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Conteúdo Proposto

 Semana Mundial de Conscientização sobre 

Antimicrobianos 

 Problemática em questão – Resistência 

microbiana (RAM)

Objetivo da semana 

 Estratégias propostas

Onde e como acessar os materiais 

disponíveis

WAAW 2019
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Resistência microbiana
Do que estamos falando?
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Resistência microbiana

• Intrínseca: ocorre naturalmente

• Adquirida: mutação genética espontânea ou induzida ou aquisição de genes de

resistência de outras espécies bacterianas

• Uma vez resistente: a bactéria pode transferir seu DNA para outros tipos

bactérias

É a capacidade de um microrganismo impedir a ação de um antimicrobiano. Como resultado, os tratamentos
tornam-se ineficazes, as infecções persistem e podem se disseminar.
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Resistência microbiana

• Intrínseca: ocorre naturalmente 

• Adquirida: mutação genética espontânea ou induzida ou aquisição de 

genes de resistência de outras espécies bacterianas

• Uma vez resistente: a bactéria pode transferir seu DNA para outros 

tipos bactérias

É a capacidade de um microrganismo impedir a ação de um antimicrobiano. Como resultado, os tratamentos
tornam-se ineficazes, as infecções persistem e podem se disseminar.

https://www.youtube.com/watch?v=BiV-FvoiieY
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Resistência Bacteriana 

 Problema de saúde pública

 Ameaça a prevenção e controle de infecções

 Custos elevados

 Emergência de novos mecanismos de resistência

 Limitação de tratamento

http://origin.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/ (OMS, 2018)

Plano de Ação Global para Controle da 
Resistência Antimicrobiana (2015)
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Uso 
indiscriminado 
de antibióticos 

Recuo da 
indústria 

farmacêutica

Emergência de 
bactérias 

resistentes 

Fluxo de 
viagens 

internacionais 

“A tempestade 
perfeita” 

(DeMaria et al., 2015)7
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O cenário preocupante é apenas esse?
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• Mycobacterium tuberculosis

• OMS (2012): 170.000 pessoas morreram de infecções por tuberculose (TB) resistente

• 2011: 9,9% resistência 

• Problemas: tratamento incompleto, incorreto ou indisponível e a falta de novos medicamentos. 

• Tratamento TB resistente: pode ser complexo, exigindo períodos mais longos de tratamento e medicamentos mais 

caros, que geralmente têm mais efeitos colaterais

• TB- XDR ou MDR, com resistência a quinolonas e mais algum ATB de 2ª linha de tratamento: identificada em mais 

de 100 países  

• HIV

• A expansão do acesso aos antirretrovirais está associada à elevação da resistência no HIV. 

• 2010: relatos do aumento a resistência – 22%

• Malária 

• Emergência da multirresistência ao Plasmodium falciparum

• Neisseria gonorrhoeae

• Doença sexualmente transmissível: 800 mil casos por ano

• CDC: cepas resistentes a cefalosporinas, fluoroquinolonas, penicilinas e tetraciclina

• Aumento: 75 mil casos adicionais 

[Ambiente comunitário] 

Ventola CL. The Antibiotic Resistance Crisis. 2015. P&T® • April  2015 • Vol. 40  No. 4
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance
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RAM

Uso indiscriminado 
de Antimicrobianos

Falta de opções 
terapêuticas

Baixa adesão as boas 
práticas para controle 
das infecções 11



Uso de ATB em 
Hospitais:

“Atualmente 50% dos pacientes 
hospitalizados recebem pelo menos 1 

antibiótico, metade dos quais são 
desnecessários ou inadequados” 

Larson et al., 2016
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Watkins RR, Bonomo RA. Overview: Global and Local  Impact of Antimicrobial Resistance. Infect Dis Clin N Am 30 (2016) 313–322

EUA: Mais de 13 milhões de 
kg de antibióticos
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Resistência microbiana
Combating antibiotic resistance: The role of nursing in antibiotic stewardship Larson et al., 

2016.
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Redução na produção de novas drogas

Bartlett JG, Gilbert DN, Spellberg B. Seven ways to preserve the miracle of antibiotics. Clin Infect Dis 2013;56(10):1445–1450. 
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Impacto Clínico 
da RAM

• Infecções causadas por microrganismos resistentes aos

antimicrobianos podem requerer uma terapia mais tóxica

• Alguns agentes usados para tratar a estirpe resistente de

um organismo são menos eficazes do que os agentes

usados para tratar a estirpe suscetível do organismo

• Procedimentos cirúrgicos, diagnósticos

• Aumento da permanência

• Eventos adversos

• Aumento das taxas de mortalidade

Cosgruve L, Carmeli Y. The Impact of Antimicrobial Resistace on Healt and Economic

Outcomes. Clinical Infectious Diseases 2003;36:1433-7. 16



Impacto econômico

Um relatório recente estimou que 10 milhões de
mortes serão atribuídas à RAM até 2050, e 100

trilhões de dólares dos produtos econômicos do

mundo serão perdidos se esforços substanciais não
forem feitos para conter essa ameaça.

