13 (11) 0,097 86 (69) 39 (31) 0,739 

Setor Privado 77 (82) 17 (18) 
 

62 (67) 31 (33) 
 

Região onde trabalha  n =211     n =209     

Sudeste 118 (89) 14 (11) 0,14 92 (70) 40 (30) 0,36 

Outras (Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Norte) 65 (82) 14 (18) 
 

49 (64) 28 (36) 
 

Número de médicos na equipe n =212     n =210     

Até 4 104 (87) 16 (13) 0,9 82 (69) 37 (31) 0,64 

Mais de 4  80 (87) 12 (13)   60 (66) 31 (34)   

Presença de Leitos de Cuidados Paliativos no Serviço n =200     n =198     

Não possui 101 (83) 21 (17) 0,055 84 (69) 37 (31) 0,398 

Possui 72 (92) 6 (8) 
 

49 (64) 28 (36) 
 

Tempo de formado  n =213     n =211     

Até 13 anos 92 (84) 18 (16) 0,32 66 (61) 42 (39) 0,03 

Mais de 13 anos 91 (88) 12 (12)   77 (75) 23 (25)   
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Anexo 8 -  Análise da decisão sobre o uso de antibióticos em pacientes com Acidente Vascular Cerebral Isquêmico Maligno 
com Sequela Grave e Infecção do Trato Urinário 

 

  

Iniciar 

Antibióticos:  

N (%) 

Não Iniciar 

Antibióticos:  

N (%) 

p 

Manter ou ampliar 

espectro se não 

resposta em 72 

horas: N (%)  

Suspender 

Antibiótico se não 

resposta em 72 

horas: N (%)  

p  

Sexo   n =216     n =215     

Feminino  139 (93) 10(7) 0,107 106 (71) 43 (29) 0,51 

Masculino 58 (87) 9 (13) 
 

44 (67) 22 (33) 
 

Formação Especializada em Cuidados Paliativos  n =216     n =215     

Especialização, Residência, Fellow 151 (90) 16 (10) 0,5 109 (66) 57 (34) 0,021 

Sem Formação 46 (940 3 (6) 
 

41 (84) 8 (16) 
 

Cargo na Instituição que Trabalha n =216     n =215     

Médico Assistente 134 (92) 12 (8) 0,566 98 (67) 48 (33) 0,46 

Médico Coordenador 52 (88) 7 (12) 
 

44(76) 14 (24) 
 

Residente ou Especializando 11 (100) 0 (0) 
 

8 (73) 3 (27) 
 

Setor em que mais atende pacientes n =216     n =215     

Intra hospitalar 97 (88) 13 (12) 0,08 71 (65) 38 (35) 0,09 

Extra Hospitalar 101 (96) 5 (6) 
 

80 (75) 26 (25) 
 

Tipo de Serviço que trabalha n =216     n =215     

Serviço Geral 114 (91) 11 (9) 0,771 92 (74) 33 (26) 0,203 

Especializado em Cuidados Paliativos 84 (92) 7 (8) 
 

59 (66) 31 (34) 
 

continua  
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Anexo 8 -  Análise da decisão sobre o uso de antibióticos em pacientes com Acidente Vascular Cerebral Isquêmico Maligno 
com Sequela Grave e Infecção do Trato Urinário (conclusão) 

 

  

Iniciar 

Antibióticos:  

N (%) 

Não Iniciar 

Antibióticos:  

N (%) 

p 

Manter ou ampliar 

espectro se não 

resposta em 72 

horas: N (%)  

Suspender 

Antibiótico se não 

resposta em 72 

horas: N (%)  

p  

Financiamento do serviço em que trabalha  n =218     n =217     

Setor Público 113 (91) 11 (9) 0,926 87 (70) 37 (30) 0,966 

Setor Privado 86 (91) 8 (9) 
 

65 (70) 28 (30) 
 

Região onde trabalha  n =210     n =209     

Sudeste 121 (92) 11 (8) 0,6 95 (73) 36 (27) 0,2 

Outras (Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Norte) 70 (90) 8 (10) 
 

51 (65) 27 (35) 
 

Número de médicos na equipe n =211     n =210     

Até 4 111 (92) 9 (8) 0,6 85 (71) 35 (29) 0,6 

Mais de 4  82 (90) 9 (10)   61 (68) 29 (32)   

Presença de Leitos de Cuidados Paliativos no Serviço n =199     n =198     

Não possui 110 (90) 12 (10) 0,624 85 (70) 36 (30) 0,687 

Possui 71 (92) 6 (8) 
 

52 (68) 25 (32) 
 

Tempo de formado  n =211     n =210     

Até 13 anos 99 (91) 10 (9) 1 69 (63) 41 (37) 0,03 

Mais de 13 anos 93 (91) 9 (9)   76 (76) 24 (24)   

 

  



Anexos 70 

  
 

Anexo 9 - Análise Multivariada do Risco de Iniciar, Manter ou Ampliar Espectro Antibiótico em Pacientes com Doença 
Terminal 

 

    Broncopneumonia em pacientes com câncer terminal e PPS 30% 

Variáveis   Total  
Risco de iniciar Antibiótico em caso de Infecção 

(N= 218) 
Total  

Risco de Ampliar Espectro ou manter Antibiótico em 
caso de não resposta ao esquema anterior (N= 211 ) 

    N % N % OR P IC (95%) N % N % OR P IC (95%) 

Sexo Feminino 150 69 137 71 2,5 0,031 0,17-0,92 
       

Sem formação especializada em Cuidados 
Paliativos        

45 21 42 93 10,11 0 2,9-34,4 

Cargo de Coordenador Médico 
 

 
     

