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“Entre a medicina humana e animal não há uma linha divisória –
e nem deve haver. O objeto de estudo é diferente, mas a 
experiência obtida constitui a base de toda a medicina.”

Rudolf Virchow (1821-1902)



Saúde
Pública

Saúde
Ambiental

Saúde
Animal

SAÚDE
ÚNICA



zoonoses
No MUNDO estima-se que as zoonoses 
causem 2,5 bilhões de casos de 
doenças e 2,7 milhões de mortes 
anualmente



60% de 
doenças

infecciosas
humanas são
Zoonoses

75% de 
doenças

emergentes tem 
origem animal

A cada 5 novas doenças
humana, 3 possuem origem

animal

80% dos Patógenos 
com potencial 

BIOTERRORISTA são 
de origem animal

20% das perdas em 
Produção Animal  

são doenças globais



Mais de 350 patógenos emergiram nas últimas 6 décadas (+- 5/ano).

Doenças Infecciosas Emergentes



Doenças de	notificação compulsória no	
Brasil

• Paralisia fácida aguda	
• Difteria	
• Tétano neonatal	
• Cólera	
• Febre tifóide	
• Tularemia	
• Coqueluche	
• Sífilis congênita	
• Poliomielite	
• Dengue	
• Varíola	
• Sarampo e	Rubéola	
• Hepatite Viral	
• Meningite	
• Síndrome respiratória aguda/grave	

	
ZOONOSES
• Raiva	Humana
• Leptospirose
• Peste	Bubônica
• Febre	Maculosa
• Febre	do	Nilo
• Febre	Amarela
• Hantavirose
• Malária
• Leishmaniose	Visceral
• Leishmaniose	Tegumentar	Americana
• Doença	de	Chagas
• Esquistossomose



As	doenças zoonóticas mais conhecidas no	Brasil
são (2015):

• Doença de	chagas
• Raiva
• Leishmanioses
• leptospirose
• Febre amarela,	dengue	e	malária

• Arboviroses
• Aumento de	casos de	Esporotricose
SANGUINETTE,	S.	P..	Zoonoses	em livros didáticos de	ciências:	uma contribuição entre	às articulações entre	educação e	saúde.	
Universidade Federal	do	Rio	Grande	do	Sul,	2015



Movimento Global - Tripartite Alliance

Desenvolvimento de 
estratégias e ferramentas 
globais harmonizadas

Mobilizar parceiros 
(público/privado) e países 

membros

Prevenir e controlar riscos de 
saúde na interface humano-

animal-ecossistemas

Raiva
70 mil mortes/ano no mundoAMR

UE: 25 mil mortes/ano
EUA: 20bi USD + 35bi 
em perda de produto





Perspectivas – População Mundial
Crescimento populacional 

acelerado

Urbanização e 
ocupação

Produção de 
dejetos

Necessidade de produzir
alimentos

Mudanças	
no	uso	da	
terra



População	pecuária	no	Brasil	(2017)



População de Animais de Cia - Brasil
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Estatísticas	de	
propriedade	
de	animais	de	
companhia	
nos	EUA
(2018/2019)

https://www.dailydogstuff.com/us-pet-ownership-statistics/



Associação Americana	de	Produtos para	
Animais de	Estimação (APPA)
• A	receita na indústria de	animais pet	deve ser de	US	$	62,75	
bilhões em 2016.	

• A	taxa	média de	crescimento anual desde 2002	é de	5,4% e	
a	receita foi crescendo	constantemente por mais de	20	anos.

• Comida	Pet			2016:			US	$	24,01	bilhões



2016



estratégia demográfica ?



Fatores Ambientais



Fatores Ambientais



Arbovirosis and		Climate	Change	

• Zika Virus.
• Dengue fever.
• Eastern Equine 

encephalitis.
• West Nile



Arbovirosis and		Climate	Change	

• Zika Virus.
• Dengue fever.
• Eastern Equine 

encephalitis.
• West Nile



As bactérias estão por toda parte: no nosso corpo, nos animais, 
no meio ambiente. Eles desempenham um papel importante na 
homeostase do ecossistema do planeta



o uso indiscriminado de antimicrobianos promove a seleção de 
bactérias resistentes aos antimicrobianos



Berkner et	al.,	2014

Resistência aos Antimicrobianos
é	uma	ameaça	global	





AMR	é	uma	ameaça	global	crítica	à	saúde	pública	...... ÚNICA

Borrowed	from	Prof	N.	Woodford	:FCO	(Brazil),	15th	February	2017	©	Crown	Copyright 26

Se os antibióticos não forem mais eficazes no futuro, lesões inofensivas, 
cirurgia padrão e infecção podem levar à morte



standard	units	per	
1,000	population



data are collected regularly to estimate direct sales from antibiotic drug manufacturers and indirect sales





PCU = population correction unit https://resistancemap.cddep.org/AnimalUse.php

Consumo Global de antimicrobianos en el ganado  (131,109 tons)





Nos EEUU, os 
animais 
consomem mais 
que o dobro de 
antibióticos de 
importância 
médica que os 
humanos.

https://www.fda.gov/downloads/ForIndustry/UserFees/Ani
malDrugUserFeeActADUFA/UCM476258.pdf





https://www.lshtm.ac.uk/research/research-action/features/where-humans-and-animals-collide-emerging-infections-and-newfound



https://www.farmantibiotics.org/



Uso de antimicrobianos em animais no Brasil

?
2019.....................



