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Breve resumo das estratégias para reduzir o uso de antibióticos na produção de 

suínos  
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Introdução e antecedentes 

Os antibióticos têm sido uma ferramenta-chave usada para lutar contra as doenças 

inoficiosas, desde a década de 1940. No entanto, a eficácia dos antibióticos na saúde 

humana e dos animais está cada vez mais ameaçada. Vários relatórios mostraram o 

aumento dos custos e taxas de mortalidade associadas à resistência. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) classificou recentemente resistência aos antibióticos (AMR) 

como um dos três principais ameaças à saúde humana. 

A resistência é um fenómeno natural, mas não há evidências de que os atuais níveis 

globais de resistência são, em parte, devido ao uso de antibióticos em animais. Definir 

limites entre o uso de antibióticos em humanos e seu uso em animais comprova ser 

extremamente desafiante. Qualquer uso de antibióticos em animais pode, finalmente, 

afetar os seres humanos, e vice-versa, devido à ligação das populações de 

microrganismos. As bactérias resistentes e genes de resistência transportada por 

bactérias comensais em animais produtores de alimentos pode atingir as pessoas, 

principalmente diretamente através da cadeia alimentar. As bactérias resistentes 

também podem espalhar-se através do ambiente (por exemplo, através de água 

contaminada) ou através do contato direto de animais em explorações ou em casa 

com animais de estimação. 

Este trabalho tem como objetivo fornecer uma visão geral concisa das opções 

problemáticas e possíveis para reduzir o uso de antibióticos na produção de suínos. Os 

termos "antibióticos" e "resistência antibiótica" são utilizados para incluir todas as 

substâncias que possam ter impacto na saúde pública mantendo em mente que, 

atualmente, a resistência antibiótica é mais relevante. 

Este papel é principalmente destinado a explorar formas de reduzir o uso de 

antibióticos que têm um efeito positivo ou pelo menos neutro sobre a economia da 

produção. Este artigo fornece uma visão geral de todas as estratégias disponíveis, 

algumas das quais não vão ser aprofundadas neste grupo de trabalho, mas são 

incluídos para ser completo. Este particularmente refere-se ao capítulo sobre a boa 

governação. Prevê-se que o foco grupo irá considerar mudanças nas práticas gerais das 
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explorações e de gestão da produção que são mais suscetíveis de conduzir a um uso 

reduzido de agentes antibióticos. As consequências práticas de tais alterações também 

serão consideradas. 

 

 

Breve descrição problema 

Os antibióticos são amplamente utilizados em medicina humana e animal. O modo 

como são utilizados na pecuária está relacionado com os sistemas de produção em que 

os animais são mantidos. As quantidades totais utilizadas dependem das espécies, 

sistema de produção e dos problemas bacterianos comuns enfrentados numa 

exploração específica.  

Estima-se que cerca de 80% do uso total de antibióticos mundial ocorre nos animais.  

Existem 27 classes diferentes de -antibióticos utilizados em animais, a maioria dos 

quais são também utilizados em seres humanos, mas existem nove utilizados 

exclusivamente em animais.  

No sector da pecuária, os agentes antibióticos podem ser utilizados para fins 

terapêuticos (tratamento de animais doentes), profilaxia (quando os antibióticos são 

administrados a um efetivo ou rebanho de animais em risco de doença) ou 

methaphylaxis (quando os antibióticos são administrados aos animais clinicamente 

saudáveis - ao mesmo rebanho ou conjunto de animais com sinais clínicos). No 

passado, os agentes antibióticos também foram utilizados para a promoção do 

crescimento, agora proibida na UE. O objetivo foi o de diminuir o tempo e o consumo 

total de alimento necessária para produzir um animal com peso de mercado. Na UE, o 

crescimento a promoção do uso de antibióticos foi interrompido em 2006; nos EUA e 

na maioria das outras partes do mundo, os promotores de crescimento podem ainda 

ser utilizados legalmente.  

