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RESUMO 

As fluoroquinolonas são a classe de antibióticos mais comumente prescritas na prática clínica 

em todo o mundo. O impacto de seu uso se tornou um desafio frente aos efeitos adversos, 

sendo a neuropatia periférica, tendinopatias, arritmias cardíacas, aneurismas aórticos, e 

alterações no SNC os principais. Além disso, o risco de toxicidade é maior em alguns 

subgrupos de pacientes, incluindo idosos acima de 60 anos, usuários de corticosteroides, 

portadores de disfunção renal e transplantados de órgãos sólidos. Neste contexto, os fármacos 

desta classe deixaram de ser considerados tratamento de primeira linha para infecções do trato 

urinário não-complicadas (ITUnc), e infecções de vias aéreas, estando seu uso reservado a 

refratariedade ou alergia aos fármacos de primeira linha. Com base nisso, realizamos uma 

revisão sistemática abordando as advertências da Food and Drug Administration (FDA) e suas 

recomendações para o uso adequado dessas drogas. Métodos: O banco de dados da PUBMED 

foi amplamente utilizado nesse estudo, com o objetivo de identificar apenas artigos 

atualizados, publicados nos últimos 5 anos, e que estivessem em inglês. Resultados: Foram 

incluídos 58 artigos, com base nos critérios de inclusão e exclusão, 33 foram selecionados e 

25 descartados por não contemplarem o foco do estudo. A evidência de que as 

fluoroquinolonas não devam ser prescritas como tratamento de primeira linha para infecções 

do trato urinário não-complicadas (ITUnc) e infecções de vias aéreas é muito alta, frente à 

associação de seu uso e efeitos colaterais concomitantes. No entanto, apesar das advertências 

e recomendações da FDA, as taxas de prescrições de FQs na prática clínica persistem 

elevadas. Discussão: Tendo em vista a gravidade dos efeitos adversos, cabe ao profissional 

médico conhecer as limitações de cada paciente, e reconhecer os riscos impostos ao utilizar as 

FQs. Tais antibióticos devem, portanto, ser oferecidos com cautela, respeitando as 

recomendações feitas pela FDA, e em casos reservados à refratariedade ou intolerância aos 

fármacos de primeira linha. Por fim, novas medidas práticas, com maior impacto na 

conscientização da classe médica, podem contribuir para o adequado uso racional de 

antibióticos, contribuindo para a redução da toxicidade e da resistência aos antimicrobianos. 

  

Palavras-chave: Fluoroquinolonas, antibióticos, avisos, efeitos adversos, FDA. 
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ABSTRACT 

Fluoroquinolones are among the most prescribed antibiotics worldwide. Nevertheless, they 

can trigger severe adverse effects such as peripheral neuropathy, tendinopathies, cardiac 

arrhythmia, aortic aneurysms and alterations in the Central Nervous Systems (CNS) Toxicity 

is particularly higher on people over age 60, corticosteroides users, people with renal 

dysfunction and recipients of solid organ transplantation. Despite the recommendations and 

warnings by the Food and Drug Administration (FDA) of the United States, FQS continue to 

be largely prescribed in clinical practice. Methods: In order to identify the most updated 

research on this issue, the PUBMED database was largely used to select articles that were 

published in the last five years and were written in English. Results: From the 58 articles that 

have been identified, 33 were selected and 25 were ignored for not matching the focus of this 

study. Due to their adverse effects, FQS should not be considered for first-line treatment for 

uncomplicated urinary tract infection (UTI) or respiratory tract infections. Only due to 

refractoriness or allergy to medicines used in the first-line treatment should FQS be applied. 

Discussion: Considering the severity of adverse effects from FQS, new practical measures 

should be taken into account to help the development of a more appropriate prescription of 

antibiotics. By doing so, toxicity as well as antimicrobial resistance may be reduced.  

  

Key words: Fluoroquinolones, antibiotics, warnings, adverse effects, FDA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As quinolonas representam uma classe de antibióticos composta por drogas totalmente 

sintéticas. Lesher, em 1962, descobriu o ácido nalidíxico, a primeira quinolona de uso clínico. 

Foi constatado que esse composto, juntamente ao ácido oxonílico, cinoxacina e o ácido 

pipemídico (ITO, 2004), apresentava atividade contra bactérias gram-negativas aeróbias. 

Porém, havia limitações em relação à sua ação contra algumas enterobactérias e ao alcance da 

concentração sérica necessária, restringindo seu uso apenas para o tratamento de infecções 

urinárias não complicadas (EZELARAB, et al, 2018).  

Após a descoberta dos análogos 6-fluoro, surgiu a segunda geração de quinolonas, 

definida pela adição do flúor (EZELARAB, et al, 2018), denominada fluoroquinolonas (FQs). 

As drogas pertencentes a este grupo apresentam diferentes espectros de atividade e perfis 

farmacocinéticos (ITO, 2004). A norfloxacina possui excelente atividade contra bactérias 

gram-negativas aeróbias e boa atividade contra bactérias gram-positivas, embora possua 

tempo de meia-vida curto e espectro de ação limitado (ITO, 2004). Seu uso é indicado para 

infecções urinárias, gonocócicas uretrais e cervicais não complicadas (ITO, 2004). Já a 

ciprofloxacina e a ofloxacina, por apresentarem ótima potência e espectro de ação contra 

bactérias gram-negativas e gram-positivas, foram as primeiras a entrarem em uso no ambiente 

hospitalar (ITO, 2004).  

O surgimento dos análogos di e tri-fluorados do ácido nalidíxico permitiram o advento 

da terceira geração das quinolonas, representadas pela esparfloxacina, temafloxacina, 

grepafloxacina, levofloxacin e lomefloxacina. Todos os medicamentos dessa geração possuem 

maior potência contra gram-positivos, especialmente Streptococcus pneumoniae (ITO, 2004), 

além de apresentarem meia-vida sérica mais longa e boa atividade contra anaeróbios 

(EZELARAB, et al, 2018). Porém, possuem atividade limitada contra os gram-negativos e os 

agentes das pneumonias atípicas (ITO, 2004). 

Em relação à quarta geração, as principais quinolonas incluídas são a trovafloxacina, 

gatifloxacina, moxifloxacina e clinafloxacina (ITO, 2004). Essa geração apresenta atividade 

variável contra anaeróbios e atividade mais ampla contra os organismos gram-positivos e 

bactérias atípicas. São caracterizadas por terem meia-vida sérica longa e por atuarem tanto em 

DNA-girase, quanto em topoisomerase-IV, além de apresentarem desenvolvimento lento de 

resistência (EZELARAB, et al, 2018).  São prescritas em casos de infecções urinárias e 
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pneumonias, com a vantagem de agir contra Streptococcus pneumoniae resistente às 

penicilinas e cefalosporinas. 

