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AMR em 2050

10 milhões 

Óbitos anuais atribuídos à Resistência aos Antimicrobianos

Custo para a 
economia global de 

USD 100 trilhões

Câncer
8,2 milhões

Cólera
100.000 – 120.000

Diabetes
1,5 milhões

Doenças diarreicas
1,4 milhões

Sarampo
130.000

Acidentes de trânsito
1,2 milhões

Tétano
60.000

AMR atual
700.000 

(subestimado)

Por que a preocupação?

Fonte: adaptado The Review on Antimicrobial Resistance, Jim O'Neill, 2016
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Adaptado de palestra Prof. Armando E. Hoet, DVM, PhD
Ohio State University (MAPA - setembro de 2018)

Uso de antimicrobianos X Evolução da AMR



Patógenos multirresistentes x Agropecuária

Adaptado de palestra Prof. Armando E. Hoet, DVM, PhD
Ohio State University (MAPA - setembro de 2018)
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Complexidade da AMR x Animais e Meio Ambiente

Van Boeckl et al 2014 FAO 2016. Drivers, dynamics and 
epidemiology of antimicrobial 
resistance in animal production



Plano de Ação Global (GAP) em AMR
(OMS com apoio FAO/OIE, maio 2015)
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Contexto Global da AMR - Saúde Única (One Health)

Aliança Tripartite



Os agentes antimicrobianos constituem um 

BEM PÚBLICO MUNDIAL
e a preservação de sua eficácia se torna crucial.

Os comportamentos de risco de um país podem 
comprometer a eficácia e a disponibilidade de 

antibióticos em todo o mundo.

Alertas

Responsible and prudent use of antimicrobials
https://www.oie.int/en/for-the-media/amr/prudent-and-responsible-use/

https://www.oie.int/en/for-the-media/amr/prudent-and-responsible-use/


Evento de Alto Nível AMR na ONU - set 2016 

Declaração Ministros de Agricultura do G20 - jan 2017 / jul 2018

Declaração Ministros de Saúde e Agricultura na RIMSA - jun 2017

Resoluções da OIE - 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

Plano de Ação Global (GAP) em AMR
(OMS, maio 2015)

Plano de Ação Nacional para Prevenção e Controle da AMR 
PAN-BR SAÚDE ÚNICA

(submetido formalmente à OMS em dezembro de 2018)

Compromissos assumidos pelo Brasil 



• Comissão sobre Prevenção da AMR em Animais - CPRA/SDA     

(Portaria SDA nº 45/2016) - desde maio 2016

• Programa AgroPrevine (Instrução Normativa MAPA nº 41/2017)

• PAN-BR AGRO - lançamento pelo MAPA em maio de 2018

Ações do MAPA em relação à AMR

Disponível no sítio eletrônico do MAPA: 
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/
insumos-agropecuarios/insumos-
pecuarios/programas-
especiais/resistencia-antimicrobianos

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-pecuarios/programas-especiais/resistencia-antimicrobianos


PAN-BR AGRO (SDA e SDI/MAPA)

OE 1

OE 2

OE 3

OE 4

OE 5

Melhorar a conscientização e compreensão sobre o 
tema: comunicação, educação e capacitação

Fortalecer os conhecimentos e a base científica: 
vigilância e pesquisa

Reduzir a incidência de infecções: boas práticas 
agropecuárias

Otimizar o uso de antimicrobianos

Promover a sustentabilidade do plano

2018 a 2022: 1º ciclo de 5 anos 
atividades estruturantes



OE 1: Melhorar a conscientização e a compreensão a respeito da resistência aos 
antimicrobianos por meio de comunicação, educação e capacitação efetivas

Objetivos principais

Promover estratégias de comunicação e educação em saúde a fim
de aumentar o alerta sobre a AMR para profissionais de saúde,
gestores com atuação em saúde, setor regulado e sociedade

Aprimorar a formação e a capacitação de profissionais e gestores
com atuação na área de saúde animal em AMR



11 a 18 de novembro de 2018
Semana Mundial de Conscientização do Uso Racional de Antibióticos

Evento PAN-BR AGRO: Painel temático sobre a conscientização do uso 
racional de antibióticos - MAPA, MS, Anvisa, CFMV e Aliança

Brasília, 12/11/2018

Notícias + Infográficos (parceria CFMV e Aliança)

Disponível no sítio eletrônico do MAPA
www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-pecuarios/programas-especiais/resistencia-
antimicrobianos/a-semana-mundial-de-conscientizacao-do-uso-racional-de-antibioticos-1

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-pecuarios/programas-especiais/resistencia-antimicrobianos/a-semana-mundial-de-conscientizacao-do-uso-racional-de-antibioticos-1
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Microssítios dedicados à AMR

http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/en/

http://www.who.int/antimicrobial-resistance/en/

http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/amr-es/

http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/en/
http://www.who.int/antimicrobial-resistance/en/
http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/amr-es/


OE 2: Fortalecer os conhecimentos e a base científica por meio da vigilância e 
pesquisa

