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Introdução
Enquanto a atenção do mundo se concentra 
em superar a pandemia causada pela 
COVID-19, outra ameaça microscópica, 
anterior e bem detectada, segue se alastrando 
por diferentes continentes e expõe a 
saúde pública ao grave risco de bactérias 
multirresistentes (BMR) a antibióticos. As 
bactérias multirresistentes contaminam o 
ambiente e a população humana e já são 
consideradas responsáveis pelas mortes de 
centenas de milhares de pessoas em todo 
o mundo.

É urgente o enfrentamento dessa crise de 
escala global. O processo de seleção para 
resistência das bactérias não está restrito a 
ambientes específicos, como o hospitalar. Freá-
lo tampouco depende apenas da diminuição 
do uso individual de antibióticos na pecuária, 
outro foco não tão conhecido, mas de extrema 
importância. Assim como todas as bactérias, as 
bactérias multirresistentes podem estar no solo, 
na comida, no ar e sobretudo na água. 

Algumas das principais medidas necessárias 
para conter essa ameaça silenciosa incluem 
o uso responsável dos antibióticos, de forma 
restritiva (somente para tratar infecções 
instaladas), a fiscalização do uso e, por 
fim, uma jornada a transição de sistemas de 
produção até a erradicação da pecuária 
industrial intensiva. Mas como uma revolução 
na forma de produzirmos alimentos poderia 
ajudar a salvar vidas humanas? 

O fenômeno de aumento da resistência 
antimicrobiana (RAM) de forma associada à 
criação de animais de produção foi relatado 
pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) como um risco potencial para surtos 
entre humanos de doenças causadas por 
bactérias, cujas curas ficam prejudicadas. 

Mesmo assim, para atender a uma crescente 
demanda global e produzir proteína animal 
com baixo custo e em larga escala, a indústria 
pecuária segue submetendo animais a práticas 
de confinamento insustentáveis e utiliza 
antibióticos de forma preventiva para mascarar 
os efeitos negativos inerentes desses sistemas1.

Em criações intensivas, extremamente 
estressantes e superpovoadas, os animais 
estão sujeitos a mutilações (automutilações, 
agressões entre os pares ou promovidas por 
humanos) e a sofrimento com o desmame 
precoce. Além de outras más condições de 
manejo, como a baixa qualidade sanitária. Em 
suma, trata-se de um ambiente propício para 
contaminações. Mantidos nestas condições 
de produção, os animais têm uma redução da 
imunidade e podem adoecer mais facilmente, 
o que leva ao intenso uso de antibióticos em 
medicações diárias. 

É preocupante, pois nesse caso os antibióticos 
são utilizados não só para tratamento de 
infecções reais e presentes (uso terapêutico), 
mas também para tentar prevenir doenças 
de forma massiva (uso preventivo ou 
profilático) e até mesmo para promover o 
crescimento dos animais. Tal administração 
exagerada e irresponsável contribui para 
aumentar o processo natural de seleção dos 
microrganismos, e causa o aparecimento 
de gerações de bactérias multirresistentes. 
As bactérias multirresistentes são capazes 
de suportar o uso dos antibióticos de várias 
famílias de antibióticos com diferentes 
mecanismos de ação, incluindo os de 
última geração2.

É o que demonstramos neste relatório. A 
Proteção Animal Mundial apresenta resultados 
de um estudo pioneiro realizado em cinco 
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países – Canadá, Brasil, Espanha, Estados 
Unidos e Tailândia – de três continentes 
– Américas, Europa e Ásia. Investigamos 
como fazendas industriais intensivas estão 
contaminando o ambiente com bactérias 
multirresistentes por meio da identificação 
de genes de resistência a antibióticos (GRA). 
Para isso, amostras de água e solos foram 
coletadas de locais próximos de regiões 
produtoras de proteína animal. As descobertas 
apontam para a alarmante presença de 
bactérias multirresistentes no ambiente próximo 
à produção intensiva de suínos em todos os 
países, incluindo o Brasil.

É evidente que a defesa da saúde animal é 
indissociável da garantia da saúde humana e 
da preservação da saúde ambiental, assim a 
Proteção Animal Mundial alerta que é preciso 
instaurar um sistema produtivo alimentar mais 
sustentável, regulado e que garanta alto 
grau de bem-estar animal. Animais criados 
em sistemas com altos níveis de bem-estar 
são menos suscetíveis a infecções e, por essa 
razão, reduzem radicalmente a necessidade 
de emprego de antibióticos. Por isso 
entendemos que a erradicação da pecuária 
industrial intensiva pode ser um fator para 
eliminar a fonte de contaminação por bactérias 
multirresistentes. Isto irá limitar a disseminação 
de bactérias multirresistentes de forma a 
garantir que as gerações futuras tenham direito 
a viver com saúde e qualidade de vida em um 
planeta menos poluído e mais equilibrado.