Apesar das inovações da indústria farmacêutica, com surgimento de novos fármacos 

da classe, com potência antimicrobiana e eficácias otimizadas, os efeitos adversos advindos 

de seu uso não podem ser negligenciados. A temafloxacina, por exemplo, foi retirada 

rapidamente do mercado após registros de efeitos tóxicos, como vasculites, alterações de 

coagulação e hepatotoxicidade. Já a esparfloxacina, associou-se à fototoxicidade, (ITO, 2004). 

A trovafloxacina, apresentou toxicidade hepática, sendo o seu uso restrito ao ambiente 

hospitalar nos Estados Unidos e abolido do mercado europeu. Já a clinafloxacina, possui 

como principais efeitos adversos a fototoxicidade e a hipoglicemia. (ITO, 2004).  

Em contrapartida, as fluoroquinolonas representam, na atualidade, uma das classes de 

antimicrobianos mais importantes, tendo sido intensamente utilizadas, ao longo das últimas 

décadas, para tratamento de infecções urinárias, respiratórias e dermatológicas (ITO, 2004) 

em todo o mundo. Todavia, em 2008, a agência norte-americana de regulamentação de 

medicamentos - Food and Drugs Administration (FDA) - registrou um número crescente de 

relatos de efeitos adversos associados ao uso de fluoroquinolonas e alertou sobre o uso 

indiscriminado destes medicamentos e a sua possível associação com ocorrência de tendinites 

e ruptura de tendões (DELANEY, 2018). Em 2013, o FDA alertou sobre os riscos de 

neuropatia periférica (DELANEY, 2018). Em 2016, reforçou os riscos de complicações para 

tendões, músculos, articulações, nervos e sistema nervoso central (Food and Drug 

Administration, 2016). No ano de 2018, apontou-se risco aumentado para hipoglicemia e 

efeitos deletérios à saúde mental, além de risco elevado para formação de aneurisma aórtico 

(IN BRIEF, 2018). Finalmente em 2019, a última atualização do FDA até o momento, oito 

fluoroquinolonas entraram na lista com possível aumento da incidência de regurgitação mitral 

e aórtica (DELANEY, 2018). 

Diante deste cenário de incertezas quanto à segurança do uso das FQs, com uma 

crescente preocupação acerca das possíveis complicações associadas a esses agentes, tais 

como tendinopatia, neuropatia periférica e aneurisma ou dissecção da aorta (DELANEY, 

2018), a classe médica vivencia um momento de mudança de paradigmas, com necessidade de 

reestruturação de protocolos de tratamentos anteriormente consagrados.  
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2. OBJETIVO 

 

Apresentar uma atualização dos principais efeitos colaterais associados ao uso das 

FQs, e avaliar o impacto das restrições advindas do FDA em relação às FQs, na prática 

clínica. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo constitui uma revisão sistemática, utilizando artigos advindos de busca 

realizada no período de 10/07/2020 a 15/08/2020 no banco de dados da PUBMED, utilizando-

se as seguintes palavras-chave: “FDA warnings for fluoroquinolone antibiotics”, 

“Fluoroquinolone clinical practice FDA”, “Fluoroquinolone adverse effects FDA” e “FDA - 

fluoroquinolone”, “Fluoroquinolone epidemiology” e “Fluoroquinolone Drug-Related Side 

Effects and Adverse Reactions”. 

Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos publicados nos últimos 5 anos, textos 

em inglês, textos completos, artigos de revisão e de revisão sistemática. Excluiu-se todos 

aqueles publicados há mais de 5 anos e os que não abordavam os objetivos propostos por este 

estudo. Como resultados, foram pré-selecionados 58 artigos, dos quais 26 contemplavam 

nossos objetivos e foram analisados neste estudo.   

 

Figura 1 – Diagrama da seleção de artigos para a revisão de literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de artigos encontrados nos 

locais de busca 

n = 203 

Número de artigos excluídos por título, 

por não abordarem o tema específico 

n = 145 

Número de artigos após seleção por 

resumos  

n = 26  

Número de artigos selecionados por 

título 

n = 58 

Estudos excluídos após leitura do resumo, com 
motivo da exclusão: 

• Não contemplava efeitos colaterais das FQs; 

• Não contemplava restrições da FDA; 

• Não contemplava restrições da FDA e as FQs. 
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Após a seleção dos artigos conforme os critérios de inclusão previamente definidos, 

foram seguidos os seguintes passos: leitura exploratória; leitura seletiva e escolha do material 

que se adequam aos objetivos e tema deste estudo; leitura analítica e análise dos textos, 

finalizando com a realização de leitura interpretativa e redação. 
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4. RESULTADOS 

Os resultados serão apresentados em dois tópicos. O primeiro abordará os efeitos 

colaterais mais significativos, e o segundo apresentará as principais indicações clínicas do uso 

das FQs na prática clínica e as repercussões das advertências da FDA na prática clínica. 

 

Tabela 1 – Caracterização dos artigos selecionados 

Nome do(s) autor(es) Ano de 

publicação 

País em que o estudo 

foi realizado 

Tipo de estudo Temática do artigo 

ASCHENBRENNER 

DS 

2016 Não se aplica Revisão de 

literatura 

Efeitos colaterais das FQs 

BALAKIRSKI G, 

MERK HF 

2017 Não se aplica Revisão de 

literatura 

Efeitos colaterais das FQs 

BASSETTI M 2018 Não se aplica Revisão de 

literatura 

Efeitos colaterais das FQs 

BENNETT AC, et al 2019 Não se aplica Revisão de 

literatura 

Efeitos colaterais das FQs 

BIDELL MR, LODISE 

TP 

2016 Não se aplica Revisão de 

literatura 

Efeitos colaterais das FQs 

BRATSMAN A, et al 2020 Não se aplica Estudo de Coorte 

Retrospectivo 

Principais indicações 

clínicas do uso das FQs 
CANDEL FJ, et al 2019 Espanha Monografia Principais indicações 

clínicas do uso das FQs 

CORNETT E, et al 2017 Não se aplica Revisão de 

literatura 

Efeitos colaterais das FQs 

COWART K, et al 2019 EUA Estudo de Coorte 

Retrospectivo 

Principais indicações 

clínicas do uso das FQs 

COWLING T, 

FARRAH K 

2019 Não se aplica Revisão Efeitos colaterais das FQs 

DANEMAN N, et al 2019 Canadá  Estudo de Coorte 

Retrospectivo 

Principais indicações 

clínicas do uso das FQs 

DELANEY MC 2018 Não se aplica Revisão Efeitos colaterais das FQs 

DUKEWICH M, et al 2017  Relato de Caso Efeitos colaterais das FQs 
FATHALLAH N, et al 2015   Efeitos colaterais das FQs 

