


EFICÁCIA NO TRATAMENTO DE 
INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS
Diversos estudos clínicos compararam a eficácia 

do levofloxacino 750mg/dia por cinco dias com a da 

formulação 500mg/dia por dez dias. Ficou demons-

trado que ambas as prescrições apresentam eficácia 

semelhante no tratamento das infecções respirató-

rias2,22-26.

Um estudo com quase 400 pacientes mostrou 

taxas de sucesso acima de 90% no tratamento da 

pneumonia adquirida na comunidade (PAC) com am-

bas as formulações do levofloxacino, sem que hou-

vesse diferença significativa entre elas2. Apesar disso, 

a análise post hoc demonstrou uma resolução mais 

rápida do escarro purulento (p = 0,01) e da febre (p 

= 0,001) no terceiro dia de tratamento com a formu-

lação 750mg22. Entre os patógenos isolados, 99,4% 

eram sensíveis ao levofloxacino2.

Outro estudo, que incluiu pacientes com PAC grave, 

mostrou um resultado semelhante, com taxas de suces-

so clínico semelhantes e superiores a 85% com ambas 

as formulações do levofloxacino. Também foi observada 

uma resolução mais rápida da febre (p = 0,008) e do 

escarro (p = 0,007) com a formulação 750mg/dia23.

Em um estudo que incluiu apenas PAC atípica, 

as taxas de sucesso do tratamento foram muito ele-

vadas com ambas as formulações, sem que fossem 

percebidas diferenças significativas entre elas (98% 

com ambas), 31 a 38 dias após o início do tratamen-

to24. Novamente, a resolução da febre foi mais rápi-

da no grupo 750mg/dia (72% vs. 53%; p = 0,03 no 

terceiro dia)24. Os resultados foram obtidos em um 

estudo com pacientes idosos (≥ 65 anos)25.

Ambas as formulações também apresentaram 

eficácia semelhante no tratamento da sinusite bac-

teriana aguda. Um estudo randomizado com 780 pa-

cientes mostrou uma taxa de sucesso clínico de 94% 

no grupo 750mg/dia por cinco dias e de 93% no grupo  

500mg/dia por dez dias no tratamento dessa infecção26.

EFICÁCIA NO TRATAMENTO DAS 
INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO
O levofloxacino também se provou eficaz no trata-

mento de infecções do trato urinário, com altas taxas de 

sucesso com a formulação 750mg/dia por cinco dias27.

Um estudo randomizado que incluiu um grande 

número de pacientes – 782 com infecção do trato 

urinário (ITU) e 311 com pielonefrite aguda – mostrou 

que a eficácia do levofloxacino 750mg/dia por cinco 

dias foi semelhante à do ciprofloxacino por dez dias. 

Na visita final após o tratamento, as taxas de sucesso 

O levofloxacino é uma quinolona bactericida que apre-

senta alta eficácia no tratamento das infecções respirató-

rias e urinárias1. Esse fármaco está disponível em duas for-

mulações para administração oral: 500mg e 750mg, para 

uso único diário. Esta última formulação que pode ser admi-

nistrada por apenas cinco dias, foi associada a uma ativida-

de bactericida maior e à menor possibilidade de desenvolvi-

mento de resistência1,2.

O levofloxacino é amplamente distribuído pelos teci-

dos e fluidos após a ingestão (atingindo 99% de biodispo-

nibilidade), e sua concentração frequentemente excede a 

concentração plasmática em pulmões, epitélio pulmonar, 

mucosa dos seios paranasais e urina, por isso é bastante 

eficaz no tratamento de infecções desses sítios3-11. 

A atividade bactericida do medicamento alcança 

bactérias gram-positivas, gram-negativas e bactérias 

atípicas envolvidas nas infecções respiratórias e 

urinárias, como Streptococcus pneumoniae, S. pyogenes,  

Haemophilus influenzae, H. parainfluenzae, Moraxella 

catarrhalis, Chlamydla pneumoniae, Legionella pneumophila, 

Mycoplasma pneumoniae, E. coli, Klebsiella pneumoniae, 

Enterobacter cloacae, Stenotrophomonas maltophilia e 

Proteus mirabilis, com taxas de resistência reduzidas do  

S. pneumoniae (≤ 1%)1,12-16. Além disso, estende-se de forma 

variável contra Staphylococcus aureus, Enterococcus 

faecalis e Pseudomonas aeruginosa17; de 88% a 96% dos  

S. aureus são suscetíveis à ação do levofloxacino18,19-21.
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clínico foram de 82,6% no grupo levofloxacino e de 78,5% no grupo 

ciprofloxacino (intervalo de confiança [IC] 95%: -10,4 a 2,1)27.

ADERÊNCIA TERAPÊUTICA 
O uso do levofloxacino 750mg/dia por cinco dias traz como vanta-

gem o potencial maior de aderência terapêutica durante todo o trata-

mento do que a administração da formulação habitual, de 500mg/dia 

por dez dias, devido à menor duração do tratamento1,26,28,29. 

Comparado com outras quinolonas e mesmo com outras classes 

de antibióticos que exigem administração em duas doses diárias, o  

levofloxacino traz aos pacientes a conveniência da dose única diá-

ria1,26,28,29, o que lhe dá prioridade como escolha medicamentosa30. 

Além disso, o menor tempo de exposição a um antimicrobiano e a 

maior aderência terapêutica podem impedir a emergência de resistência 

ao tratamento antibiótico24,26. 

Diversos estudos já estabeleceram que o menor número de doses 

diárias e o menor tempo de tratamento, fatores presentes no combate 

das infecções respiratórias e urinárias com levofloxacino 750mg/dia por 

cinco dias, estão associados à maior aderência terapêutica31.

SEGURANÇA
Estudos demonstraram que o esquema de tratamento com  

levofloxacino 750mg/dia por cinco dias não está associado a uma taxa 

de eventos adversos maior do que a do esquema com 500mg/dia por 

dez dias (8% vs. 7,6%, respectivamente). Apenas cefaleia foi pouco mais 

frequente no grupo 750mg/dia (0,5% vs. 0,1%; p < 0,05). O perfil de 

segurança do levofloxacino 750mg/dia não foi diferente entre pacien-

tes jovens e idosos1,17. Eventos adversos graves foram raros e sua inci-

dência foi semelhante com ambas as formulações (0,2% a 0,4% com  

750mg/dia e 0,2% com 500mg/dia)27,32.

CONCLUSÃO

O esquema antibiótico com levofloxacino 750mg/dia por 
cinco dias tem eficácia elevada e semelhante à do levofloxacino  
500mg/dia por dez dias no tratamento de PAC e de infecções res-
piratórias altas, além de eficácia equivalente à do ciprofloxacino 
por 10 dias no tratamento de infecções do trato urinário, incluindo 
a pielonefrite. A apresentação 750mg/dia por cinco dias tem maior 
potencial para aderência terapêutica e menor potencial para induzir 
a resistência bacteriana, sendo assim uma boa opção para pacientes 
com perfil de baixa adesão ao tratamento.
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