Moção: resistência aos antibióticos
A resistência aos antibióticos é um problema crescente no panorama mundial, sendo
considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) uma das grandes prioridades para este
século. Do mesmo modo, a Direção-Geral da Saúde (DGS) indica que as infeções associadas aos
cuidados de saúde e o aumento da resistência dos microrganismos aos antibióticos constituem
um problema de importância crescente à escala nacional e mundial.
Esta revela-se uma problemática de caráter global e a sua disseminação surge como uma
consequência direta da prescrição de antibióticos, sendo fortemente agravada pelo seu uso
excessivo e desregrado. Atualmente, estima-se que seja responsável por cerca de 700.000
mortes[1] por ano em todo o mundo, valor que deverá aumentar exponencialmente nas próximas
décadas. Em Portugal, as infeções associadas a internamentos são responsáveis por cerca de
5.000 mortes anualmente, de acordo com os últimos dados da DGS[2]. Para prevenir essa
realidade, é necessário um esforço conjunto de educação da população - em particular, dos
jovens - e dos profissionais de saúde, cuja formação é determinante para melhorar as práticas e
minorar as consequências adversas no que a esta matéria diz respeito.
A resistência aos antibióticos é, em grande medida, um problema de natureza comportamental.
As principais causas que levam ao seu aumento incluem:
• Prescrição inadequada de antibióticos;
• Má adesão terapêutica, incluindo a toma deficiente e excessiva, relativamente ao
prescrito;
• Presença de resíduos de antibióticos nas águas residuais das estações de tratamento de
águas residuais;
• Mau controlo de infeção no contexto dos cuidados de saúde;
• Deficientes medidas de controlo de infeção, nomeadamente na higiene pessoal, no diaa-dia.

O Ensino Superior, como meio para o desenvolvimento profissional, científico e pessoal, deve
ainda ser um instrumento de consciencialização e promoção da saúde. Este pode ter um papel
fundamental, seja na promoção de hábitos saudáveis na população, seja na consciencialização
dos futuros profissionais de saúde para este problema.
No que respeita à comunidade, vários estudos apontam para graves problemas de adesão à
terapêutica antibiótica e cumprimento da posologia, que não apresenta uma diferença
significativa entre os jovens e a restante população. Neste aspeto, podemos destacar não só o
não cumprimento dos períodos de toma, mas também a toma incorreta nos casos onde os
antibióticos não são indicados. Paralelamente às noções teóricas, é importante que a
comunidade se consciencialize de aspetos práticos que poderão minimizar o problema. O Center
for Disease Control recomenda a lavagem frequente das mãos como uma das mais eficazes
formas de prevenir a disseminação de microrganismos, podendo a mesma ser feita através de

antissépticos disponibilizados. Sabendo que está amplamente documentado na literatura um
elevado desconhecimento da população relativamente às noções básicas sobre antibióticos[3],
podemos assumir que a interligação entre estes dois problemas cria um potencial de risco para
a propagação de resistências a antibióticos no futuro. Perante um problema com probabilidade
de assumir grandes proporções, a OMS recomenda que os governos encarem como prioritária
a informação e a capacitação da população relativamente a noções básicas sobre antibióticos,
cenário no qual a formação dos jovens se apresenta como fulcral para minimizar a problemática
em causa. Neste ponto, a sensibilização das diversas faixas etárias, com um foco especial nas
mais jovens, assume-se como um aspeto essencial.
No caso dos profissionais de saúde, é notório o valor do investimento na formação ministrada
acerca de resistências a antibióticos, sendo essencial prepará-los, durante a sua formação, para
responder a esta problemática. De acordo com a OMS, é fundamental reforçar os currículos dos
cursos de saúde de forma a que todos estes incluam o controlo de infeções associadas aos
cuidados de saúde como um tema central[4]. Todos os profissionais de saúde têm, aqui, um duplo
papel: em primeiro lugar, por serem potenciais vias de disseminação, não sendo admissível que
ocorram infeções a nível dos cuidados de saúde devido a más práticas de controlo de infeção;
em segundo lugar, por serem agentes de promoção e educação para a saúde junto das
populações. É, assim, urgente incrementar a sensibilização dos futuros profissionais
relativamente às questões anteriormente mencionadas, uma vez que o uso exagerado destes
medicamentos é um dos fatores-chave na génese das resistências, sendo esta uma das metas
apontadas para 2020 no Programa de Prevenção e Controlo de Resistência aos Antimicrobianos
da DGS.
No que diz respeito à indústria alimentar, é também fundamental consciencializar os futuros
profissionais da esfera da saúde animal no sentido de promover a diminuição da utilização
destes medicamentos em animais para consumo, pelo potencial de criação de resistências em
microrganismos que venham posteriormente a infetar seres humanos[5].
Por fim, urge ainda a necessidade de educação da comunidade para um desperdício racional dos
resíduos de medicamentos, dada a importância da poluição por resíduos de antibióticos e o
potencial da mesma para contribuir para um desequilíbrio das comunidades bacterianas,
promovendo a sua resistência[6].
Assim, vêm as Federações e Associações Académicas e de Estudantes, reunidas no Encontro
Nacional de Direções Associativas (ENDA), realizado nos dias 1 e 2 de setembro de 2018, em
Cascais, propor:
•

A definição de políticas de sensibilização dos estudantes do Ensino Superior para noções
básicas relativas aos antibióticos, principalmente focadas na adesão à terapêutica e
cumprimento da posologia, bem como no desperdício racional dos mesmos,
direcionadas aos estudantes do Ensino Superior;

•
•

A aposta na valorização curricular da temática da resistência antimicrobiana nos cursos
da área da Saúde, bem como nos cursos relacionados com a indústria alimentar;
A disponibilização estratégica de desinfetantes e antissépticos nas Instituições de Ensino
Superior, encorajando a lavagem frequente das mãos, comportamento essencial para
prevenir a disseminação de microrganismos resistentes.
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