O efeito da utilização de um antibiótico num animal é multidimensional. Estes não só 

afetarão o patógeno desencadeando o tratamento, mas tem um impacto geral. A 

maioria dos problemas de saúde e de segurança alimentar públicas derivam dos 

efeitos involuntários de antibióticos nas bactérias normalmente residentes no trato 

gastrointestinal dos animais o chamado microbioma. Além disso, o uso continuado de 

um antibiótico específico pode conduzir a resistência a múltiplos antibióticos 

estruturalmente relacionados ou não relacionados, porque os genes que codificam 

para esta resistência estão localizados no mesmo elemento genético móvel. Isto 
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amplifica o impacto negativo, causando assim a chamada co-resistência. Além disso, 

alguns mecanismos de resistência adquirida por bactérias são eficazes contra várias 

moléculas antimicrobianas, uma situação chamada resistência cruzada. As 

consequências diretas de resistência são falha do tratamento - potencialmente 

também para os seres humanos - e redução de produtividade da produção pecuária, 

bem como questões de bem-estar animal. Considerando esses riscos, é provável que 

as autoridades públicas se concentrarão cada vez mais sobre ou sobre o uso de 

antibióticos ou na introdução de restrições ao seu uso. 

Visão geral das estratégias 

A Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e a Comissão Europeia (CE), 

descreveram estratégias para lidar com a questão da resistência aos antibióticos As 

estratégias podem ser resumidas sob os seguintes títulos quatro chaves: 

1. Princípios de boa governança e de uso; 

2. Monitorização do uso e resistência; 

3. A prevenção inespecífica; 

4. Prevenção específica. 

 

Princípios de boa governança e uso 

 

A boa governança refere-se ao quadro jurídico em que os antibióticos são utilizados. 

Requer um processo legal para o registo de substâncias antimicrobianas incluindo 

documentação de eficácia e segurança. Ele também inclui o licenciamento de pessoal 

envolvido na venda e administração de antibióticos, tipicamente farmacêuticos e 

veterinários, e condições de venda (por exemplo, venda sob prescrição). 

 

O princípio "uso prudente" (às vezes também referido como o uso "responsável"), 

descrevem os critérios de melhores práticas no contexto do uso de antimicrobianos. As 

diretrizes foram desenvolvidas por uma série de organizações, incluindo associações 

de veterinários e plataformas de intervenientes.  

 

Os princípios de uso prudente geralmente cobrem pontos de registo e base legal, 

necessidade de diagnóstico, seleção de substância apropriada, formulação e espectro, 

dosagem correta, bem como a ênfase em testes de resistência. Alguns países 

desenvolveram diretrizes de uso mais detalhados baseados nesses princípios gerais. 

Uma falha significativa no uso pode ocorrer em relação à quantidade de um fármaco 

que é aplicado a um indivíduo ou grupo. Há evidências substanciais de dosagem sub-

super e de drogas em tratamentos de grupo em aves e suínos. A extensão desse desvio 

de melhores práticas e na medida de consequências sobre o desenvolvimento de 
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resistência não são atualmente bem compreendidas, mas aceites como um 

componente significativo na prevenção da resistência. Além disso, os impactos das vias 

de entrega específicas, duração do tratamento e combinações variadas dos dois ainda 

têm de ser sistematicamente investigada. Assim diretrizes de uso prudentes poderiam 

tornar-se mais com base em evidências. 

Os veterinários privados geralmente ganham através da cobrança pelos serviços 

prestados e - na maioria dos países - também com a venda de medicamentos 

diretamente aos produtores. Este é um cenário que pode ser um incentivo para o 

excesso de receita. 

 

Monitorização do uso e resistência 

 

Várias organizações internacionais formularam diretrizes para a monitorização tanto 

do uso de antibióticos, bem como para a monitorização da resistência dos micro-

organismos.  

