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RESUMO  

 
A resistência antimicrobiana (capacidade de um microrganismo impedir a atuação de um antimicrobiano) 
vem sendo um importante alvo de debate no âmbito da saúde pública devido a um expressivo aumento no 
número de ocorrência de doenças e óbitos causados por esses agentes, sendo importante que ações sejam 
tomadas pra controle da situação. Tem-se como objetivo nesta pesquisa realizar o levantamento de dados 
referentes à resistência antimicrobiana em gatos, cães, bovinos e equinos no estado do Paraná, abordando 
quais as principais cepas envolvidas e à quais moléculas os índices de resistência são maiores. Para estes 
fins serão obtidos diversos exames de antibiograma de animais acometidos por diferentes enfermidades 
com variadas idades podendo ser fêmeas ou machos, oriundos dos atendimentos realizados em clínicas 
veterinárias, hospitais veterinários, laboratórios veterinários, bem como em propriedades rurais da região da 
Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (AMUSEP), no estado do Paraná abrangendo em 
princípio a partir do ano de 2017. Os dados quanto às cepas bacterianas, moléculas antimicrobianas e grau 
de eficácia in vitro dessas moléculas serão tabulados e submetidos à análise estatística descritiva 
utilizando-se para isso o software Excel® 365. Com o desenvolvimento da pesquisa espera-se identificar 
quais as cepas que apresentam maior resistência aos antimicrobianos atualmente utilizados, e qual o perfil 
destas moléculas. Comparar o grau de sensibilidade antimicrobiana dessas diferentes cepas bacterianas 
quanto a moléculas de uso comum entre seres humanos e animais ou moléculas de uso indicado 
veterinário. Por fim espera-se formação de um amplo banco de dados utilizando as informações obtidas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: antibiograma; antibióticos; sensibilidade. 
 

1         INTRODUÇÃO   
 

A resistência antimicrobiana (capacidade de um microrganismo impedir a atuação 
de um antimicrobiano) atualmente é uma das principais preocupações da comunidade 
médica e veterinária, bem como de instituições responsáveis pela saúde publica seja no 
âmbito nacional ou global (ISHII; FREITAS e ARIAS, 2011., WHO Global Strategy for 
Containment of Antimicrobial Resistance, 2001). Isso porque a grande maioria das 
enfermidades que acometem seres humanos e animais é causada por bactérias sendo 
tratadas com protocolos baseados no uso de antibióticos. Esses agentes bacterianos 
podem causar sérias infecções e não raramente os tratamentos realizados não obtêm 
sucesso, sendo maiores os índices de insucessos quando se trata de cepas resistentes 
(ISHII; FREITAS e ARIAS, 2011., MOTA et al., 2005). Bactérias são microrganismos 
capazes de desenvolver resistência aos antibióticos, e está característica pode ser 
hereditária (naturais) ou ainda adquirida sendo obtida por complexas alterações gênicas 
resultantes do contato entre bactérias ou ainda pelo contato direto com antibióticos 
(MANTILA et al., 2007., TAVARES et al., 2000). 

Segundo levantamentos realizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a 
principal causa do desenvolvimento, e progressivo aumento da resistência antimicrobiana 
é o uso errôneo dos antibióticos. Incluindo erros na prescrição médica, uso exacerbado e 
indiscriminado na medicina humana e veterinária, acesso fácil e sem controle a estes 
medicamentos, contaminação das plantações com uso de resíduos da pecuária 
contaminando de forma secundária os alimentos, através do uso direto de antibióticos nas 
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plantações permanecendo resíduos desses medicamentos nas plantas que serão 
posteriormente consumidas, ou até mesmo pela transmissão de patógenos resistentes 
interespécies, animal-homem e vice e versa (Global Action Plan on antimicrobial 
resistance – World Health Organization, 2015., WHO Guidelines on Use of Medically 
Important Antimicrobials in Food-producing Animals, 2017).  

