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Contexto geral 

Durante décadas, o uso de antimicrobianos na suinocultura intensiva tem 
possibilitado a manutenção de padrões sanitários dos lotes, o que melhora o bem-
estar dos animais e resulta em benefícios zootécnicos para as granjas. Entretanto, a 
emergência de infecções bacterianas intratáveis em humanos abriu o foco da 
atenção sobre o uso de antimicrobianos para outros setores, como a agricultura. As 
evidências de transmissão zoonótica de resistência antimicrobiana (AMR) para 
humanos por bactérias como Salmonella, Campylobacter e Staphylococcus 
fundamentou o consenso global de que alguns paradigmas da produção animal 
precisavam ser mudados.  

Ao mesmo tempo, o conhecimento sobre mecanismos de resistência e sua 

dispersão avançou trazendo à luz a complexidade da relação entre humanos, 
animais e ambiente, o que caracteriza uma questão global de saúde única. 
Atualmente, bactérias não necessariamente patogênicas são utilizadas como 
indicadores de AMR, mostrando claramente que as formas de transmissão são 
infinitas e que a abordagem, para seu controle, precisa ser sistêmica e abranger a 
saúde humana, animal, vegetal e ambiental. Nesta perspectiva de “Saúde Única” a 
Organização Mundial da Saúde faz uma chamada global para a redução do uso de 
antimicrobianos de forma a impactar no controle do alastramento da resistência aos 
antimicrobianos (WHO, 2015). 

Já em 2009, a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) introduziu 
recomendações para o controle da resistência antimicrobiana no Código Sanitário 
para Animais Terrestres, que na sua versão atual possui quatro capítulos abordando 
o tema. Além de um capítulo sobre uso prudente de antimicrobianos na medicina 
veterinária, os demais propõem critérios para desenvolvimento de programas 
nacionais de vigilância e monitoramento da resistência antimicrobiana, 
monitoramento do padrão e quantidade de uso e animais de produção e finaliza com 
analise de risco para o aumento da resistência antimicrobiana a partir do uso de 
antimicrobianos em animais (OIE, 2019). 
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O Codex Alimentarius por sua vez, instituiu uma força tarefa 
intergovernamental em resistência antimicrobiana (TFAMR) com duração de quatro 
anos que iniciou em 2017. O objetivo geral da TFAMR é desenvolver diretrizes, 
baseadas em ciência, que orientem os países membros a manejar de forma coerente 
a AMR ao longo da cadeia de produção de alimentos. O trabalho da força tarefa é 
focado na elaboração de dois guias, um que estabelece as práticas para redução da 
necessidade do uso de ATM e o outro que propõe uma estratégia de vigilância tanto 
do uso de ATM quanto da AMR.  

 

O Brasil 

O Brasil, como país membro da OMS, elaborou o Plano de Ação Nacional de 

Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos no Âmbito da Saúde Única 
(PAN-BR, 2018) interministerial, com participação do Ministério da Saúde, Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, MAPA, Ministério das Cidades, Ministério da 
Educação e Cultura, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
Ministério do Meio Ambiente, Fundação Nacional de Saúde, além do apoio do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS) e da Agência Nacional de Águas. 
Especificamente para atender a TFAMR foi criado no Brasil um grupo de trabalho 
(GT), liderado pelo MAPA. Este GT é composto por membros dos setores regulatório 
e regulado, além de pesquisadores. 

Com produção de 3,8 milhões de toneladas de carne suína e 13,6 milhões de 
toneladas de carne de aves (IBGE, 2017), em 2017, os produtos veterinários 
vendidos para suínos e aves alcançaram 1,7 bilhões de dólares, sendo que 15% 
deste montante foram antimicrobianos para uso terapêutico e melhoradores de 
desempenho (SINDAN, 2018). De acordo com as estimativas de Boeckel e 
colaboradores (2015) o Brasil é um dos cinco maiores consumidores de ATM no 
mundo e continuará nessa posição até 2030.  

Dados que revelam a quantidade de antimicrobianos utilizada na suinocultura 
intensiva brasileira são escassos. Considerando toda a produção animal, o consumo 
médio de ATM em 9 países das Américas foi estimado em 100,4 mg/kg de biomassa 
animal (OIE, 2018). Em revisão sistemática sobre o padrão de uso de ATM em 
granjas de suínos, Lekagul e colaboradores (2019) verificaram que a maioria dos 
dados provém da Europa e Estados Unidos, e não foram encontradas informações 
sobre a América Latina. Para o sistema de produção brasileiro independente, Dutra 
(2021) estimou ingestão de 358 mg de ATM por kg de suíno produzido. Embora a 
maioria da produção brasileira seja executada nos sistemas verticalizados de 
produção, esse dado de 358 mg/kg de suíno comparado a média 172mg/kg estimada 
por Boeckel et al. (2015) é evidentemente excessivo. 
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Categorização das moléculas 