GANJIZADEH-

ZAVAREH S, et al 

2019 EUA Quantitativo e 

Qualitativo 

Efeitos colaterais das FQs 

GOLOMB BA, et al 2015 USA Relatos de Caso Efeitos colaterais das FQs 
GUN LR, et al 2018 USA Estudo de Coorte Efeitos colaterais das FQs e 

principais indicações 

clínicas do uso das FQs 

GUZZARDI DG, et al 2020 Canadá Quantitativo Efeitos colaterais das FQs 
IN BRIEF: More 

fluoroquinolone 

warnings 

2018 Não se aplica Atualização Efeitos colaterais das FQs 

JACKSON MA, 

SCHUTZE GE 

2016 Não se aplica Revisão Efeitos colaterais das FQs e 

principais indicações 

clínicas do uso das FQs 

KABBANI S, et al 2018 EUA Análise Descritiva Efeitos colaterais das FQs 

RADOVANOVIC M, 

et al 

2018 EUA Relato de Caso Efeitos colaterais das FQs 

SUTTER R, et al 2015 Não se aplica Revisão 

Sistemática 

Efeitos colaterais das FQs 

TANDAN M, et al 2018 Não se aplica Meta Análise Efeitos colaterais das FQs e 

principais indicações 

clínicas do uso das FQs 

YARRINGTON ME, et 

al 

2019 EUA Análise Descritiva Efeitos colaterais das FQs e 
principais indicações 

clínicas do uso das FQs 

ZAFAR MI 2020 Não se aplica Revisão de 

Literatura 

Efeitos colaterais das FQs 

Fonte: elaborado pelas autoras. 
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4.1. EFEITOS COLATERAIS 

Os efeitos colaterais, corroborados por 22 artigos nesta revisão, são eventos não 

esperados causados pelo medicamento, cuja ação principal foge do mecanismo desejado. São 

classificados, de acordo com sua prevalência, em comuns, incomuns, raros e muito raros. As 

frequências adotadas usarão a seguinte convenção:  

• Muito comum: ≥ 1/10; 

• Comum: ≥ 1/100 a < 1/10; 

• Incomum: >1/1.000 a ≤ 1/100;  

• Raro: >1/10.000 a ≤ 1/1.000; 

• Muito raro: ≤1/10.000, incluindo relatos isolados.  

A tabela 2 apresenta os principais efeitos adversos, didaticamente divididos por 

sistemas, e, classificados quanto à sua prevalência.  

 

Tabela 2 – Principais Efeitos Adversos associados ao uso das Fluoroquinolonas, de 

acordo com o sistema acometido, e sua prevalência. 

 

Efeitos colaterais por 

sistemas 

Comum Incomum Rara Muito rara 

 

Distúrbios metabólicos e 

nutricionais 

 

 

- 

 

- 

 

Hiperglicemia 

 

Hipoglicemia 
 

 

 

Distúrbios psiquiátricos 

 

 

- 

 

Reações de ansiedade 

Hiperatividade 

psicomotora/agitação 

Labilidade 

emocional 

Depressão 

Ideação suicida 
Alucinações 

 

Despersonalização 

Reações psicóticas 

 

Distúrbios do sistema 

nervoso central 

 

 
- 

 

 
- 

 
Neuropatia 

Periférica 

 
- 

 

 

Distúrbios do sistema 

cardiovascular 

 

- 

Prolongamento do 

intervalo QT 

Palpitações 
Taquicardia 

Vasodilatação 

Taquiarritmias 

ventriculares 

Síncope 
Hipertensão 

Hipotensão 

 

Torsade de Pointes 

 

 

 

Distúrbios 

gastrointestinais 

Náuseas 

Vômitos 

Dores 

gastrointestinais e 
abdominais 

Diarreia 

 

 

Inapetência 

Constipação 
 

 

Disfagia 

Colite associada a 

antibiótico 

 

 

- 

 

Distúrbios 

hepatobiliares 

 

Aumento de 

transaminases 

 

Alterações hepáticas 

 

Icterícia 

 

Hepatite fulminante 

 

Distúrbios da pele e 

tecido subcutâneo 

 

 

- 

 

Urticária 
Erupções 

maculopapular 

 

- 

 

Reações de 
fotossensibilidade 

 

 

Distúrbios 
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musculoesqueléticos, do 

tecido conjuntivo e dos 

ossos 

 

- - Tendinite 

Fraqueza muscular 

Fadiga 

Ruptura de tendão 

 

 

Distúrbios renais e 

urinários 

 

 

- 

 

Desidratação 

 

Alteração renal 
Insuficiência 

 

- 

Fonte: elaborada pelas autoras com base nos artigos utilizados com a temática de efeitos colaterais das FQs. 

 

 

A seguir apresentaremos os principais efeitos adversos das FQs, enfatizando o perfil 

de pacientes que apresentam risco aumentado para cada complicação (Tabela 3), bem como as 

respectivas recomendações da FDA.  

 

4.1.1. REAÇÕES ADVERSAS INCOMUNS 

4.1.1.1. COMPLICAÇÕES CARDIOVASCULARES 

A incidência de efeitos colaterais associados às FQs vem aumentando, especialmente 

relacionado a efeitos cardíacos (CORNETT, et al, 2017). Em seus estudos, CORNETT et al 

(2017) sugere que esses efeitos se desenvolvem independente do curso do tratamento. 

devendo-se atentar para os fatores de risco cardiovasculares e ao histórico medicamentoso 

específico do paciente (CORNETT, et al, 2017).  

As últimas advertências publicadas pela FDA ocorreram em 2018 e 2019, alertando 

para o risco de agravamento ou desenvolvimento de aneurismas da aorta, especialmente em 

pacientes com doença vascular aterosclerótica periférica, hipertensão arterial sistêmica e 

algumas condições genéticas predisponentes para aortopatias, tais como síndrome de Marfan 

e de Ehlers-Danlos (GUZZARDI, et al, 2020). 