 

Quanto à monitorização de uso, existem diferenças significativas em termos de 

extensão e os métodos utilizados entre os países, mesmo a nível europeu, conforme 

documentado pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA). Em geral, a 

comparação dos dados de uso entre os países devem ser tratados com cautela e as 

conclusões só devem ser elaboradas com muito cuidado. Grave et al. 1comparou as 

vendas de agentes antibióticos veterinários entre 10 países europeus e encontrou uma 

grande variação entre países variando de 18 a 188 mg / kg - mg do fármaco 

antibacteriano vendido / kg de biomassa de animais abatidos2. Os autores concluíram 

que a diferença não pode ser explicada apenas por diferenças na demografia das 

espécies animais. Explicações especulativas incluem diferenças nas práticas de 

pecuária.  

 

Para facilitar a comparação dos dados, o Organismo Europeu de Vigilância do Consumo 

de Antibióticos (ESVAC) sugeriu a utilização de duas unidades padronizadas de medida. 

A menos que os dados de uso sejam recolhidos de forma sistemática e ao nível de 

detalhe suficiente, será difícil fazer a ligação entre frequência de utilização e 

resistência. Na ausência desta ligação, a utilidade de dados de uso continua limitada. A 

Holanda, Bélgica e França formalmente têm como objetivo comum a redução do 

                                                           
1
 K Grave, Torren-Edo J, Mackay D. A comparação das vendas de agentes antibacterianos veterinários entre 10 países europeus. J 

Antimicrob Chemother. 2010; 65 (9): 2037-2040. 
 
2
 Dose Diária Definida Animal (DDDA): Trata-se de uma adaptação do DDD usado em medicina humana, "a dose de manutenção média 

considerada por dia para uma droga usada pelas suas principais indicações em adultos". Defined Course Dose Animal (DCDA: Unidade 
técnica de medição normalmente com base nas recomendações, conforme descrito na informação do antibiótico e nalguns casos, sobre 
a informação a partir de experimentação ou literatura científica. A dose media assumida para manutenção por kg de peso corporal 
geralmente indicada para uma espécie específica. 
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montante total do uso de antibióticos, alguns com metas específicas de redução 

expresso em percentagem da redução do consumo medido a nível nacional. Alguns 

países pretendem dar mais um passo no sentido de medir o uso a nível da exploração 

individual. Um líder no campo de registo de uso e redução é a Dinamarca, onde os 

relatórios integrados de monitorização dinamarqueses resistência antimicrobiana e 

Programa de Investigação (DANMAP) desde 2005 reportam não só o uso, mas também 

a ocorrência de resistência antimicrobiana zoonótica, indicador e bactérias 

patogénicas de animais, alimentos e seres humanos. A Dinamarca também introduziu 

recentemente metas de redução de uso. No âmbito desta política, o agricultor recebe 

um "cartão amarelo" se usa os antibióticos numa quantidade duas vezes maior que a 

média nacional. Nesse caso, então, precisam tomar medidas para reduzir o uso. Este 

regime levou a uma redução no uso de antibióticos para a terapia de quase 25% nos 

últimos dois anos. A Holanda usar um sistema "semáforo".similar. 

 

No que diz respeito à vigilância da resistência dos micro-organismos, o relatório de 

toda a UE é conferido pela EFSA e ECDC. Foram criados programas de monitorização 

harmonizados para a resistência aos antibióticos bactérias zoonóticas e indicadores 

para esta finalidade. Os dados indicam que o padrão de resistência entre os países e 

sua população de animais varia. Nas principais áreas produtoras de suínos da 

Alemanha, Espanha, Dinamarca e Itália, as bactérias Salmonella spp foram 

encontrados com um alto nível de resistência à tetraciclinas. Na Suécia e Finlândia não 

foi encontrada nenhuma resistência. 

 

As medidas que visam a prevenção de doenças inespecíficas  

 

É lema da CE na estratégia de saúde animal "É melhor prevenir do que remediar".  

As medidas preventivas podem ser específicas (ou seja, eficazes para um patogénico 

definido) ou inespecíficas com eficácia geral.  