Resistência antimicrobiana: 
emergência global
 
A negligência a respeito das péssimas 
condições de criação de bilhões de animais 
em fazendas industriais agrava os riscos de 
contaminação humana e ambiental pelas 
bactérias multirresistentes, cujo resultado mais 
extremo é a morte de milhares de pessoas e 
animais ao redor do planeta.

Atualmente, cerca de 700 mil pessoas morrem 
todos os anos em decorrência de infecções 
que não responderam aos tratamentos com 
antibióticos. Isto levou o diretor geral da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, a alertar 
que a crise de RAM é tão perigosa quanto a 
pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-23.  
Não é por menos. Já são previstos cenários 
catastróficos para o futuro, nos quais a RAM 
pode causar a morte de 10 milhões de vidas 
em 20504.

As bactérias que resistem ao tratamento com 
os antibióticos que lhes deveriam ser mortais 
apresentam tal capacidade porque possuem 
em seu DNA genes especificamente distintos 
em relação a seus pares que sucumbem 
facilmente às mesmas substâncias. Os genes 
de resistência a antibióticos são, portanto, 
os elementos constitutivos das bactérias que 
causam a resistência antimicrobiana (RAM). 

Num processo natural, as bactérias que 
apresentam maior capacidade de se defender 
contra ameaças do meio tendem a prevalecer 
com o tempo. Elas se reproduzem e passam 
a constituir quantidades cada vez maiores de 
bactérias resistentes à ameaça em questão. 
Uma maior exposição a uma ameaça, como 
um certo antibiótico, só faz acentuar e 
acelerar o processo de consolidação da 
resistência coletiva. 

Há ainda um outro fenômeno crítico pelo qual 
bactérias resistentes de um tipo são capazes 
de compartilhar os genes de resistência com 
bactérias comuns, de outros tipos, que não 
apresentavam essa capacidade até então. Isso 
contribui para facilitar e acelerar ainda mais o 
quadro geral de ineficácia de antibióticos. 

É alarmante que alguns genes de resistência 
a antibiótico identificados em nossa 
pesquisa confiram resistência até mesmo 
a medicamentos muito importantes para 
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o tratamento da saúde humana. Estes 
medicamentos seriam utilizados como a última 
linha de defesa para manter pacientes vivos 
depois que outros antibióticos falhassem, 
situação que preocupa a OMS5. Isso significa 
que, cada vez mais, os antibióticos perdem 
e perderão eficácia, sendo que no futuro 
enfrentaremos o risco de procedimentos de 
rotina, como cesarianas e tratamentos de 
câncer, tornarem-se perigosos em todo 
o mundo6.

Impedir que uma tragédia desse porte ocorra 
na saúde pública passa pela priorização 
da saúde animal com mudanças no sistema 
produtivo nas fazendas e com mudanças no 
hábito de consumo das pessoas. Segundo 
o Fórum Econômico Mundial (FEM), cerca 
de três quartos dos antibióticos consumidos 
globalmente são utilizados na pecuária, e não 
em humanos.  E, apesar das recomendações 
da OMS, a grande maioria dos países sequer 
monitora o uso de antibióticos para combate a 
doenças veterinárias8.

Pecuária industrial intensiva: fábrica 
de genes de resistência a antibióticos

Fazendas industriais intensivas amontoam 
muitos animais geneticamente semelhantes em 
ambientes com pouco espaço, estressantes, 
sem estímulos e sem acesso ao ar livre ou 
a luz natural. A característica de não serem 
populações com diversidade genética por si só 
facilita a disseminação de doenças infecciosas 
pelo simples fato de reduzir as probabilidades 
de haver um indivíduo diferenciado que 
apresente alguma tolerância ou resistência 
para aquela infecção. 

No entanto, a vulnerabilidade é ainda maior 
uma vez que os animais são mantidos em 
gaiolas, sem espaço para se virar ou deitar e 
estender totalmente seus membros, cabeças 

ou asas. Em ambientes como esses, são 
comuns lesões e problemas de comportamento 
agressivo ou repetitivo, como morder a 
gaiola, mastigar constantemente até a boca 
espumar, bicar as penas ou canibalismo – o 
que aumenta a possibilidade de 
contaminação bacteriana.

Nesse cenário cruel em que se produz 
proteína animal a baixo custo, antibióticos 
são usados em larga escala. Na suinocultura, 
uma das criações mais intensivas do planeta, 
costuma-se trabalhar com grandes quantidades 
desses medicamentos. O uso veterinário dos 
antimicrobianos está associado com mutilações 
dolorosas (como castração cirúrgica e corte 
de cauda), infecções intestinais, respiratórias 
e, ainda, a promoção de crescimento.