Dados clínicos sobre aortopatias associadas ao uso de FQs evidenciam que esses 

pacientes possuem quase três vezes maior probabilidade de apresentar complicações 

associados à aneurisma ou dissecção de aorta no prazo de 60 dias ao comparar-se com outros 

antibióticos, por exemplo, a amoxicilina (GUZZARDI, et al, 2020). Ademais, os pacientes 

que possuem deficiência de alfa-1 antitripsina (distúrbio genético que inativa a elastase 

neutrofílica, causando danos teciduais) estão sujeitos ao risco de agravamento das patologias 

aórticas citadas se for submetido a uma exposição de altas doses de FQs (GUZZARDI, et al, 

2020). 

Além disso, pacientes com cardiopatia prévia em uso de FQs merecem maior atenção, 

pois estão sujeitos a aumento do risco de aparecimento de arritmias, tais como,  

prolongamento do intervalo QT corrigido, disritmias ventriculares e Torsades de Pointes 

(BASSETTI, et al, 2018; YARRINGTON, et al, 2019). Dentre as FQs aprovadas, deve-se ter 
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o extremo cuidado para usar a moxifloxacina em pacientes com fatores de risco para Torsade 

de Pointes, pois está associada a um risco aumentado de arritmia ventricular e morte 

cardiovascular em comparação à terapia com amoxicilina e clavulanato (CORNETT, et al, 

2017). A grepafloxacina também está associado a maior mortalidade cardiovascular. Em 

contrapartida, surpreendentemente, a levofloxacina foi a única que não aumentou o risco de 

arritmia grave quando comparado com outras classes de antibióticos (CORNETT, et al, 2017). 

Além disso, com o intuito de diminuir o potencial de arritmias cardíacas, CORNETT 

et al (2017) recomenda aos profissionais de saúde a execução de: eletrocardiograma em 

pacientes de alto risco, associar medicamentos com menor risco de arritmia cardíaca e atentar-

se a possíveis interações medicamentosas, tais quais antipsicóticos e amiodarona. 

 

4.1.1.2. REAÇÕES CUTÂNEAS 

A pele é um órgão de alerta para reações adversas a medicamentos (RAMs), 

geralmente, se manifesta como urticária ou erupção cutânea maculopapular (BALAKIRSKI; 

MERK, 2017). Na maioria das vezes, observa-se esse quadro quando se é administrado 

antibióticos, em destaque as FQs (BALAKIRSKI; MERK, 2017). FQs podem levar à 

anafilaxia e reações alérgicas do tipo retardado (BALAKIRSKI; MERK, 2017). Ademais, 

erupções cutâneas são observadas em mulheres com idade inferior a 40 anos, quando o 

tratamento com gemifloxacina se dá por mais de sete dias (JACKSON; SCHUTZE, 

2016).Aproximadamente 90% de todas as reações alérgicas retardatárias são as erupções 

maculopapulares, que aparecem depois de 1 a 2 semanas após o início do tratamento. Nas 

internações hospitalares ou encaminhamentos, nota-se que 3 a 7% são consideradas RAMs 

(BALAKIRSKI; MERK, 2017). 

As FQs, assim como outros medicamentos, como anti-inflamatórios não esteroidais, e 

hidroclorotiazida, podem ser ativadas por luz ultravioleta na pele, gerando metabólitos 

altamente reativos, desencadeando reações fototóxicas ou fotoalérgicas (BALAKIRSKI; 

MERK, 2017). Pesquisas recentes sugerem que o mecanismo de ação das FQs 

(ciprofloxacina) são capazes de ativar os mastócitos via ligação à MrgprX2, estimulando a 

liberação de histamina (BALAKIRSKI; MERK, 2017).  
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4.1.2. REAÇÕES ADVERSAS RARAS 

4.1.2.1. CONVULSÕES  

A ciprofloxacina está relacionada com convulsões sintomáticas em pacientes com 

disfunção renal, transtornos psiquiátricos, histórico prévio de convulsões ou associação de 

teofilina ao tratamento (SUTTER, et al, 2015). Além de estar associada, também, ao delirium, 

alucinações e convulsões. (SUTTER, et al, 2015) 

 

4.1.2.2. NEUROPATIA PERIFÉRICA 

A neuropatia periférica (NP) é uma complicação comprovada em 1% dos pacientes 

que fazem uso de FQs para tratamento de diversas comorbidades (DUKEWICH, et al., 2017). 

Esse efeito adverso é considerado não dose-dependente, ou seja, o uso de apenas uma dose 

pode desencadear rapidamente esse quadro (ASCHENBRENNER, 2016). Estudos 

demonstram que a neuropatia causada por esses antibióticos dura, em média, 1 a 2 anos, 

porém pode se tornar uma condição permanente.  Eventualmente, pode se tornar 

incapacitante, levando a múltiplas visitas aos pronto-atendimentos para alívio da dor 

(DUKEWICH, et al., 2017).  

Em 2004, a FDA fez um comunicado de segurança exigindo alterações no rótulo das 

FQs para alertar sobre o risco de indução de NP, independentemente de ser administrado de 

forma oral ou injetável (ASCHENBRENNER, 2016). Porém, como os relatos de caso 

publicados continuaram evidenciando o risco de desenvolver neuropatia periférica, a FDA 

concluiu que o aviso feito em 2004 não era forte o suficiente para ter impacto na sociedade 

médica a fim de reduzir as prescrições (ASCHENBRENNER, 2016). Nesse cenário, em 2013, 

a FDA reforçou o alerta sobre a rotulagem com ênfase no risco de neuropatias, recomendando 

a descontinuação do uso desses medicamentos na manifestação desse efeito adverso.  

 

4.1.2.3. COMPLICAÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS 

Estudos encontraram uma associação entre FQs e risco elevado de ruptura de tendão, e 

síndrome do túnel do carpo (GANJIZADEH-ZAVAREH, et al, 2018). Apesar da incidência 

desses efeitos adversos ser baixa (0,14 a 0.4%), a gravidade desses eventos é muito relevante, 

especialmente em mulheres (BASSETTI et al, 2018). 

As tendinopatias podem resultar em morbidade importante, com déficit de mobilidade 

e dor crônica, podendo levar a sequelas a longo prazo e necessidade de cirurgias (BIDELL; 

LODISE, 2016). As regiões mais afetadas são, geralmente, as articulações de sustentação 

mais sujeitas a forças mecânicas (BIDELL; LODISE, 2016). Uma característica típica da 
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tendinopatia induzida por FQs é um período de latência, que induz à toxicidade mitocondrial e 

à citotoxicidade, gerando efeitos colaterais retardatários (GOLOMB, et al, 2015). Os 

principais fatores de risco relatados por BIDELL e LODISE (2016) são: idade avançada (mais 

de 60 anos), recebimento de corticoterapia concomitante, presença de disfunção renal e 

história de transplante de órgão sólido (renal, pulmonar e cardíaco). 