 

A necessidade do uso de antibióticos é fortemente influenciada por práticas de criação 

e pela relação direta com a saúde animal. Quanto melhor forem as condições 

ambientais e, quanto melhor o estado geral de saúde dos animais tanto menor a 

necessidade de tratamento. Esquemas de saúde elevada e de produção livre de 

patogénicos, como o programa de Focus group PEI - produção animal específicos (SPF) 

fornecem protocolos sanitários para gerir tanto o risco de incursão de doença, bem 

como a sua dispersão. As medidas sanitárias incluem controle de acesso, barreiras 

físicas para animais de estimação e animais selvagens, bem como protocolos especiais 

de higiene. Em sistemas de criação convencionais, momentos de alto risco, durante o 

ciclo de produção são geralmente conhecidos, por exemplo, quando novos lotes de 
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animais jovens são adicionados e / ou misturados. Os produtores podem antecipar 

certos períodos de tensão vincada, (por exemplo, movimento / longas viagens 

animais), em que a probabilidade do desenvolvimento de infeções clínicas é 

aumentada. Para ajudar a reduzir o risco infeções clínicas, os animais são tratados com 

antibióticos antes do desenvolvimento sinais clínicos (profilaxia). Porque muitos 

fatores de gestão podem ter impacto sobre a saúde e o uso de antibióticos numa 

exploração, é difícil identificar os fatores individuais que são consistentemente e 

fortemente correlacionados com a resistência e / ou utilização. 

 

Estas observações levaram à promoção das chamada "boas práticas agrícolas", 

especificamente, de biossegurança e medidas de higiene em geral. Esforços para 

aumentar a biossegurança foram implementados para uma série de doenças, sendo 

aquela identificada como um fator que correlaciona negativamente com a resistência 

de bactérias em explorações suinícolas. No entanto, a biossegurança é um conceito 

complexo que inclui muitos componentes e por isso é difícil de medir. Além disso, a 

sua perceção pelo agricultor é afetada pela falta de incentivos e pela subestimação dos 

riscos. Recentemente, uma ferramenta online foi desenvolvida para auxiliar na 

classificação das explorações em termos de biosegurança. Embora esses 

desenvolvimentos sejam bem-vindos, há uma necessidade de avaliação e 

quantificação dos seus efeitos. 

 

Outra área de intervenção inespecífica sugerida é a da água e alimentos para animais. 

Particularmente após o desmame, há um alto risco de diarreia devido à mudança na 

dieta dos leitões, e uma proporção substancial do uso de antibióticos é devido a esta 

indicação.  

 

Os impactos da composição alimentar sobre o aparelho digestivo, particularmente 

proteína bruta digestível são conhecidos. As chamadas " protetores de dietas " são 

recomendados para determinadas faixas etárias, particularmente em torno de 

desmame. No entanto, o impacto da proteína fermentável e a relação proteína-

carboidrato sobre o microbioma intestinal precisa ser mais explorado. Também a fonte 

de proteína parece ser influente (proteína de origem animal ou vegetal). Embora o 

impacto de fontes de proteína sobre o crescimento tenha sido estudado 

extensivamente, o conhecimento dos seus efeitos sobre o microbioma ainda é escasso. 

As técnicas moleculares oferecem agora novas oportunidades para investigar esta 

área. 

 

Existem também alguns tipos de aditivos para a alimentação animal que são utilizados 

para reduzir o risco de infecção gastrointestinal em porcos desmamados. O zinco foi 
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demonstrado ser benéfico durante a transição de dieta. O OZn demonstrou reduzir a 

excreção fecal de bactérias, tais como Campylobacter coli em porcos. O zinco, no 

entanto, não foi aprovado como aditivo na alimentação de suínos em todos os 

Estados-Membros e há preocupações sobre a contaminação ambiental. Problemas 

semelhantes relacionam-se com a utilização de outros metais, como o cobre. Os 

probióticos são suplementos alimentares microbianos vivos. Mais comumente 

utilizados são bacilos, leveduras e bactérias produtoras de ácido láctico. Os probióticos 

produzem efeitos variáveis e muitas vezes inconsistentes. Os seus mecanismos de ação 