Estudos mostram que mais de 90% dos 
antibióticos são administrados por meio 
da ração ou da hidratação na suinocultura 
industrial intensiva. Também já foi identificado 
que granjas maiores utilizam mais antibióticos 
por quilograma de animal do que as menores. 
Além disso, granjas com suínos na última fase 
de engorda antes do abate utilizam a maior 
parte dos antibióticos para prevenir doenças9.

Como os animais não metabolizam cerca 
de 70% dos antibióticos administrados, uma 
grande quantidade dessas substâncias pode 
passar para o dejeto animal (urina e fezes), 
chegando ao ambiente. As bactérias chegam 
a sobreviver de 2 a 12 meses10 em dejetos
não tratados de animais de produção. E, 
pior, mesmo quando o manejo de resíduos 
suínos inclui tecnologias avançadas, como 
digestores anaeróbicos para decomposição 
e tratamento, nem antibióticos, nem as 
bactérias multirresistentes são eliminados. 
Isto pode criar condições favoráveis para 
que bactérias multirresistentes se desenvolvam 
e sejam disseminadas11.
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Imagem: Matrizes suínas mantidas em granjas com baixo nível de bem-estar. Crédito: Proteção Animal Mundial

Há outros impactos relacionados à pecuária industrial intensiva percebidos.

Por exemplo, desinfetantes também são amplamente utilizados na limpeza de fazendas 
ou na lavagem dos pés dos trabalhadores para evitar a propagação de doenças. Eles 
também podem promover resistência antimicrobiana12.   

No tocante a preocupações fora do tema específico da resistência antimicrobiana, 
suplementos alimentares para animais incluem metais pesados (como óxido de zinco, no 
caso dos suínos) que são expelidos no esterco. Este esterco, por sua vez, ao ser aplicado 
nos campos como fertilizante contribui para o grave problema de poluição ambiental 
por metais pesados. É importante lembrar ainda a crise climática, que é considerada o 
maior risco para a saúde humana. A produção de carne suína e de frango gera de 20 
a 25 vezes mais emissões de gases de efeito estufa do que produtos à base de soja13. 
Alterações nas temperaturas globais decorrentes da mudança climática também implicam 
em maior risco de surgimento e propagação de bactérias multirresistentes, evidenciando 
mais uma vez a necessidade de reduzir a produção e o consumo de carne14,15.

Bactérias multirresistentes: a contaminação 
 
O desenvolvimento de bactérias multirresistentes não fica restrito às fazendas. Grandes 
quantidades de resíduos de urina e de fezes dos animais muitas vezes são espalhadas no solo 
como fertilizante ou despejadas em canais públicos de água. Também podem se infiltrar no 
terreno e atingir águas de lençóis freáticos. É importante ressaltar que a contaminação não se 
trata de um problema apenas de ambientes agropecuários de criação em solo, uma vez que até 
75% dos antibióticos utilizados na aquicultura também podem ser transferidos para os sistemas
de água16.
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Desse modo, antibióticos e genes resistentes a antibióticos saem das criações intensivas para o 
meio ambiente, promovendo a disseminação de bactérias multirresistentes no solo e na água17. 
Assim, as pessoas podem se contaminar, por exemplo, pelo consumo de água, peixes, crustáceos 
e de produtos agrícolas18. Em 2018 e 2019, pesquisas da Proteção Animal Mundial no Brasil, 
Espanha, Estados Unidos e Tailândia, por exemplo, identificaram bactérias multirresistentes 
criticamente importantes para humanos em amostras de carne suína coletadas em prateleiras de 
grandes varejistas.

As principais formas de contaminação são:

Contaminação da água

Nos EUA, pesquisas 
identificaram concentrações 
além do índice tolerável de 
bactérias fecais em águas 
superficiais imediatamente 
após sua passagem por 
locais onde o esterco suíno 
foi aplicado no campo. 
Os cursos de água atuam 
como reservatórios e as 
BMR se acumulam com 
as descargas de resíduo 
agrícola e humano19. 

Contaminação do solo

O dejeto contaminado com 
BMR pode penetrar no 
solo e alterar o equilíbrio 
das bactérias. Uma vez 
no solo, elas podem 
permanecer lá, mesmo 
sem nova contaminação 
por antibióticos. Estudos 
mostraram níveis altos de 
GRA no solo por até 6 
meses após a aplicação de 
esterco. Isso sugere que os 
GRA podem ficar no solo 
por longos períodos20.