Nos EUA e na Europa foram realizados inúmeros estudos de vigilância e segurança 

descrevendo o risco de tendinopatia associada ao uso de ofloxacina e levofloxacina (BIDELL; 

LODISE, 2016). O risco parece ser dependente à exposição, associado ao uso de doses 

elevadas e por períodos mais prolongados (BIDELL; LODISE, 2016). Foi observado que, em 

2.495 relatos de ruptura de tendão, 62.3% estavam associados ao uso da levofloxacina. Dessa 

forma, em setembro de 2012, o Sistema de Relatório de Eventos Adversos da FDA publicou 

uma revisão confirmando tal efeito adverso. Por outro lado, uma meta-análise não encontrou 

associação do uso deste fármaco à rupturas tendíneas (TANDAN, et al, 2018). Deve ser 

considerado, entretanto, que não foram incluídos idosos acima de 65 anos, justamente um 

subgrupo de maior risco, de acordo com a literatura (BIDELL; LODISE). 

Relatos de casos de GANJIZADEH-ZAVAREH et al (2018) demonstraram ainda que 

pacientes que fizeram uso de FQs podem apresentar sintomatologia semelhante à da 

fibromialgia, como sintomas de fadiga, fraqueza muscular e atrofia. Postula-se, nesses casos, 

que um agente infeccioso, bacteriano ou viral, poderia desencadear os sintomas da 

fibromialgia associada às FQs (GANJIZADEH-ZAVAREH, et al, 2018). 

Em comparação com outros antibióticos, o uso da FQ é particularmente preocupante 

em crianças e gestantes, com possíveis interferências no desenvolvimento de ossos e 

cartilagens (BASSETTI, et al, 2018). Pacientes pediátricos são mais propensos a manifestar 

anormalidades nos ossos, articulações, tendões e músculos após tratamento com FQs 

(BASSETTI, et al, 2018). Em relação aos pacientes pediátricos, os profissionais da saúde há 

muito tempo consideram o uso de FQs inseguro (KABBANI, et al, 2018), sendo recomendado 

ciprofloxacina em casos de extrema necessidade de administração de antibiótico intravenoso 

(COWLING; FARRAH, 2019). Já em gestantes, o efeito pode persistir por meses e propiciar 

inclusive partos prematuros (BASSETTI, et al, 2018). 

Em julho de 2016, a FDA advertiu sobre riscos de ruptura em tendões, músculos, 

articulações, nervos e Sistema Nervoso Central (BIDELL; LODISE, 2016). Dessa forma, 

recomenda-se que, caso haja dores nos tendões, articulações ou músculos, inchaço, fraqueza 

muscular, sensação de “alfinetes ou agulhas” nas extremidades, confusão ou alucinações,  o 

paciente deve prontamente procurar ajuda médica, podendo ser aventada a redução da dose ou 
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mesmo alteração da classe antimicrobiana  (ASCHENBENNER, 2016) (BIDELL; LODISE, 

2016). 

 

4.1.2.4. HIPERGLICEMIA 

O uso de FQs pode levar a disglicemia, tanto a hiper ou hipoglicemia. A fisiopatologia 

é explicada por levar a alterações na secreção e na sensibilidade da insulina, causando efeitos 

citotóxicos direto nas células pancreáticas e, assim, desregulando a concentração da glicose 

sanguínea (FATHALLAH, et al, 2015). Assim, tanto a hiper quanto a hipoglicemia são 

relatadas como efeitos colaterais muito raros da ciprofloxacina (ZAFAR, 2020). 

O desenvolvimento de hiperglicemia associada às fluoroquinolonas é frequentemente 

benigna e pode ser clinicamente assintomática (FATHALLAH, et al, 2015), podendo ser 

grave com o uso da levofloxacina, e em pacientes diabéticos.  Não obstante, a cetoacidose 

diabética e o coma hiperglicêmico podem se manifestar quando o quadro é grave 

(FATHALLAH, et al, 2015). Os principais fatores de risco são os pacientes com 

predisposição à diabetes mellitus, ou seja, aqueles que são sedentários, possuem o IMC maior 

que 27 kg/m², glicose de jejum alterada, história de doença vascular ou pelo menos um fator 

de risco para síndrome metabólica (FATHALLAH, et al, 2015).  

Em comparação com macrolídeos, as FQs (gatifloxacina) são as que mais comumente 

possuem como efeito colateral a hiperglicemia, especialmente em diabéticos e idosos 

(FATHALLAH, et al, 2015). Quando usadas, concomitantemente, corticosteroides e altas 

doses de gatifloxacina, eventos graves como coma hiperglicêmico hiperosmolar e cetoacidose 

diabética foram relatados, principalmente, em pacientes com insuficiência renal 

(FATHALLAH, et al, 2015). 

 

4.1.2.5.  ALTERAÇÕES HEPÁTICAS 

Apesar de serem raras, 25 a 30% dos casos são secundários a reações imunológicas ou 

alérgicas às FQs (RADOVANOVIC, et al, 2018). A ciprofloxacina pode causar uma lesão 

induzida independente da dose, pois o efeito é observado após o término do tratamento 

(RADOVANOVIC, et al, 2018)., A lesão hepática induzida por ciprofloxacina é rara, mas 

possui apresentação clínica variada, desde a elevação assintomática das transaminases até a 

insuficiência hepática aguda, resultando em morte (RADOVANOVIC, et al, 2018). Na prática 

clínica, o espectro de apresentação é amplo, mas, frequentemente, ocorre uma síndrome de 

hepatite viral com fadiga, náusea e dor abdominal no quadrante superior direito 

(RADOVANOVIC, et al, 2018). Por isso, seu diagnóstico é um desafio, pois não existe sinais 
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clínicos patognomônicos ou exames laboratoriais específicos. Os sintomas mais graves 

incluem o desenvolvimento de encefalopatia, icterícia e coagulopatias, indicando o início de 

uma insuficiência hepática aguda (RADOVANOVIC, et al, 2018). A presença de 

comorbidades associadas aumenta o risco de toxicidade hepática secundária ao uso de FQs, 

independentemente da idade e do sexo (RADOVANOVIC, et al, 2018).  