são diversos e não completamente compreendidos. Alternativamente, os prebióticos 

pode serutilizados, ou seja, recorrer-se a alimentação contendo ingredientes que 

aumentam a saúde do intestino. Polissacarídeos e fibras dietéticas enquadram-se 

nesta categoria. O seu efeito pensa-se estar principalmente associado a crescimento 

seletivo das bactérias associadas com um intestino saudável. Ácidos orgânicos, tais 

como fórmico, láctico ou ácido benzóico, também podem ter um efeito benéfico em 

torno desmame quando a produção natural de HCl ainda não está ajustado para dietas 

sólidas. Os ácidos orgânicos têm demonstrado reduzir a ocorrência de Salmonella e E. 

coli. Ervas chinesas e outros aditivos para a alimentação animal fitogénicos também 

demonstraram ter um efeito positivo sobre o desempenho de produção de porcos, 

oferecendo, assim, uma alternativa aos antimicrobianos. No entanto, é geralmente 

limitado o controle de qualidade para esses aditivos alimentares, este momento não 

sendo obrigatório. 

 

No contexto do uso de antibióticos, crenças e atitudes dos produtores e veterinários 

podem ser fatores importantes que determinam os padrões de prescrição e uso. 

Poucos estudos analisaram características psicossociais-, demográficas e agrícolas dos 

agricultores de suínos em relação à utilização de antibióticos. Ao comparar os 

agricultores e os veterinários, os resultados indicaram diferentes níveis de 

conhecimento, crenças, atitudes, e riscos percebidos. No entanto, uma compreensão 

abrangente dos determinantes psicossociais, externos e demográficos no uso de 

antibióticos ou de medidas alternativas entre os suinocultores ainda faltam. A atitude 

no uso de antibióticos pode também ser influenciada pela informação e educação. 

Programas educacionais podem sensibilizar e promover as boas práticas na produção 

pecuária e prescrições veterinárias. 

 

Medidas que visam a prevenção de doenças específicas 

 

A vacinação aumenta especificamente a resistência de um animal contra um patógeno 

específico. Infelizmente, a complexidade da biologia dos agentes patogénicos e 

patogénese ainda impede o sucesso para muitas doenças. No entanto, existem 
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disponíveis 3algumas vacinas altamente eficazes contra vários patógenos relevantes 

em porcos.  

 

Como a vacinação tem um custo, a avaliação económica da sua aplicação numa base 

exploração por exploração é importante na tomada de decisão. Espera-se que a 

vacinação também vá reduzir a necessidade de tratamentos com antibióticos. Em 

porcos, foi demonstrado que a vacinação contra certos agentes patogénicos reduz a 

necessidade de tratamento. No entanto, a eficácia da vacinação como uma alternativa 

aos antibióticos não tem sido investigada sistematicamente. Desenhos de estudos 

variam em várias experiências e os resultados, muitas vezes, não são integrados para 

fornecer evidência suficientemente robusta em todos os sistemas de produção. A 

Eficácia em condições de campo pode depender de muitos fatores, como esquema de 

vacinação, o estado de saúde geral dos animais e os fatores de gestão. A eficácia da 

vacina e seu benefício económico precisa ser avaliada de forma mais abrangente. 

 

Neste contexto, a resistência de suínos contra os agentes específicos pode ser 

aumentada através de programas de melhoramento específicas, se os genes 

responsáveis pela suscetibilidade à doença poderem ser identificados e eliminados e 

desde que não existam efeitos secundários negativos. No passado, esses projetos 

baseados em seleção fenotípica apresentaram resultados dececionantes. No entanto, 

a investigação, olhando para a resistência do hospedeiro ainda sugere que essa 

abordagem pode ser eficaz, pelo menos para alguns patógenos, por exemplo, vírus 

PRRS. A abordagem de melhoramento tradicional está cada vez mais complementada 

e substituída por abordagens genómicas. Projetos que visem a sequenciação do 

genoma completo estão a progredir e no futuro, a inserção experimental ou supressão 

de genes podem oferecer novas possibilidades, mais rápidas para manipular e reduzir 

a suscetibilidade dos animais contra agentes específicos. A genotipagem pode ser 

sistematicamente utilizada para seleção genómica e identificação de marcadores 

fenotípicos. A interação da imunidade inata e adaptativa é um campo de pesquisa, 

ainda, que irá formatar futuras estratégias de controlo da doença com base na 

imunidade do porco.  