Contaminação do ar

BMR podem ser 
disseminadas na poeira 
pelo ar em torno das 
propriedades21. Moscas 
e insetos têm contato com 
os animais, secreções e 
esterco, transmitindo BMR 
às pessoas. Uma pesquisa 
da Universidade Johns 
Hopkins (EUA) revelou que 
muitas moscas próximas de 
instalações de produção de 
frango carregavam cepas 
de bactérias resistentes 
a antibióticos22.

O problema não mais passará despercebido. Há uma crescente preocupação mundial com o 
uso excessivo de antibióticos em sistemas de pecuária industrial intensiva, incluindo organizações 
internacionais, governos, agências de regulação e a população geral. Pesquisa da Proteção 
Animal Mundial de 2020 realizada em 15 países constatou que 88% das pessoas se preocupam 
com as bactérias multirresistentes em animais de produção e desejam melhores tratamentos e o 
uso responsável de antibióticos. Dois terços dos entrevistados ainda afirmam que ajudariam a 
analisar a poluição das fazendas para responsabilizar as grandes empresas.
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Pesquisa da Proteção Animal Mundial
Entre 2020 e 2021, equipes da Proteção 
Animal Mundial foram a campo com a 
missão de coletar amostras de água e solo, 
para investigar a presença de genes de 
resistência a antibióticos próximos a fazendas 
de criação intensiva. Nossos colaboradores 
visitaram regiões rurais com grande atividade 
pecuária, em especial de produção de suínos, 
abrangendo de forma pioneira cinco países 
das Américas (Estados Unidos, Canadá e 
Brasil), Ásia (Tailândia) e Europa (Espanha). 

As equipes também se dedicaram a 
conversar com as comunidades locais 
para saber a opinião das pessoas sobre a 
pecuária intensiva.  As amostras biológicas 
foram submetidas a testes de laboratório e 
moleculares. Os resultados apontam a grave 
presença de genes de resistência a antibióticos 
no ambiente, causada provavelmente pela 
atividade pecuária intensiva e pelo uso 
de antibióticos, em todos os continentes 
estudados.

Imagens: 1) Coleta de amostras de água
perto de fazendas industriais intensivas; 
2) Encontro com pequenos produtores locais; 
3) Água lamacenta coletada após testada a 
jusante de uma granja de suínos. Tailândia.  
Créditos: Proteção Animal Mundial

Metodologia
 
A coleta de amostras aconteceu em áreas 
públicas ligadas a descargas de efluentes de 
entre seis a 11 granjas de suínos em cada um 
dos países. O material foi isolado e testado 
para resistência a uma série de antibióticos 
por laboratórios nacionais credenciados com 
o uso da técnica de reação em cadeia da 
polimerase23. A PCR (do inglês polymerase 
chain reaction) é uma técnica da biologia 
molecular que amplifica uma única ou poucas 
cópias de um pedaço de DNA e baseia-
se no processo de replicação do DNA que 
ocorre nos ser vivo. Neste caso a PCR não 
identifica diretamente a bactéria, mas os 
genes de resistência a antibióticos que levam 

as bactérias a desenvolver resistência aos 
antimicrobianos. 

No Brasil, para determinação da diversidade 
gênica presente nas amostras foi realizado 
o sequenciamento do DNA presente na 
água através do sequenciador Illumina 
MiSeq. Os genes de resistência presentes 
nos metagenomas foram identificados através 
de comparações com o banco de dados 
Comprehensive Antibiotic Resistance Database 
(CARD), realizada pela ferramenta Resistance 
Gene Identifier (RGI), e por buscas no modelo 
HMM Resfams, pelo pacote de software 
livre HMMer.
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Na Espanha, nos Estados Unidos e no 
Brasil a coleta de amostras de água e de 
sedimentos foi realizada tanto em pontos 
antes (a montante) quanto depois (a jusante) 
da passagem de rios pelos possíveis pontos 
de descarga. São regiões de alta densidade 
de granjas onde havia suspeita de possível 
contaminação generalizada24. Dessa forma, 
caso fossem identificados mais genes de 
resistência a antibióticos após a passagem 
da água seria possível sugerir que uma 
propriedade em específico estivesse poluindo 
diretamente o ambiente ao seu redor.

Também foram coletadas amostras de solo e 
detritos de superfície na Espanha, Tailândia 
e Brasil25. Para isso, foi necessário percorrer 
terrenos públicos ao lado das granjas 
coletando amostras que foram analisadas 
especificamente para identificar a presença da 
bactéria Staphylococcus aureus, resistente à 
meticilina (MRSA), e do gene mecA. 
Todas as amostragens foram registradas e 
fotografadas no Epicollect5, uma plataforma 
móvel de coleta de dados oferecida pela 
Universidade de Oxford (Reino Unido).