Um dos agravantes e motivo de grande preocupação quanto ao desenvolvimento 
de resistência a antibióticos, é a escassez de pesquisas decorrente da ausência de 
investimento financeiro dos setores públicos e da própria indústria farmacêutica, e a 
perspectivas de que a invenção de novas drogas que sejam eficazes e seguras no 
combate a estes agentes levará ainda algum tempo, devido à complexidade de se recriar 
as condições de desenvolvimento de uma doença nos seres vivos em laboratório, in vitro 
(GUIMARÃES et al., 2010., Global Action Plan on antimicrobial resistance – World Health 
Organization,  2015). Assim cada vez mais os microrganismos se tornam resistentes às 
opções disponíveis e não se tem outras a serem utilizadas. 

O médico veterinário tem grande importância e responsabilidade neste processo, 
pois, muitos dos agentes causadores de enfermidades são comuns aos animais e 
humanos, sendo grande a possibilidade de transmissão de patógenos. Uma das 
preocupações está na produção de alimentos, onde o uso de antibióticos é demasiado. 
Seja com intuito terapêutico, preventivo, ou promotores de crescimento, este último 
recurso promove o aumento de produtividade, porém em contrapartida acaba 
ocasionando a seleção de microrganismos resistentes (MANTILLA et al., 2007., MOTA et 
al., 2005). Esses podem então infectar e se multiplicar nos seres humanos. Ocorre 
também o acumulo de resíduos de antibióticos na carne destes animais que ao serem 
ingeridos serão absorvidos e terão impacto deletério à saúde de quem a consome (MOTA 
et al., 2005., CASELANI, 2015). Outra preocupação é quanto à contaminação do 
ambiente, antibióticos fornecidos aos animais são eliminados via urina e fezes, chegam 
ao ambiente onde podem ser direcionados aos rios por ação das chuvas ou absorvidos 
pelo solo. Uma vez presentes no solo acabam sendo incorporados pelos vegetais e 
chegam a alimentação. (REGINATO e LEAL, 2010). Cabendo ao veterinário à vigilância 
dos setores de risco que lhes competem e adoção de medidas de controle a resistência 
antimicrobiana.  

Uma notável dificuldade na elaboração de planos de ação destinados à contenção 
do aumento à resistência aos quimioterápicos é a falta de dados que evidenciem de forma 
clara e confiável qual o real quadro da resistência antimicrobiana nos demais setores 
envolvidos seja na saúde humana, animal ou na produção agrícola. Demonstrando quais 
são os principais agentes que possuem esse caráter e a quais fármacos se tornaram 
resistentes (Global Action Plan on Antimicrobial Resistance – World Health Organization, 
2015).   
 
2         MATERIAIS  E MÉTODOS  
 

Serão levantados, tabulados e avaliados os resultados de exames de antibiograma, 
oriundos de diferentes enfermidades bacterinas provenientes de cães, gatos, equinos e 
bovinos, tanto machos quanto fêmeas, de diversas idades, junto a hospitais e clínicas 
veterinárias, bem como em propriedades rurais da região da Associação dos Municípios 
do Setentrião Paranaense (AMUSEP), no estado do Paraná, no período de 2017 em 
diante. Os exames serão obtidos de animais atendidos na rotina destes locais, não se 
sabendo ou tendo acesso ao seu histórico clínico e de tratamentos anteriores, nem 
mesmo dados referentes a seus proprietários, sendo objeto de interesse somente os 
resultados dos exames. Espera-se obter uma quantidade mínima de 100 antibiogramas 
somando-se todas as espécies animais envolvidas. 
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Os dados quanto às cepas bacterianas, moléculas antimicrobianas e grau de 
eficácia in vitro dessas moléculas serão tabulados e submetidos à análise estatística 
descritiva utilizando-se para isso o software Excel® 365. 
 
3         RESULTADOS ESPERADOS 
 

Com o desenvolvimento da pesquisa espera-se identificar quais as cepas que 
apresentam maior resistência aos antimicrobianos atualmente utilizados, bem como qual 
o perfil destas moléculas. Comparar o grau de sensibilidade antimicrobiana dessas 
diferentes cepas bacterianas quanto a moléculas de uso comum entre seres humanos e 
animais ou moléculas de uso indicado veterinário. Ao final da pesquisa espera-se que 
sejam coletados e avaliados dados suficientes para a formação de um amplo banco de 
dados com informações confiáveis que demonstrem de forma clara e fiel qual a real 
situação da resistência a antibióticos no estado do Paraná nas espécies avaliadas. 
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