 

Avaliações – consequências 

 

Os benefícios da utilização de antibióticos são claras -  animais que estiverem doentes 

podem ser curados e tornar-se produtivos novamente. No lado negativo, o uso regular 

de antibióticos é suscetível de provocar o aparecimento de resistência, o que limita a 

utilidade dos antibióticos em animais e seres humanos. Há um trade-off sobre o uso de 
                                                           
3
 Mycoplasma hyopneumoniae and Lawsonia intracellularis, porcine circovirus (PCV) 2   
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antibióticos em animais. A crescente população mundial teve como consequência o 

aumento da procura de alimentos derivados de animais e consequentemente o 

aumento da produtividade da pecuária. Este foi alcançado através de mudanças na 

genética dos animais, criados para utilizar eficientemente rações para crescerem 

rapidamente, produzirem elevadas quantidades individuais de leite ou ovos e serem 

capazes de ser mantidos em condições de confinamento e elevada densidade de 

povoamentos. 

 Tais condições aumentam a possibilidade da transmissão de doenças entre animais e 

seres humanos e alteram o perfil de problemas de saúde animal, sendo o mais comum 

uma mudança na necessidade de tratamento de infeções intestinais e pulmonares, no 

caso de animais de carne e infeções de úbere, no caso de animais de produção de 

leite, geralmente conseguidas através da utilização de antibióticos. 

 O impacto da mudança dos sistemas de produção sobre a extensão do uso de 

antibióticos em todos os sistemas de produção não está bem estudado. Os dados 

disponíveis sobre uso de antibióticos em todos os países parecem indicar que pode ser 

possível reduzir o uso de antibióticos e manter sistemas altamente intensivos e 

produtivos da produção. A fim de prosseguir esta abordagem, são necessárias 

informações sobre o impacto das mudanças na produção na ocorrência da doença e 

uso consequente de antibióticos. 

 

Há um risco de propagação de bactérias resistentes através da cadeia alimentar, mas 

as lacunas da investigação significativas mantêm-se para as diferentes espécies 

animais e sistema de produção. Um projeto FP7 UE chamado "EFFORT” concentra-se 

neste tema e os resultados estarão disponíveis nos próximos cinco anos. Uma série de 

estudos já indicam uma associação entre uso de antibióticos em animais e resistência 

em bactérias, mas poucos têm quantificado como isso afeta a saúde pública. Há uma 

falta de dados e informações que podem conduzir à elaboração de políticas 

desinformadas aos níveis nacionais e internacionais, o fraco desenvolvimento de 

normas privadas e escolha ignorante dos sistemas de produção ao nível da exploração 

agrícola. Muito menos informação está disponível em quantidade significativa dos 

agentes antimicrobianos utilizados em alimentos para animais, que são excretados em 

grande parte não-metabolizados para o ambiente. 

 

Questões-chave para o grupo de trabalho 

 

1. Existem abordagens adicionais para reduzir o uso de antibióticos? A abordagem 

indicada é completa? 

2. Existe informação adicional / provas a serem adicionadas à abordagem apontada 

(Figura 1 do documento original? 
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3. O GT pode fornecer exemplos específicos/estudos de caso? 

4. Quais são as abordagens mais promissoras mencionadas acima (Figura 1)? Quais 

abordagens deve o focus grupo explorar? 

5. Existe evidência de que algumas intervenções funcionarão em certos sistemas de 

produção ou zonas climáticas ou indústrias ao ser menos eficazes noutros? 

6. Espera mudanças futuras na produção de suínos que possam ter um impacto sobre 

o uso de antibióticos e / ou sobre a eficácia das estratégias de redução de uso? 

 

Tradução livre, da responsabilidade da Unidade Técnica da RRN. 