Principais resultados

A análise em laboratório das amostras 
coletadas nos cursos de água próximos às 
fazendas industriais mostra que os genes de 
resistência a antibióticos a jusante das granjas 
de suínos são diferentes daqueles encontrados 
a montante, apontando para a provável 
descarga de genes de resistência a antibióticos 
nas águas e no solo a partir dos dejetos de 
suínos criados de maneira intensiva.

A identificação generalizada das β-lactamases 
(beta-lactamases de espectro estendido, ESBL 
ou extended spectrum beta-lactamase) nas 
amostras coletadas em todos os continentes 
corrobora a identificação do drástico aumento 
da distribuição geográfica das bactérias 

produtoras dos genes ESBL, como E. coli, 
assim como sua transferência para diferentes 
patógenos bacterianos. A prevalência de 
bactérias produtoras de ESBL em granjas de 
suínos tem sido relatada em uma variação 
de 10 a 45%26. Também é preocupante a 
identificação de genes como mcr-1 e mecA. 

Esses diferentes genes conferem resistência a 
antibióticos que são considerados pela OMS 
como criticamente importantes para seu uso 
na saúde humana27. Entre eles, alguns de 
prioridade máxima, como cefalosporinas, 
colistina e ciprofloxacina e os avaliados como 
de prioridade alta ou altamente importantes, 
como penicilina, sulfonamidas, entre outros. 
Muitas vezes, os GRA descobertos conferem 
resistência justamente a antibióticos muito 
usados em animais de criação nas mesmas 
áreas pesquisadas, o que reforça ainda mais 
o nexo de causalidade.

Imagens: Amostras de água são coletadas para análise no 
Paraná, Brasil. Crédito: Proteção Animal Mundial
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Destaques das descobertas realizadas em cada país: 

No Brasil, as 
águas a jusante 
demonstraram maior 
diversidade de GRA 
quando comparadas 
às a montante. Foram 
encontradas evidências 
de genes resistentes 
a β-lactâmicos, 
fluoroquinolona, 
macrolídeos e até 
agentes desinfetantes.

No Canadá, a pesquisa 
documenta a primeira 
descoberta, na província 
de Manitoba, de GRA 
como cefalosporinas, 
fluoroquinolonas, macrolídeos 
e tetraciclina. A contaminação 
de tetraciclina é significativa 
nas praias públicas de água 
doce de lagos e rios, áreas
de conservação e na
vida selvagem. 

Nos EUA, nossos 
pesquisadores encontraram 
evidências da disseminação 
de GRA como tetraciclina 
e estreptomicina. Além 
disso, encontraram GRA 
conferindo resistência a 
macrolídeos, cefalosporinas, 
fluoroquinolona e a 
antibióticos carbapenêmicos. 
As evidências sugerem ainda 
a transferência de GRA
pelo ar. 

Na Espanha, amostras de águas de 
superfície continham GRA em quantidades 
até 200x maiores que os valores de 
referência. Análises de águas subterrâneas 
revelaram níveis muito elevados de GRA, 
sendo que em algumas regiões essas 
águas já chegaram a ser utilizadas para 
abastecimento de populações humanas. A 
concentração de GRA aumentava a jusante 
da correnteza dos rios estudados.

E na Tailândia os testes encontraram 
bactérias multirresistentes a cefalosporinas 
de terceira geração, fluoroquinolonas 
ou colistina, cotrimoxazol, gentamicina, 
amicacina, trimetoprima-sulfametoxazol ou 
amoxicilina. Esta é a primeira descoberta 
de GRA de granjas de suínos na região 
central da Tailândia. 
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Tabela de resultados gerais

A seguir, incluímos a relação de genes de resistência a antibióticos encontrados nas amostras de 
solo e água abaixo (a jusante) das fazendas industriais intensivas, bem como quais antibióticos 
está relacionada a resistência, segundo as categorias da OMS. Sobre os genes ESBL identificados 
nas granjas de suínos, eles incluem blaCTX-M (mais comum), seguido de uma variedade de 
blaCMY-2, blaTEM, blaSHV, blaOXA, blaKPC, blaDHA, blaVEB.