 

4.1.2.6. SUICÍDIO 

O banco de dados do FAERS (Sistema de Relatórios de Eventos Adversos da FDA), 

no que se refere ao suicídio com um efeito adverso das FQs, apresenta variáveis taxas de 

incidência e diferentes fatores de risco nos rótulos de ciprofloxacina, levofloxacina e 

moxifloxacina (BENNETT, et al, 2019). Os casos descritos não apresentavam histórico 

psiquiátrico, doença psiquiátrica prévia, ideação ou potencial suicida (BENNETT, et al, 

2019). Como resultado, dos 122 suicídios associados ao uso de FQs, 108 preencheram os 

critérios de inclusão do estudo (BENNETT, et al, 2019). Um terço eram médicos, metade 

havia cometido suicídio, 61% eram homens, 18% eram menores de 35 anos e 42% tiveram o 

evento ocorrido em menos de duas semanas após o início do tratamento com FQs 

(BENNETT, et al, 2019). Em relação à etiologia do tratamento, mais de um terço foi para 

ITUnc, 12% para sinusites e 12% para infecção respiratória do trato superior (BENNETT, et 

al, 2019).  

 

4.1.3. REAÇÕES ADVERSAS MUITO RARAS 

4.1.3.1. HIPOGLICEMIA  

Em julho de 2018, a FDA publicou uma revisão com 67 casos de coma hipoglicêmico, 

sendo que 22 resultaram em morte ou incapacidade (BIDELL; LODISE, 2016). Os fatores de 

risco associados foram pacientes diabéticos que fazem uso de sulfonilureias, idosos acima de 

60 anos, insuficiência renal ou apresentam inflamação sistêmica (ZAFAR, 2020).  

Com isso, diante dos riscos de ocorrer quadros de hipoglicemia grave e efeitos 

relevantes no SNC, a FDA exigiu que a rotulagem incluísse os riscos de: delirium, agitação, 

nervosismo e distúrbios na atenção, memória e orientação (BIDELL; LODISE, 2016). 

 

Tabela 3 – Relação dos efeitos colaterais e seus respectivos fatores de risco 

Efeitos Colaterais Fatores de Risco 

 

Complicações cardiovasculares 

 

Fatores de risco cardiovasculares; 

Histórico medicamentoso do paciente. 
Reações cutâneas Nenhum fator de risco descrito. 
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Fonte: elaborada pelas autoras com base nos artigos utilizados com a temática de efeitos colaterais das FQs. 

 

 

4.2. PRINCIPAIS INDICAÇÕES CLÍNICAS DO USO DE FQS E AS 

REPERCUSSÕES DAS ADVERTÊNCIAS DA FDA NA PRÁTICA CLÍNICA 

A seguir, serão apresentadas as alterações de conduta na prática clínica, em relação ao 

tratamento das infeções mais comumente tratadas com FQs, advindas das recomendações da 

FDA (tabela 4). 

 

4.2.1. INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO NÃO COMPLICADA (ITUnc) 

A Infectious Diseases Society of America (IDSA) publicou uma diretriz em 2011 

recomendando novas terapias para infeção do trato urinário não-complicada (ITUnc) 

(COWART, et al, 2019). A nitrofurantoína, o trimetomprim-sulfametoxazol (TMP/SMX) e a 

fosfomicina passaram a ser consideradas primeira linha para tratamento de infecção do trato 

urinário não complicada (ITUnc) (COWART, et al., 2019). Ainda que altamente eficazes, 

devido aos seus possíveis efeitos colaterais, a IDSA (2011) reservou o uso das FQs apenas 

para ITUnc mais graves e quando não houver resposta a outras classes de antibióticos 

(COWART, et al., 2019).  

 

4.2.2. INFECÇÃO DE VIAS AÉREAS 

Os tratamentos de primeira linha recomendados para sinusite aguda são: 

amoxicilina/ácido clavulânico e amoxicilina ou penicilina, ficando o uso das FQs reservado 

aos casos refratários ou que não haja outra opção de tratamento disponível. Já para as 

exarcebações agudas da bronquite crônica nenhum antibiótico é indicado, pois o curso da 

doença tende a ser de natureza viral (BRATSMAN, et al, 2020).  

Convulsões Disfunção renal; 

Transtornos psiquiátricos; 
Histórico prévio de convulsões; ou,  

Associação com teofilina ao tratamento. 

Neuropatia Periférica Dose dependente. 

Complicações musculoesqueléticas Idade > 60 anos; 
Corticoterapia concomitante; 

Disfunção renal; 

Histórico de transplante de órgão (renal, pulmonar e cardíaco). 

Hiperglicemia Sedentários; 
IMC > 27 kg/m²; 

Glicose de jejum alterada; 

História de doença vascular; ou, 

Um fator de risco para síndrome metabólica. 
Alterações hepáticas Comorbidades associadas. 

Suicídio Nenhum fator de risco descrito. 

Hipoglicemia Diabéticos em uso de sulfonilureias; 

Idosos > 60 anos; 
Insuficiência renal; 

Inflamação sistêmica. 
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Em relação à pneumonia adquirida na comunidade (PAC), a ciprofloxacina não é 

atualmente considerada terapia apropriada para adultos, devido ao seu perfil de resistência 

(JACKSON; SCHUTZE, 2016). Levofloxacina, moxifloxacina e gemifloxacina possuem 

atividade aumentada contra a S. pneumoniae e têm sido utilizadas como único tratamento na 

PAC quando há comorbidades prévias e para aqueles que foram expostos nos últimos 3 meses 

a agentes antimicrobianos (JACKSON; SCHUTZE, 2016).  

 

Tabela 4 – Tratamentos de primeira linha para as principais doenças citadas neste 

trabalho 

Doenças abordadas nesse trabalho Tratamento de primeira linha 

ITUnc Nitrofurantoína, Trimetomprim/Sulfametoxazol (TMP/SMX) e a 

fosfomicina 

Sinusite aguda bacteriana Amoxicilina/ácido clavulânico ou amoxicilina e penicilina 

Exacerbação aguda da bronquite crônica Nenhum antibiótico é indicado 

Fonte: elaborada pelas autoras. 
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5. DISCUSSÃO 

Tradicionalmente, as FQs têm sido utilizadas na última década como terapia de 

primeira linha na maioria das infecções do trato urinário e em muitas das infeções 

respiratórias (TANDAN, et al, 2018).  Tendo-se em vista que a escolha de um esquema 

antibiótico deve ser feita de acordo com a relação de seus benefícios versus malefícios 

(TANDAN, et al, 2018), as diretrizes atuais sobre os antibióticos, publicadas pelos Centros de 

Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e pela Sociedade de Doenças Infecciosas da 

América (IDSA), não recomendam o uso de FQs como tratamento de primeira linha para 

ITUnc, sinusite aguda e exacerbação aguda de bronquite crônica (BRATSMAN, et al, 2020). 