Objetivos principais

Construir e estabelecer o Sistema Nacional de Vigilância e  Monitoramento 
Integrado da AMR (PAN-BR)

Aprimorar o conhecimento científico sobre AMR



Oficina Vigilância Integrada na Cadeia Alimentar - MAPA/IICA
24 a 27/09/2018 - MS, Anvisa e OPAS

Sistema 
produtivo

Granja / 
Propriedade

(MAPA)

Pré-abate
(MAPA)

HACCP
(MAPA)

Ponto de 
vendas

(ANVISA)

Casos 
clínicos 

veterinários
(MAPA)

Casos clínicos 
humanos

(MS)

Avicultura de 
corte

(2019)

Salmonella Salmonella* Salmonella
Campylobacter*

Salmonella*
E. coli*

Salmonella* Salmonella
E. coli

Campylobacter

Suinocultura
(2020)

Salmonella* Salmonella* Salmonella Salmonella*
E. coli*

Salmonella* Salmonella
E. coli

Campylobacter

Bovinocultura de 
corte

(2021)

Salmonella* Salmonella*
E. coli*

Salmonella
E. coli

Salmonella*
E. coli*

Salmonella* Salmonella 
E. coli

Campylobacter

Itens abordados: seleção e priorização dos sistemas produtivos e dos
microrganismos a serem monitorados; estrutura de diagnóstico e
logística dos programas; identificação e atribuição de responsabilidades;
intervenção e comunicação de risco; recursos e aquisição de materiais;
sugestão de cronograma de atividades e compromissos.

Quadro: proposta de sistemas e microrganismos a serem monitorados.

* a estabelecer



Homologação do sistema “AgroMonitora” 

(Portal de Serviços - Min. da Economia)



Oficina Prioridades de Pesquisa - MAPA/EMBRAPA
20 a 21/11/2018 - Embrapa Suínos e Aves

Itens abordados:

- Demandas de pesquisa da suinocultura e da avicultura;

- Estratégias farmacológicas, nutricionais e preceitos técnicos para
reduzir uso de antimicrobianos;

- Estratégias no âmbito ambiental para reduzir a AMR;

- Modelos para investigação da AMR;

- Qualidade dos estudos
científicos em AMR e papel da
epidemiologia;

- Dinâmica para identificação
de prioridades de pesquisa.

Formação de Rede de pesquisas AMR AGRO



OE 3: Reduzir a incidência de infecções com medidas eficazes de higiene e 
prevenção de infecções

Objetivos principais

Fortalecer a implantação de medidas de prevenção e controle de 
infecções na saúde animal



http://www.agricultura.gov.br/assuntos/boas-praticas-e-bem-estar-animal

5 domínios do bem-estar animal
Mellor & Reid (1994)

Boas práticas agropecuárias, bem-estar animal e AMR
Fomento - CBPA/DEPROS/SDI

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/boas-praticas-e-bem-estar-animal


Objetivos principais

Promover o uso racional de 
antimicrobianos em animais

Promover o gerenciamento
adequado de resíduos de
antimicrobianos de uso
veterinário

Intervenções estratégicas/  Atividades

Fortalecer as ações regulatórias para aumentar a supervisão
veterinária para o uso de antimicrobianos em animais (DSA/SDA)

Atualizar a legislação quanto à publicidade de antimicrobianos de
uso veterinário (DSA/SDA)

Fomentar a elaboração de protocolos de uso racional de
antimicrobianos em animais (DSA/SDA)

OE 4: Otimizar o uso de antimicrobianos



Eventos 2019

• Oficina PAN-BR AGRO - 10 e 11 de setembro
aumento da supervisão veterinária no uso de antimicrobianos;
revisão publicidade;
regulamentação do uso extra-bula;

• Oficina PAN-BR AGRO - 30 e 31 de outubro
fomento à elaboração de protocolos de uso racional

• Evento Semana de Uso Racional - 20 de novembro de 2019



OE 5: Preparar argumentos econômicos voltados ao investimento sustentável e
ao aumento de investimento em novos medicamentos, meios de diagnóstico e
vacinas, além de outras intervenções

Objetivos principais

Elaborar o plano de financiamento para a implementação do Plano de Ação 
Nacional de Prevenção e Controle da AMR (PAN-BR)



• Sensibilização dos atores envolvidos
- plano de comunicação, capacitação continuada

• Monitoramentos 
- da resistência (vigilância integrada)
- do uso de antimicrobianos
- da qualidade de antimicrobianos

• Adoção das boas práticas agropecuárias
- prevenção e controle de infecções
- biosseguridade
- fortalecimento do bem-estar animal

• Otimização do uso de antimicrobianos em animais
- aumento da supervisão veterinária

- revisão da publicidade
- protocolos de uso racional

• Incentivo à pesquisa

Redução da resistência e multirresistência
Preservação da saúde pública e animal

Posicionamento do MAPA

Perspectivas a curto e médio prazos



Grata pela atenção!     
dpe.dsa@agricultura.gov.br

Missão do MAPA:
Promover o desenvolvimento
sustentável da agropecuária e
a segurança e competitividade

de seus produtos.