País
GRA encontrado nas 
amostras de água e 

solo

Antibiótico de 
prioridade máxima 

relacionado

Antibióticos
de prioridade alta

OU altamente
importante

Outros resultados / 
Comentários

Brasil

soxR ciprofloxacina (uma 
floroquinolona) x x

macB x macrolídeos x

β-lactamase classe B x beta-lactâmicos Resistência potencial 
aos carbapenêmicos, 
antibióticos de última 

geraçãoβ-lactamase classe C x beta-lactâmicos

Canadá

blaCMY, blaCTX-M
cefalosporinas
(geração 3+)*

ciprofloxacina (uma 
fluoroquinolona)

penicilina,
cefalosporinas
(geração 1,2)

* Resistência potencial 
aos carbapenêmicos, 

antibióticos de
última geração,
classe Reserva

gyrA (mutação^) ciprofloxacina x
^ PCR positivo não 
garante a presença

da mutação

mphA macrolídeo x x

strA, strB x estreptomicina x

sul1 x sulfonamidas x

tetA, tetB, tetC tetO e tetQ x tetraciclinas x

floR x florfenicol x

Espanha blaTEM, blaCTX-M-32 
blaOXA58

cefalosporinas
(geração 3+)

ciprofloxacina (uma 
fluoroquinolona)

x

Todos GRA
encontrados em níveis 

elevados em águas
de superfície,

subterrâneas, poeira 
e solo

qnrS ciprofloxacina x x

tetM x tetraciclinas x

sul1 x sulfonamidas x
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País
GRA encontrado nas 
amostras de água e 

solo

Antibiótico de 
prioridade máxima 

relacionado

Antibióticos
de prioridade alta

OU altamente
importante

Outros resultados / 
Comentários

EUA

 blaCMY, blaCTX-M
e blaTEM 

cefalosporinas
(geração 3+)* 

ciprofloxacina (uma 
fluoroquinolona) 

penicilina,
cefalosporinas
(geração 1,2)
gentamicina 

*Resistência potencial 
aos carbapenêmicos, 

antibióticos de
última geração,
classe Reserva

gyrA (mutação^) ciprofloxacina x
 ^ PCR positivo não 
garante a presença

de mutação

mphA macrolídeo x x

strA, strB x estreptomicina x

tetA, tetB, e tetC x tetraciclinas x

Tailândia 

blaSHV, blaTEM, 
blaCTX-M e blaVEB

cefalosporinas
(geração 3+)

ciprofloxacina (uma 
fluoroquinolona)

cefalosporinas
(geração 1,2)

Não resistente a
carbapenêmicos 

Bactéria resistente 
isolada x

gentamicina,
cotrimoxazol,
amicacina,

trimetoprima-
sulfametoxazol 

x

mcr-1 colistina x Uma granja 

 mecA x x Gene pode conferir 
pressão para MRSA
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Conclusões finais
O tratamento cruel dispensado aos animais 
em fazendas industriais gera crescente 
preocupação em nível local, regional e 
global. A ONU, o G20, líderes mundiais e 
agências reguladoras de saúde, reconhecem a 
resistência antimicrobiana (RAM, ou AMR, na 
expressão em inglês, antimicrobial resistance) 
como uma emergência sanitária em todo o 
mundo e têm buscado impor exigências para 
enfrentar o problema. Estas soluções deverão 
vir da área médica, da comunidade e também 
da área agropecuária. Apesar disso, o uso 
irresponsável de antibióticos na ração ou na 
água para promover o crescimento rápido 
de animais de produção ou para prevenir 
doenças entre rebanhos inteiros continua 
generalizado e sem regulamentação ou 
fiscalização na maioria dos países.

Enquanto isso, não há monitoramento nem dos 
resíduos de antibióticos, nem do grau de RAM, 
o que leva à impunidade. A subnotificação 
proporciona falsa sensação de ausência do 
problema. Assim, ninguém é responsabilizado 
pela descarga de antibióticos e bactérias 
multirresistentes em cursos de água e no 

solo. Alguns estudos até analisam resíduos 
de antibióticos em rios em diversos lugares 
do mundo e comparam os resultados com 
os níveis considerados “seguros” pela AMR 
Industry Alliance28. Mas, por outro lado, 
o monitoramento da própria resistência 
antimicrobiana é limitado a estudos sem muita 
circulação científica.

Os primeiros passos começaram a ser 
tomados. Por exemplo, já existem proibições 
do uso de antibióticos para prevenir doenças 
em grupos de animais em países como a 
Dinamarca, Finlândia, Suécia, Noruega, 
Islândia e Holanda. Já a Suíça passou a 
monitorar resíduos de antibióticos nos rios e 
lagos29. A partir de 2022, a União Europeia 
(EU) irá banir o uso rotineiro de antibióticos 
em animais de criação com a meta de reduzir 
a venda desses medicamentos em 50% até 
2030. Passarão a ser coletados dados sobre a 
venda e o uso de antibióticos em vários países. 
Outra decisão foi que animais vivos e produtos 
animais importados para a UE tampouco 
poderão receber antibióticos para promover 
crescimento rápido. 