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) recomendou, através do seu comitê de 

avaliação de risco, uma uniformização das informações de segurança das FQs (BENNETT, et 

al, 2019), bem como a restrição do uso de FQs para o tratamento de infecções leves ou 

moderadamente graves, excetuando-se casos em que outros antibióticos não possam ser 

usados e/ou não estejam disponíveis (COWLING; FARRAH, et al, 2019).  

Definiu-se que as FQs podem ser uma opção alternativa para pacientes adultos que, de 

acordo com os dados da anamnese, envolvendo suas comorbidades e uso de outros 

medicamentos, não se enquadrem nos grupos de risco para manifestação dos efeitos adversos 

mais graves (COWLING; FARRAH, et al, 2019). Em alguns casos de sinusite bacteriana 

aguda, ITUnc, alergia a beta-lactâmicos, risco de infecção recorrente a antibióticos ou falha 

da terapia inicial, assim como, em homens com infecção do trato genitourinário (DANEMAN, 

et al, 2019), o uso de FQs ainda é apropriado e justificável.  

Apesar dessas recomendações, o uso das FQs no mundo permanece amplo e 

indiscriminado. Em 2017, as FQs (ciprofloxacina, levofloxacina e moxifloxacina) ocupavam a 

terceira posição dentre os antibióticos mais prescritos nos Estados Unidos, atrás apenas dos 

macrolídeos e penicilinas (DUKEWICH, et al, 2017; BENNETT, et al, 2019). Já em 2019, 

mantiveram-se no grupo das quatro classes mais prescritas (YARRINGTON, et al, 2019). 

Apesar de todos os alertas da FDA e das crescentes evidências acerca dos efeitos colaterais 

graves associados a seu uso, as FQs continuam sendo prescritas de forma indiscriminada, 

colocando em risco a segurança do paciente e, também, colaborando com as taxas crescentes 

de resistência aos antibióticos (BRATSMAN, et al, 2020), principalmente na atenção 

primária, receitados como terapia de primeira linha para infecções menos graves (TANDAN, 

et al, 2018).  

Nesse cenário, ilustrando o persistente uso abusivo de FQs, DANEMAN et al (2019) 

considera que, de fato, as FQs são os agentes antimicrobianos mais comuns usados 
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globalmente em cuidados ambulatoriais, principalmente no tratamento de infecções do trato 

urinário. Estudos realizados por KABANNI et al (2018) objetivam quantificar e caracterizar a 

distribuição e frequência da prescrição de FQs em consultas na atenção primária. Observou-se 

que, em 2014, aproximadamente 30 milhões de FQs foram dispensadas para indivíduos 

adultos em farmácias comunitárias, sendo mais de 40% para ITUnc, 21,6% para infecções 

respiratórias, 14,6% para afecções cutâneas e 11,6% para doenças gastrointestinais 

(KABBANI, et al, 2018). Estima-se que quase 8 milhões de prescrições foram para situações 

em que não se é cogitado o uso de qualquer antibiótico ou não é considerada a primeira linha 

de tratamento, por exemplo, exacerbação aguda de bronquite crônica, sinusite aguda e ITUnc 

(KABBANI, et al, 2018).  

A justificativa para esse uso tão frequente das FQs na prática clínica advém das 

experiências prévias, com alta eficácia antimicrobiana apresentada pelos fármacos da classe. 

Por exemplo, no trato genitourinário, as FQs demonstraram erradicar os uropatógenos da flora 

vaginal e retal, enquanto os beta-lactâmicos podem promover a colonização vaginal, 

predispondo a taxas mais elevadas de recidiva (DANEMAN, et al, 2019). Muitos médicos de 

atenção primária acreditam que as FQs são consideradas superiores aos agentes de primeira 

linha para tratamento de ITUnc (BRATSMAN, et al, 2020). Estudos realizados em 6 

províncias do Canadá (DANEMAN, et al, 2019) em uma população exclusivamente feminina 

(n = 1.585.997), de janeiro de 2005 a dezembro de 2015, avaliaram a eficácia das FQs em 

relação aos agentes alternativos. Esse grupo recebeu tratamento para episódios de ITUnc e, 

concluiu-se que, as FQs estão associadas à melhores resultados clínicos neste grupo analisado 

(DANEMAN, et al, 2019). Em 5 províncias, as taxas de retorno às consultas ambulatoriais 

mostraram-se reduzidas ao comparar-se com os antibióticos alternativos, assim como, nos 

departamentos de emergência (DANEMAN, et al, 2019). Em relação às hospitalizações, 

houve diminuição em 4 das 6 províncias, além de que as prescrições diminuíram 

consideravelmente quando já usada em primeiras consultas em todos as participantes do 

estudo (DANEMAN, et al, 2019).  

Em contrapartida, ainda que  a escolha da terapia alternativa às FQs possa determinar, 

em alguns casos,  um consequente aumento do tempo de tratamento ou mesmo necessidade de 

doses maiores para que a terapia seja efetiva (YARRINGTON, et al, 2019), os potenciais 

efeitos adversos das FQs superam todos os potenciais benefícios no tratamento no caso de 

ITUnc, sinusite aguda e na exacerbação aguda de bronquite crônica (BRATSMAN, et al, 

2020). A ocorrência de tendinites e ruptura de tendões (DELANEY, 2018), neuropatia 

periférica (DELANEY, 2018), hipoglicemia e efeitos deletérios ao sistema nervoso central, 
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além de risco elevado para formação de aneurisma aórtico (IN BRIEF, 2018) são exemplos de 

efeitos colaterais graves que embasam as advertências do FDA. 

 

Tabela 5 – Cronologia das principais advertências divulgadas pela FDA 

Cronologia das principais advertências da Food and Drug Administration (FDA) 

Julho/2008 Risco aumentado de efeitos colaterais incapacitantes e graves, potencialmente permanentes, 

envolvendo tendões (tendinite e ruptura de tendão), músculos, articulações, nervos e sistema 

nervoso central. 

Agosto/2013 Risco de neuropatia induzida por drogas (neuropatia periférica). 

Maio/2016 Restrição de uso para algumas infecções não complicadas, como: exacerbação aguda de 

bronquite crônica, ITUnc e sinusite aguda bacteriana.  

Julho/2016 Amplo risco de complicações para tendões, músculos, articulações, nervos e sistema nervoso 

central.  

Julho/2018 Riscos de coma hipoglicêmico e efeitos colaterais psiquiátricos. 

Dezembro/2018 Riscos elevados de dissecção e aneurisma aórtico. 

Fonte: elaborado pelas autoras. 

