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25 000

700 000

10 milhões

Resistência aos antimicrobianos

Número de mortes/ano



1.5 biliões

Elevadas 
perdas trocas 
comerciais e 
agricultura

2.9 triliões

Resistência aos antimicrobianos

Custos indiretos associados



Plano  de Ação



Plano  de Ação



Sophie Thanner et al. mBio 2016; doi:10.1128/mBio.02227-15

Complexidade 

do problema



Correlação entre consumo AB e RAM
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Relatório do ecdc







Dados de humanos

Consumos de antibióticos 



Dados dos animais

Consumos de antibióticos 



Vendas (mg/PCU) por classe antimicrobiana em Portugal 

2011-2014



http://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/AMR_Report_2015

http://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/AMR_Report_2015
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Conjugação de esforços 

com responsabilidade

Veterinário Produtor



Redução dos consumos

Quantitativamente Qualitativamente



Papel do Veterinário



Papel do Veterinário



Redução dos consumos

Quantitativamente



Redução da necessidade de 

utilização de antimicrobianos

Plano de Gestão da Saúde do Efetivo 

Planear

Fazer

Verificar

Atuar



Plano  de Saúde

Especifico

Relevante

Baseado no 
tempo

Exequível

Mensurável



Plano de Gestão da Saúde do Efetivo 

Maneio

• Reprodutivo

• Proveniência dos animais

• Bem-estar animal

• Densidades

Profilaxia

• Vacinação

• Suplementação

Saúde

• Estatuto sanitário

• IRIM



Plano de Gestão da Saúde do Efetivo 

Registos

• Movimentação animal

• Alimentação

• Profilaxia

• Patologias 

• Terapêuticas 

Rastreabilidade

• Animais 

• Medicamentos

• Alimentos



Alguns procedimentos

1. Prevenção primária (Redução da introdução e disseminação de 

microrganismos entre explorações)

a) Biossegurança externa

b) Compartimentalização

c) Erradicação

2. Prevenção Secundária (Redução da transmissão e disseminação 

dentro da exploração)

a) Biossegurança interna

b) Grupagem

c) Desenho da exploração

3. Prevenção terciária (aumentar a capacidade dos animais para lidar 

com infeção)

a) Vacinação

b) Genética animal

c) Redução nível stress

d) Nutrição



Redução dos consumos

Qualitativamente



Desenvolvida em 

2005

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/Eng_OIE_List_antimicrobials_May2015.pdf

CIA

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/Eng_OIE_List_antimicrobials_May2015.pdf


Risco para a 

saúde publica

Classes Utilização

Categoria 1

Risco baixo/

Limitado

Macrólidos, Penicilinas, 

Polimixinas, Rifamicinas, 

Tetraciclinas 

Uso responsável

Categoria 2 

Alto Risco

Cefalosporinas 3.ª e 4.ª G., 

Quinolonas e Fluroquinolonas, 

Aminoglicosídeos, 

Aminopenicilina, Colistina

Uso apenas se 

não existir 

alternativa 

terapêutica

Categoria 3

Não aprovado para 

medicina 

veterinária

Carbapenemos, Esteres cíclicos, 

Glicopeptídeos, Glicilciclinas, 

Lipopéptideos, Monobactamos, 

Oxazolidinonas,Carboxipenicilinas

Ureidopenicilinas, Sulfonas, etc

Uso excepcional

(apenas para 

animais não 

produtores de 

alimentos)

Antimicrobianos clinicamente importantes



Utilização do antimicrobiano

• Muito importante a qualidade/rapidez  do Diagnóstico

• Testes rápidos

• Colheita de amostras

• Capacidade laboratorial 

Utilização preferencial de antibióticos de primeira 

linha

• Utilização de CIAs quando:

• 1.ª linha não funcionam

• Após TSA

• Casos excecionais



Utilização do antimicrobiano

• A exploração só deveria ter em stock antimicrobianos de 1.ª 

escolha para tratar 15% dos animais

• Antimicrobianos de 2.ª e 3.ª escolha só após visita do 

veterinário e para tratamento individual e em quantidade 

justificável pelos dias de tratamento prescritos

• Deverá estar definida a percentagem a partir da qual se 

aplica a metafilaxia

Terapêutica de grupo 

versus 

Terapêutica individual 



Medidas alternativas

• Probióticos - infeções diarreicas

• Imunomodeladores – Redução mastites

• Prébióticos – desenvolvimento da flora microbiana / 

antitoxina

• Botânicos – atividade antibacteriana / imunomodelador / 

desenvolvimento da flora microbiana 

• Selantes – redução da infeção intramamária
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