Imagens: 1) Dejeto suíno despejado próximo a um curso de água na Espanha. Crédito: Pueblos Vivos Cuenca   2) Suínos 
mortos em uma caçamba ao lado de uma estrada perto de uma granja industrial intensiva no Canadá. Crédito: Planet in Peril – 
Where Science Gets Respect 3) Coleta de água na região sul do Brasil. Crédito: Proteção Animal Mundial. 
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Alertas

A Proteção Animal Mundial adverte que devemos agir agora e de forma global para proteger 
animais, humanos e o planeta. A crise das bactérias multirresistentes deve ser abordada na sua 
origem, que é a grande dependência do uso de antibióticos na pecuária industrial intensiva 
para ocultar práticas cruéis, obsoletas e que expõem os animais a infecções. Não há solução 
que não passe pela eliminação da criação de animais em sistemas intensivos para produção 
em larga escala de proteína animal barata. É essencial nos atentarmos o quanto antes para 
diversos problemas:  

 Uso abusivo. Os antibióticos não devem ser empregados preventivamente entre grupos  
 de animais ou então como promotores de crescimento.

 Sem tratamento. As tecnologias de tratamento de resíduos animais nas fazendas não  
 removem as bactérias multirresistentes, que podem se manter ativas por longos períodos em  
 cursos de água30.

 Sem alternativas. Atualmente "antibióticos mais críticos para uso humano" são foco  
 de discussão. Entretanto, a resistência antimicrobiana é transferível entre classes e tipos de  
 antibióticos. Mudar o uso veterinário para outro antibiótico considerado menos importante  
 para uso humano ou substituir o uso de antibióticos por um probiótico, erva ou higiene e  
 biossegurança reforçadas, porém não são soluções definitivas. A manutenção do bem-estar  
 animal depende da liberdade de doença. 

 Pouca vigilância. A ONU expressou grande preocupação com a ausência de  
 monitoramento local e com os riscos a longo prazo da presença de bactérias  
 multirresistentes no ambiente31. Vários países não apresentam um plano de monitoramento  
 e notificação sobre o uso de antibióticos ou mesmo vigilância relacionada às 
 bactérias multirresistentes. 

 Ausência de normas nacionais. É urgente que os países aprimorem a gestão de  
 resíduos no solo e em cursos de água. Uma pesquisa da Organização das Nações  
 Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU) em 2017 e 2018 constatou que,  
 de 78 países pesquisados, apenas 10 tinham regulamentação limitando a descarga de  
 resíduos antimicrobianos no meio ambiente32.

 Ausência de normas internacionais. Não há níveis de segurança ambiental ou  
 indicadores de resistência máxima estabelecidos. É necessária uma normatização  
 internacional que descreva a concentração a partir da qual as bactérias multirresistentes no  
 ambiente se tornam perigosas para as pessoas, além de uma padronização da  
 metodologia internacional para monitorar o problema.
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Recomendações

A Proteção Animal Mundial conclama os setores mundiais varejista e de produção de proteína 
animal, governos, organizações intergovernamentais e o setor financeiro global a agir de 
acordo com nossas recomendações. Somente é possível acabar com a dependência excessiva 
de antibióticos da pecuária intensiva com a garantia do bem-estar e da imunidade natural dos 
animais de produção. 

Isso significa acabar com os piores abusos aos animais na pecuária industrial intensiva, incluindo 
o uso de gaiolas, práticas de mutilações dolorosas, desmame precoce e o uso de linhagens 
genéticas de alta produtividade.  Também é vital reduzir pela metade a produção e o consumo 
de produtos animais em todo o mundo até 2040, estimulando o consumo de alimentos à base 
de plantas33.

 Todos devem promover o bem- 
 estar animal. Animais de produção  
 em sistemas com níveis mais altos de  
 bem-estar apresentam menos estresse,   
 melhor imunidade e resiliência  
 a doenças. Isso, por sua vez, diminui  
 a necessidade de antibióticos. 
 Exemplos do impacto positivo em  
 diferentes criações:

• Suínos: Estudos na Europa mostram  
 que sistemas orgânicos e de alto nível  
 de bem-estar de criação de suínos estão  
 menos associados a problemas de  
 resistência antimicrobiana em  
 comparação a sistemas  
 convencionais34,35. Se não forem mais  
 realizadas mutilações dolorosas, como  
 corte de cauda e corte de dentes de  
 suínos, os antibióticos deixarão de  
 ser usados de forma rotineira para  
 evitar infecções. Finlândia, Suécia,  
 Dinamarca, Holanda e Tailândia  
 eliminaram o corte de cauda de 
 leitões e, com isso, reduziram o uso 
 de antibióticos36,37.     