 

Não bastasse a preocupação com possíveis efeitos colaterais, outro aspecto importante 

relacionado ao uso indiscriminado das FQs na prática clínica se diz respeito ao elevado risco 

de resistência bacteriana. TANDAN et al (2018) afirma que o risco de resistência ao 

descontinuar um tratamento com FQs é muito elevado quando comparado com os demais 

antimicrobianos. Estudos (COWLING; FARRAH, 2019) de vigilância global evidenciaram 

crescentes taxas de resistências a FQs dentre quase todas as espécies de bactérias, seja 

relacionada às infecções do trato urinário, do trato respiratório, musculoesquelético, pele ou 

sexualmente transmissíveis, que estão associadas ao uso generalizado e indiscriminado 

(COWLING; FARRAH, 2019). O maior aumento de resistência bacteriana foi notado em 

relação à ciprofloxacina entre patógenos urinários, especificamente a Escherichia coli em 

adultas do sexo feminino (KABBANI, et al, 2018). 

No caso do tratamento de cistite não complicada em mulheres adultas, vale ressaltar 

que, a fosfomicina, por exemplo, tem se mostrado uma ótima alternativa, seja em pacientes 

imunocompetentes, transplantados, gestantes ou pediátricos (CANDEL, et al, 2019). Na 

atualidade, em casos de ITUnc, as prescrições de todos os medicamentos considerados de 

primeira linha (TMP/SMX, fosfomicina e nitrofurantoína) perfazem um total de 43,16% de 

todos os antibióticos prescritos e, em contrapartida, as FQs, sozinhas, alcançam a parcela de 

41,4% (BRATSMAN, et al, 2020).  
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Em relação as infecções do trato respiratório, estudos realizados por KABBANI et al 

(2018) relatam que, em casos de sinusite e faringite em adultos, apenas 37% dos médicos 

prescrevem de maneira apropriada as FQs como primeira linha. Já para BRATSMAN et al 

(2020), os medicamentos considerados de primeira linha para a sinusite constituem um total 

de 55,94%, sendo, neste caso, muito mais relevante do que o 6,66% das FQs receitadas. 

DANEMAN et al (2019) afirma não estar bem elucidado se a eficácia dos antibióticos 

alternativos é melhor do que as FQs. Ainda que alguns estudos afirmem que a gemifloxacina 

e levofloxacina possuem alto nível de eficácia na erradicação dos patógenos totais, nos casos 

de exacerbação aguda de bronquite crônica, as diretrizes atuais não recomendam o uso de 

antibióticos (BRATSMAN, et al, 2020, COWLING; FARRAH, 2019). Apesar disso, as FQs 

representaram 8,62% do total das prescrições (BRATSMAN, et al, 2020). 

 Os resultados apresentados por BRATSMAN et al (2020) apontam a necessidade de 

implantação de novos métodos de abordagem aos profissionais de saúde para coibir o 

excessivo uso de FQs para as doenças comuns. Fica evidente que a eficácia das advertências 

da FDA (tabela 1) é baixa, caso não seja combinada à educação continuada do médico 

prescritor, promovendo iniciativas para melhoria do uso racional dos antibióticos 

(BRATSMAN, et al, 2020). Programas de manejo antimicrobiano são ferramentas ideais para 

garantir que os avisos de segurança atualizados sejam implementados na prática clínica 

(BENNETT, et al, 2019).  

Almejando melhorias de educação médica, GUN et al (2018) comparou a taxa 

agregada de FQs prescritas para tratamento de bronquites, sinusites e ITUnc, antes e após a 

implementação de um programa que exige indicação ao solicitar antibióticos. Esse programa 

possui a intenção de fornecer intervenções baseadas em evidências para reduzir potenciais 

efeitos colaterais ou tratamentos inadequados (GUN, et al, 2018). Como resultado, foi 

considerado eficaz para estabelecer normas e políticas institucionais, reduzindo a duração de 

tratamento com FQs e à diminuição concomitante dos níveis de resistência bacterianas às 

mais diversas classes de antibióticos (GUN, et al, 2018). 

Além disso, no intuito de otimizar o impacto real na prática clínica diante de novas 

diretrizes e atualizações de protocolos de tratamento, ressalta-se a importância da atuação 

conjunta das agências de regulamentação de fármacos e das autoridades em saúde, com poder 

direto na liberação ou retirada de fármacos de circulação. Nos Estados Unidos da América, 

por exemplo, foram retiradas do mercado três FQs: a grepafloxacina, em 1999, devido ao seu 

efeito no QT e associação com a síndrome de morte súbita; a temafloxacina, em 1992, devido 

a reações adversas graves (como anemia hemolítica, insuficiência renal aguda, 
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hepatotoxicidade e morte); e a alatrofloxacina, em 2006, devido à toxicidade hepática e morte 

(COWLING; FARRAH, 2019; BASSETTI, et al, 2018). Além destes, trovafloxacina foi 

interrompida, no Canadá e nos EUA, após efeitos colaterais generalizados, incluindo: 

hipoglicemia e eosinofilia hepática (CORNETT, et al 2017).  

Por fim, ressalta-se a importância de uma boa relação médico-paciente. Dessa 

maneira, deve-se assegurar que os fatores de maior perigo foram afastados, além de fornecer 

informações completas ao paciente acerca do tratamento e possíveis efeitos adversos, devendo 

imediatamente entrar em contato com a equipe médica. Por sua vez, farmacêuticos e demais 

profissionais da área da saúde devem registrar e transmitir todo e qualquer agravo ou efeito 

adverso observado para a agência reguladora e aos fabricantes de produtos farmacêuticos 

(BENNETT, et al, 2019).  
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6. CONCLUSÃO 

 

Apesar de altas taxas de sucesso no tratamento de infecções urinárias, respiratórias e 

cutâneas, os efeitos colaterais potencialmente graves e letais associados ao uso de FQs não 

podem ser negligenciados, especialmente: neuropatia periférica, tendinopatias, arritmias 

cardíacas e aneurismas aórticos. Desta forma, na atualidade, não devem ser consideradas 

como tratamento de primeira linha para ITUnc, sinusite aguda e exacerbação aguda de 

bronquite crônica. 

A constatação da persistência do uso indiscriminado das FQs, mesmo diante dos 

alertas e  das recomendações do FDA e de outras sociedade internacionais, ressalta a 

necessidade de medidas práticas que levem a uma maior conscientização dos médicos 

prescritores quanto ao uso racional de antibióticos, com individualização de acordo com os 

fatores de risco (idade, comorbidades, alergias) e as condições específicas do quadro 

infeccioso apresentado, possibilitando, desta forma, maior segurança aos pacientes e 

atenuação das taxas de resistência bacteriana aos antibióticos. 
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