- Aumento da permanência
- Custos com tratamento

- Custos com testes diagnósticos

RAM

- O tempo de internação hospitalar para pacientes com infecções 

resistentes a antibióticos foi prolongado de 6,4 para 12,7 dias: oito 

milhões adicionais 

- Estimativas sobre o custo médio por paciente com uma infecção 

resistente a antibióticos variam de US $ 18.588 a US $ 29.069

- Sobregarda das famílias e comunidades devido à perda de salários e custos 

de assistência médica.

Golkar Z, Bagazra O, Pace DG. Bacteriophage therapy: a potential solution for the antibiotic resistance crisis. J Infect Dev Ctries

2014;13;8(2):129–136
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Abordagem 
One Health
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Abordagem - One Health

Scott et al. Antimicrobial Resistance: a One Health Perspective. 2018. Microbiology Spectrum. 

Problema 
ecológico 

Interações 
complexas 

Diversos 
tipos de 

populações 
microbianas

Afeta a 
saúde 

Humanos, 
animais e 

meio 
ambiente 

One Health - Esforço colaborativo de várias

profissões de ciências da saúde, juntamente com

suas disciplinas e instituições relacionadas -

trabalhando local, nacional e globalmente - para

obter saúde ideal para pessoas, animais domésticos,

animais selvagens, plantas e meio ambiente

RAM
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Iniciativas 
mundiais 
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Iniciativas Mundiais 

 Programas de Controle de Antimicrobianos (Stewardship)

 Envolvimento multidisciplinar – engajamento do Enfermeiro

 Medidas Educativas 

 Novos antimicrobianos

 Diagnóstico rápido – Point of care

 Vacinas

 Estreitar as boas práticas de prevenção e controle de IRAS

 Reduzir o uso de ATB na agricultura e pecuária

 Estratégias nacionais de monitoramento 

Founou RC, Founou LL, Essack SY (2017) Clinical and economicimpact of antibiotic resistance in developing countries: A systematic 
review and meta-analysis. PLoS ONE 12(12): e0189621. 
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Semana Mundial de Conscientização aos Antibióticos
World Antibiotic Awareness Week 2019 
| 18 – 24 November

 Objetivo: aumentar a conscientização sobre a resistência

global aos antimicrobianos e incentivar as melhores práticas

entre o público em geral, profissionais de saúde e formuladores

de políticas para evitar o surgimento e a disseminação da

resistência aos antimicrobianos.

Tema: O futuro dos antibióticos depende de todos nós 

22



Estratégia voltada para o 
Plano de Ação Global 

para Controle da 
Resistência Microbiana
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Materiais de Apoio
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Materiais de Apoio 

 Vídeos Educativos 

 Gifs animados com mensagens relacionadas ao uso adequado de antibióticos

 Textos para mídias sociais 

 Posteres educativos

 App interativo 

https://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/world-antibiotic-awareness-week-2018/advocacy-material
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https://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/world-antibiotic-awareness-week-2018/advocacy-material


Vídeos 
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Textos – Mídias Sociais
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Pôsteres
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O aplicativo oferece uma experiência

“gamificada” que leva o usuário a uma jornada

de descoberta, mostrando em tempo real como

ele interage com as bactérias na vida cotidiana, e

como esses microrganismos às vezes podem

levar a infecções, como os antibióticos funcionam

e como a resistência se desenvolve.

Através de um smartphone ou tablet, o usuário

poderá visualizar bactérias e vírus circulando ao

redor e seguir os personagens dos pôsteres da

WAAW enquanto esses, navegam no seu espaço

em tempo real.
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Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/noticias/171-semana-mundial-de-conscientizacao-sobre-antimicrobianos-18-a-
24-de-novembro-de-2019

Com o objetivo de possibilitar sua participação nessa semana tão importante, a Gerência de Vigilância e

Monitoramento em Serviços de Saúde (GVIMS/GGTES/ANVISA) está disponibilizando alguns materiais para

serem usados em campanhas nessa semana:

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/cartaz-profissional-de-saude

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/cartaz-mao-limpas

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/cartaz-gripes-e-resfriados

http://www.fiocruz.br/ioc/media/resistencia_bacteriana_antibioticos_ioc_fiocruz.pdf
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Cartilha – FIOCRUZ, 2018
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O que podemos fazer? 
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Nenhum caminho é longe ou difícil demais 
quando não se está sozinho ...
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Expectativa ...
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Realidade...

Precisamos VIRAR 
esse JOGO!!!

Cara, estou 
sentindo que vai 

dar RUIM... 
#SÓACHO!
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ligia.abraao@americasmed.com.br

ligia.abraao@ymail.com

Obrigada!
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