59 28 47 80 1,82 0,043 1,01-3,27 

Mais de 13 anos de formado 
 

 
     

103 49 75 73 1,77 0,072 0,004-0,18 

    Infecção do Tratto Urinário em pacientes com câncer e PPS 30% 

Variáveis   Total  Risco de iniciar Antibiótico em caso de Infecção Total  
Risco de Ampliar Espectro ou manter Antibiótico em 
caso de não resposta ao esquema anterior (N= 208) 

    N % N % OR P IC (95%) N % N % OR P IC (95%) 

Sem formação especializada em Cuidados 
Paliativos        

43 21 38 88 6,44 0 2,37-17,48 

Cargo de Coordenador Médico 
       

59 28 40 68 1,16 0,58 0,68-1,97 

Predominância de atuação extra-hospitalar 
       

99 48 68 69 1,58 0,132 0,86-2,90 

Mais de 13 anos de formado 
       

98 47 69 70 1,87 0,042 1,02-3,45 

continua  
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Anexo 9 - Análise Multivariada do Risco de Iniciar, Manter ou Ampliar Espectro Antibiótico em Pacientes com Doença 
Terminal (continuação) 

 

    Broncopneumonia em pacientes com Demência Avançada 

Variáveis   Total  
Risco de iniciar Antibiótico em caso de Infecção 

(N= 217) 
Total  

Risco de Ampliar Espectro ou manter Antibiótico em 
caso de não resposta ao esquema anterior (N= 207) 

    N % N % OR P IC (95%) N % N % OR P IC (95%) 

Sexo Feminino 150 69 85 59 1,69 0,075 0,33-1,05 
       

Sem formação especializada em Cuidados 
Paliativos        

44 21 27 61 2,67 0,009 1,27-5,61 

Predominância de atuação extra-hospitalar 
       

99 48 50 51 1,8 0,054 0,98-3,28 

Serviço geral (Não especializado em Cuidados 
Paliativos)        

122 59 59 48 1,25 0,477 0,67-2,33 

Financiamento Público 
       

117 57 57 49 1,97 0,028 1,07-3,61 

Mais de 13 anos de formado 
       

94 45 53 56 2,19 0,009 1,21-3,96 

    Falência Múltipla de Órgãos na Unidade de Terapia Intensiva 

Variáveis   Total  Risco de iniciar Antibiótico em caso de Infecção Total  
Risco de Ampliar Espectro ou manter Antibiótico em 
caso de não resposta ao esquema anterior (N= 210) 

    N % N % OR P IC (95%) N % N % OR P IC (95%) 

Sem formação especializada em Cuidados 
Paliativos        

46 22 31 67 3,36 0,001 1,67-6,75 

Mais de 4 médicos na equipe 
       

91 43 47 52 1,66 0,079 0,94-2,94 

continua  
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Anexo 9 - Análise Multivariada do Risco de Iniciar, Manter ou Ampliar Espectro Antibiótico em Pacientes com Doença 
Terminal (continuação) 

 

    Broncopneumonia em Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Terminal 

Variáveis   Total  Risco de iniciar Antibiótico em caso de Infecção Total  
Risco de Ampliar Espectro ou manter Antibiótico em 
caso de não resposta ao esquema anterior (N= 210) 

    N % N % OR P IC (95%) N % N % OR P IC (95%) 

Sem formação especializada em Cuidados 
Paliativos        

45 21 40 89 4,09 0,005 1,52-11,01 

Mais de 13 anos de formado 
       

100 48 77 77 1,75 0,078 0,93-3,27 

    Broncopneumonia em pacientes com Acidente Vascular Cerebral Isquêmico com Sequela Grave 

Variáveis   Total  
Risco de iniciar Antibiótico em caso de Infecção 

(N= 200) 
Total  

Risco de Ampliar Espectro ou manter Antibiótico em 
caso de não resposta ao esquema anterior (N=206) 

    N % N % OR P IC (95%) N % N % OR P IC (95%) 

Sem formação especializada em Cuidados 
Paliativos        

44 21 39 89 3,17 0,01 1,31-7,66 

Predominância de atuação extra-hospitalar 
       

99 48 72 73 1,44 0,237 0,78-2,66 

Fincanciamento Público 119 60 107 90 1,76 0,181 0,76-4,08 
       

Possui leitos específicos de Cuidados Paliativos 
no serviço 

78 39 72 92 2,22 0,106 0,84-5,89 
       

Mais de 13 anos de formado 
       

95 46 74 78 1,96 0,032 1,05-3,64 

continua  
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Anexo 9 - Análise Multivariada do Risco de Iniciar, Manter ou Ampliar Espectro Antibiótico em Pacientes com Doença 
Terminal (conclusão) 

 

    Infecção do Trato Urinário em pacientes com Acidente Vascular Cerebral Isquêmico com Sequela Grave  

Variáveis   Total  
Risco de iniciar Antibiótico em caso de Infecção 

(N= 216) 
Total  

Risco de Ampliar Espectro ou manter Antibiótico em 
caso de não resposta ao esquema anterior (N= 206) 

    N % N % OR P IC (95%) N % N % OR P IC (95%) 

Sem formação especializada em Cuidados 
Paliativos        

44 21 36 82 2,45 0,037 1,05-5,68 

Predominância de atuação Extra-hospitalar 106 49 101 95 2,7 0,068 0,93-7,87 99 48 72 73 1,46 0,221 0,79-2,70 

Mais de 13 anos de formado               96 47 73 76 1,84 0,052 0,99-3,43 
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