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INTRODUÇÃO 

 Classe: os carbapenêmicos são β-lactâmicos; 

 Efeito: bactericida; 

 Origem: semi-sintética, Streptomyces cattleya é o fungo produtor 

da tienamicina, da qual se derivou o imipenem; 

 Licenciados pra uso clínico: imipenem, meropenem, ertapenem, 

doripenem; 

 Outros: tomopenem, panipenem, biapenem... 

 

 



ESPECTRO DE AÇÃO 

 Cocos Gram+: Streptococcus spp., Staphylococcus spp., 

Enterococcus spp (exceto ertapenem).  

 Bacilos GramΘ fermentadores: E.coli, Klebsiella spp., Enterobacter 

spp., Citrobacter spp., Proteus spp., Serratia spp., Morganella 

morgani, Salmonella spp... 

 Bacilos GramΘ não-fermentadores: Acinetobacter spp., 

Pseudomonas aeruginosa (exceto ertapenem).  

  Anaeróbios: B. fragilis, Clostridium spp... 

 



FARMACOCINÉTICA/ 
FARMACODINÂMICA 

 Via de administração: parenteral (EV ou IM); 

 Meia-vida: 1h (IMP, MEM, DOR), 4h (ERT); 

 Tempo de infusão: no mínimo 1h. O prolongamento para 3-

4h é desejável; 

 Distribuição corporal: muito ampla, incluindo pâncreas, ossos, 

articulações, SNC, feto; 

 Eliminação: predominantemente renal. 

 



-lactâmicos 

FARMACOCINÉTICA/FARMACODINÂMICA 



POSOLOGIA 

 Imipenem: 500mg (EV) 6/6h a 1g (EV) 8/8h; 

 Meropenem: 500mg (EV) 8/8h a 2g (EV) 8/8h; 

 Ertapenem:  1g (EV) 1x ao dia; 

 Doripenem: 500mg (EV) 8/8h a 1g (EV) 8/8h. 

 



REAÇÕES ADVERSAS 

 Em geral, são drogas consideradas seguras; 

 Reações de hipersensibilidade, que podem ser cruzadas com 

outros β-lactâmicos; 

 Náuseas, vômitos e diarréia, incluindo colite pseudomembranosa; 

 Convulsões, especialmente com imipenem, em altas doses; 

 Superinfecção causada por fungos, Stenotrophomonas maltophilia, 

Clostridium difficile.   

 



INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

 São descritas poucas interações significativas com outras 

medicações; 

 Como outros β-lactâmicos, os carbapenêmicos exibem ação 

sinérgica com os aminoglicosídeos; 

 O risco de convulsões se eleva na associação do imipenem 

com o ganciclovir. 

 



INDICAÇÕES 

 Foco: infecções de origem hospitalar, notadamente as 

polimicrobianas ou causadas por bactérias MDR; 

 Infecções intra-abdominais; 

 Infecções respiratórias; 

 Infecções da corrente sanguínea; 

 Infecções genito-urinárias; 

 Infecções complicadas de pele e partes moles; 

 Infecções do SNC (meropenem). 

 

 



CONTRA-INDICAÇÕES 

 Reações graves de hipersensibilidade desencadeadas pelo uso 

de drogas β-lactâmicas; 

 No caso de reações leves ou moderadas, avaliar risco-

benefício; 

 O imipenem é contra-indicado nas infecções do SNC, e em 

neonatos. 

 



QUAIS AS VANTAGENS DE CADA 
UM? 

 O Meropenem e o Doripenem são mais potentes contra os 

bacilos Gram-negativos; 

 O Imipenem é o mais potente contra os cocos Gram-

positivos; 

 O Ertapenem é o mais adequado para serviços domiciliares, 

por permitir  o uso de dose única diária. 

 

 



Não vá usar uma bomba atômica para matar uma simples formiga! 