A partir do olhar sistêmico para o uso de antimicrobianos surgiram os conceitos 
de “uso prudente”, “uso racional”, “uso consciente”, que a rigor podem ter definições 
distintas, mas na prática dizem respeito à boa conduta técnica para a decisão de uso. 
Nesta discussão se contrapõem aspectos de saúde pública e benefícios econômicos, 
e o uso de antimicrobianos como aditivo zootécnico melhorador de desempenho 
(promotor de crescimento) é interpretado genericamente como “uso não prudente”. 
Este consenso tem motivado o banimento do uso de ATM como melhoradores de 
desempenho na produção animal intensiva, a exemplo de suínos e aves, em vários 
países. Em 2018 essa tendência alcançou a marca de 69 países (42%) que contam 
com alguma limitação do uso de ATM como promotores de crescimento (OIE, 2021). 
Argumentos reclamando por evidências científicas quanto ao risco à saúde pública 
das moléculas disponíveis para este uso fazem o contraponto. Neste cenário surge 
à necessidade de uma categorização das classes de antimicrobianos de acordo com 
sua importância para medicina humana conduzida pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS).  

Na última versão, a lista da OMS (WHO, 2019) categoriza como criticamente 
importante de altíssima prioridade (highest priority) para medicina humana as 
cefalosporinas de 3ª, 4ª e 5ª geração; glicopeptídeos; macrolídeos e cetolídeos; 
polimixinas e quinolonas. Todas estas classes estão proibidas para uso como 
aditivos melhoradores de desempenho no Brasil (Quadro 1). No entanto, com 
exceção dos glicopeptídeos, as demais são utilizadas para fins terapêuticos 
(tratamento, profilaxia e metafilaxia). 

Observando esta categorização pela perspectiva do uso mais comum na 

suinocultura, entre as classes e alta prioridade (high priority) estão os 
aminoglicosídeos e algumas penicilinas. Na categoria de altamente importantes 
(highly important), encontram-se os anfenicóis, cefalosporinas (1ª e 2ª geração) 
lincosamidas, sulfas, tetraciclinas, estreptograminas. E por fim na lista dos 
importantes constam os aminociclitóis, polipetídeos cíclicos e pleuromutilinas. Outras 
classes de antimicrobianos constam na lista, mas não foram aqui citadas por não 
serem de uso comum na suinocultura Brasileira. 
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Qual é nosso caminho no uso de antimicrobianos como 
melhoradores de desempenho? 

O caminho do Brasil se inicia em 1998 com a proibição da avoparcina, 
representante da classe dos glicopeptídeos, como melhorador de desempenho 
(Quadro 1). Esta medida se baseou no risco de seleção cruzada com a vancomicina, 
molécula que pertence a mesma classe importante para a clínica médica. A partir 
disso, portarias e instruções normativas (IN) foram sendo emitidas pelo Ministério da 
Agricultura Pecuária a Abastecimento (Mapa), proibindo moléculas para uso como 
aditivo melhorador de desempenho em adequação ao conhecimento científico 
relacionado à saúde pública, seja em resistência antimicrobiana ou outros malefícios 
(Quadro 1). As substâncias autorizadas para o referido uso constam no Quadro 2. 
 

Quadro 1. Substâncias proibidas como aditivos melhoradores de desempenho no Brasil. 

Avoparcina  Ofício circular DFPA nº 047/1998 

Arsenicais e antimoniais Portaria nº 31, 29/01/2002  

Cloranfenicol e nitrofuranos IN nº 09, 27/06/2003  

Olaquindox IN nº 11, 24/11/2004  

Carbadox IN nº 35, 14/11/2005 

Violeta de genciana IN nº 34, 13/09/2007  

Anfenicóis, tetraciclinas, β-lactâmicos (penicilinas e 
cefalosporinas), quinolonas e sulfonamidas 
sistêmicas  

IN nº 26, 9/07/2009 
(Portaria nº 193/1998) 

Espiramicina e eritromicina  IN nº 14, 17/05/2012  

Colistina  IN nº 45, 22/11/2016 

Tilosina, lincomicina e tiamulina IN nº 1 13/01/2020 

Adaptado de: Bresslau (2020). 

 

Quadro 2. Substâncias autorizadas como aditivos melhoradores de desempenho no Brasil. 

Avilamicina Aves e suínos 

Bacitracina Aves, bovinos e suínos 

Enramicina Aves e suínos 

Flavomicina Aves, bovinos e suínos 

Halquinol Aves e suínos 

Lasalocida Bovinos 

Monensina Bovinos e ovinos 

Narasina Bovinos e suínos 

Salinomicina Bovinos e suínos 

Virginiamicina Aves, bovinos e suínos 
Adaptado de: Bresslau (2020). 