• Bovinos: Animais alimentados  
 em pasto externo tendem a não receber  
 antibióticos rotineiramente em sua  

 alimentação. Um estudo na Bélgica  
 revelou que bezerros criados de forma  
 intensiva recebem quantidades muito  
 maiores de antibióticos do que os  
 criados de forma extensiva38.  

• Frangos: O uso de frangos de  
 linhagens genéticas de crescimento  
 natural, predominantes em sistemas de  
 alto bem-estar, permite reduções  
 substanciais do uso de antibióticos em  
 comparação com sistemas intensivos39,40.    

 Os setores globais de varejo  
 de alimentos e produção de  
 proteína animal devem... 

• Cumprir os padrões básicos de bem- 
 estar animal da Farm Animals  
 Responsible Minimum Standards  
 Initiative (FARMS Initiative) para  
 produção ou aquisição. 

• Desenvolver uma política abrangente  
 de bem-estar animal baseada no  
 modelo dos Cinco Domínios41, que  
 conduz a uma Boa Vida42 para os  
 animais de produção.
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• Comprometer-se a usar antibióticos  
 na pecuária de maneira responsável,  
 eliminando seu uso rotineiro, incluindo  
 para a promoção de crescimento  
 rápido e para a prevenção de doenças  
 entre grupos. O uso de antibióticos  
 deve ser reduzido por meio da  
 abordagem de questões relativas ao  
 bem-estar, e não da busca de  
 políticas ou linhas de produtos “livres  
 de antibióticos”, “sem antibióticos”  
 ou “criados sem antibióticos”. Isso  
 pode desestimular os produtores a  
 tratar animais doentes, prejudicando o  
 bem-estar dos animais.

• Aumentar a proporção de opções  
 de proteína à base de plantas para  
 apoiar uma redução global média da  
 produção e do consumo de carne  
 em 50% até 2040, bem como informar  
 publicamente o progresso.

• Publicar relatórios anuais sobre   
 seus progressos na implementação  
 de compromissos com altos níveis de  
 bem-estar em conjunto com dados  
 sobre o uso de antibióticos em fazendas  
 de fornecedores.

 Os governos e organizações  
 intergovernamentais devem... 

• Introduzir e assegurar o  
 cumprimento de regulamentos  
 alinhados com os requisitos de bem- 
 estar animal da FARMS Initiative como  
 ponto de partida.

• Introduzir e assegurar o  
 cumprimento de regulamentos que  
 eliminem o uso rotineiro de antibióticos,  
 incluindo aqueles usados para  
 promover crescimento rápido e para  
 prevenir doenças entre grupos.

• Comprometer-se com a vigilância  
 nacional e a divulgação pública do uso  
 de antibióticos nas fazendas,  
 juntamente com relatórios sobre práticas  
 de bem-estar nestas propriedades.

• Redirecionar subsídios e incentivos  
 financeiros para sistemas de alto nível  
 de bem-estar alinhados com o modelo  
 de bem-estar dos Cinco Domínios e  
 em apoio a uma redução global média  
 da produção e consumo de carne em  
 50% até 2040.

 Investidores financeiros em  
 sistemas alimentares devem… 

• Exigir que as empresas atendam aos  
 requisitos mínimos de bem-estar animal  
 da FARMS Initiative.

• Introduzir requisitos para as empresas  
 rumo a sistemas baseados em modelo  
 de bem-estar dos Cinco Domínios que  
 conduzam a uma Boa Vida para os  
 animais de produção.

• Exigir que as empresas se  
 comprometam a usar antibióticos na  
 pecuária de maneira responsável,  
 eliminando o uso rotineiro de  
 antibióticos, incluindo para promover  
 crescimento rápido e para prevenir  
 doenças entre grupos. O uso de  
 antibióticos deve ser reduzido por meio  
 da abordagem de questões relativas  
 ao bem-estar, e não da busca de  
 políticas ou linhas de produtos “livres  
 de antibióticos”, “sem antibióticos”  
 ou “criados sem antibióticos”. Isso  
 pode desestimular os produtores a  
 tratarem animais doentes, prejudicando  
 o bem-estar dos animais.
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• Aumentar a proporção de proteína à  
 base de plantas no portfólio de 
 investimentos para apoiar uma redução 
 global média da produção e consumo  
 de carne em 50% até 2040, e informar  
 publicamente o progresso.

• Influenciar políticas, como  
 regulamentos de apoio à divulgação  
 de informações sobre sustentabilidade  
 por parte de serviços corporativos  
 e financeiros, estruturas para facilitar  
 empréstimos sustentáveis, processos de  
 due diligence e uso de antibióticos.
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