 
13º Simpósio Brasil Sul de Suinocultura e 12º Brasil Sul Pig Fair 

10 a 12 de agosto de 2021 - Chapecó, SC – Brasil 
On-line 

 

 
 42   
  

 
 

 

Comparando a lista da OMS com o Quadro 1 e 2, observamos que existem 
duas moléculas autorizadas como aditivo melhorador de desempenho no Brasil, a 
virginiamicina (estreptograminas) e a bacitracina (polipetídeos cíclicos), 
categorizadas como altamente importante e importante para saúde pública, 
respectivamente. A despeito da categorização, a presença destas duas moléculas 
na lista da OMS, somada à associação do uso como aditivo promotor de crescimento 
como “não prudente”, alerta para uma possível proibição das mesmas para este fim 
em um futuro próximo. Estas regulamentações devem se basear em análises de 
risco, bem como em definições de organismos internacionais sobre o tema. 

 

Qual é nosso caminho na redução do uso veterinário de 
antimicrobianos? 

Embora a restrição do uso de moléculas como melhoradores de desempenho 
seja considerado um avanço, estratégias para a redução do uso veterinário também 
estão postas. Conforme a OIE (OIE 2019) o uso veterinário (veterinary medical use) 
de agentes antimicrobianos significa a administração a um animal ou a um grupo de 
animais para tratar, controlar ou prevenir uma doença infeciosa. Entre estes usos, o 
profilático é o mais questionado por alguns países, uma vez que o uso de 
antimicrobianos em lotes de animais sadios, sem sinais clínicos, fragiliza o conceito 
de “uso prudente”. 

Segundo o último relatório da OIE (OIE 2021), houve progresso positivo em 
termos de monitoramento e regulamentação do uso de antimicrobianos globalmente. 
Os países têm se organizado para reportar os dados de uso de antimicrobianos em 
animais de acordo as condições nacionais. O Brasil contribuiu com o último relatório 
compondo o grupo das Américas. 

Como algumas moléculas críticas, já proibidas para uso como aditivo, têm sido 
utilizadas para fins terapêuticos, incluindo tratamento, metafilaxia e prevenção de 
doenças. Acreditamos que, assim como em outros países, estas serão os alvos de 
controle inicial. Um bom exemplo é o programa “Reduce Porcino” da Espanha (PRAN 
2014), que com engajamento da agroindústria antecipou o cumprimento das metas 
de redução do uso da colistina. Outros países como Estados Unidos, iniciaram a 
trajetória com este foco. Alguns países da Europa iniciaram seus programas há mais 
tempo e possuem histórico consistente de monitorar o uso de antimicrobianos na 
produção animal.  

O Brasil tem a particularidade das grandes integradoras, concentrando a 
produção de ração em grandes fábricas. Esta condição, nos sistemas que incluem 
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os antimicrobianos na ração, inviabiliza a individualização do tratamento 
antimicrobiano de acordo com os desafios sanitários da granja. E, tendo em vista a 
própria sustentabilidade do sistema, granjas com pouco o nenhum desafio sanitário 
recebe a ração medicada. Os sistemas que utilizam medicação via água resolvem 
esta questão pela flexibilidade na execução dos tratamentos. A despeito de 
questionamentos em relação ao custo desta via e a menor disponibilidade de 
moléculas solúveis, o problema da administração para lotes sadios, estaria em tese 
resolvido. 

Uma situação comum no Brasil, além da inclusão de antimicrobianos na ração, 
é, a utilização de medicações via água e injetáveis na granja. A depender de quanto 
rotineiras forem estas medicações, o volume de uso de antimicrobianos por unidade 
de biomassa se torna alto, e o foco neste caso seria a redução desta “medicação 
complementar”. 

 

Considerações finais 

As palavras de ordem são saúde e bem-estar... A suinocultura precisa de 

avanços no sistema de produção que, em primeira instância, podem elevar o custo 
de produção pela demanda tecnológica para “compensar” o efeito dos 
antimicrobianos na forma que são utilizados atualmente.  

O Brasil possui um plano nacional que norteia ações multidisciplinares 
alinhadas com organismos internacionais, que por sua vez estabelecem 
recomendações para os países produtores de alimentos. Iniciou também um 
programa de vigilância de resistências em amostras bacterianas originadas dos 
programas oficiais de redução de patógenos em carnes. A indústria brasileira, atenta 
a esta tendência, tem desenvolvido iniciativas que visam à redução do uso de 
antimicrobianos. Este arcabouço de informações deve constituir um programa 
integrado que oriente a regulamentação baseada em evidências científicas e 
decisões corporativas que incorporem o conceito de “uso prudente” dos 
antimicrobianos, entendendo que a efetividade das moléculas deve ser preservada 
para o bem comum. 

 

As antibiotics are a public good, their preservation for future 

generations through ‘sustainable use’ should be at the 
forefront of public policy (Carlet et al, 2011). 
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