As	deficiências	de	
saúde,	nutrição	e	
gerenciamento	de	
biossegurança	são	
compensadas	com	o	
uso	excessivo	de	
antimicrobianos

RAM



uso	excessivo	dos	antibióticos	estão	transformando	o	
gado	em	fábricas	de	super	bactérias?

doi:10.1126/science.aaq0783





The long-read assembly had 13-fold higher antimicrobial resistance gene (ARG) alleles than the short-read assembly despite having 5-
fold less sequence data coverage. The macrolide, lincosamide, and tetracycline ARG classes were particularly enriched in the long-
read assembly compared to alleles identified in the short-read assembly. Genome Biology volume 20, Article number: 153 (2019)

Genes resistentes a 
antimicrobianos 
(ARG) detectados 
em amostras 
ruminais em 
bovinos leiteiros





Cepas	de	E.	coli	produtoras	de	MCR-1	
isoladas	de	humanos	e	do	meio	ambiente

Strain Year Local Source MLST Resistance	genes Plasmid	type

CF1.2 2016 São	Paulo/SP Chicken	meat ST48 mcr-1,	blaCTX-M-2 IncX4

CF101 2016 São	Paulo/SP Chicken	meat ST10 mcr-1,	blaCTX-M-2 ---

CF111 2016 São	Paulo/SP Chicken	meat ST1850 mcr-1 IncX4

CF121 2016 São	Paulo/SP Chicken	meat ST522 mcr-1,	blaCMY-2 ---

CF131 2016 São	Paulo/SP Chicken	meat --- mcr-1,	blaCTX-M-8 IncX4

CF132 2016 São	Paulo/SP Chicken	meat ST4419 mcr-1,	blaCTX-M-8 IncX4

CF341 2016 São	Paulo/SP Chicken	meat ST74 mcr-1,	blaCTX-M-2 IncX4

CF351 2016 São	Paulo/SP Chicken	meat ST132 mcr-1,	blaCTX-M-2 ---

ICBEC2AM 2016 Santos/SP Seawater ST1638 mcr-1,	blaCTX-M-8 IncX4

ICBEC3AM 2016 Santos/SP Seawater ST46 mcr-1 IncX4

ICBEC13AM 2016 Santos/SP Seawater ST10 mcr-1,	blaCTX-M-1 IncX4

ICBEC79H 2016 Natal/RN Human	(urine) ST224 mcr-1,	blaCTX-M-2 IncX4

ICBEC50H 2017 Campinas/SP Human	(urine) --- mcr-1 ---

ICBEC51H 2017 Campinas/SP Human	(urine) --- mcr-1 ---

ICBEC77H 2017 Campinas/SP Human	(urine) --- mcr-1 ---

ICBEC200H 2017 Campinas/SP Human	(urine) --- mcr-1 ---
Quézia	Moura,	USP,	2017

mcr: mobilized 
colistin resistance



K.	pneumoniae	– São	Paulo,	Brazil

Jorge	Sampaio	MD	PhD,	USP





LA-MRSA- Livestock	Associated	Methacylin	resistant	Staph.	Aureus		(Staph.	Aureus	resistente	a	la	metaciclina	
asociado	al	ganado)

Número de novos pacientes com infecção por LA-MRSA CC398 por ano.  

2015



• Proporção de	compostos antimicrobianos com	resistência superior	a	
50%	(P50).	

• (https://science.sciencemag.org/content/365/6459/eaaw1944.full)





SAÚDE ÚNICA



APÓS	ANOS	DE	DEBATE,	A	FDA	PROMOVE	FINALMENTE	O	
USO	PRUDENTE	DE	ANTIBIÓTICOS	NO	GADO

• O	fornecimento rotineiro de	antibióticos	para	o	gado	seria	
drasticamente reduzido nos	Estados	Unidos,	graças às novas	regras
da	Food and	Drug Administration que	entraram em vigor	em 1º	de	
janeiro	de	2017.

http://www.newsweek.com/after-years-debate-fda-curtails-antibiotic-use-livestock-542428

https://www.fda.gov/downloads/AnimalVeterinary/GuidanceComplianceEnforcement/GuidanceforIndustry/UCM299624.pdf



Uso	responsável de	antimicrobianos	
medicamente	importantes	em animais
• A	partir	de	1º	de	dezembro de	2018,	todos	os	antimicrobianos	

medicamente	importantes	(AMI)	para	uso	veterinário serão
vendidos	apenas	mediante	receita médica.

• O	uso	responsável do	AMI	visa	preservar	sua eficácia e	minimizar	o	
desenvolvimento e	a	disseminação da	resistência antimicrobiana.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/antibiotic-antimicrobial-resistance/animals/actions/responsible-use-antimicrobials.html



Sustancias	prohibidas	como	promotores	del	crecimiento
Avoparcin	* Of.	Circ.	DFPA	nº	047/1998

Arsenic	and	antimonials Portaria	nº	31,	29/01/2002	

Chloramphenicol	and	nitrofurans IN	nº	09,	27/06/2003	

Olaquindox IN	nº	11,	24/11/2004	

Carbadox IN	nº	35,	14/11/2005

Gentian	violet IN	nº	34,	13/09/2007	

Phenicols,	tetracyclines,	B-Lactam	
(penicillins	and	cephalosporins),	
quinolones	and	systemic	
sulfonamides	*

IN	nº	26,	9/07/2009

Spiramycin	and	eritromycin	* IN	nº	14,	17/05/2012

Colistin * IN	nº	45,	22/11/2016

Regulación	y	uso	prudente	en	Brasil

Suzana	Bresslau.	MAPA,	2017



• Institución	de	la	Comisión	sobre	Prevención	de	AMR	en	Animales	(Portaria	
SDA	nº	45/2016)

MAPA	e	AMR

Suzana	Bresslau.	MAPA,	2017



http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-pecuarios/programas-especiais/resistencia-
antimicrobianos/arquivos/copy2_of_publ_panagro_web.pdf



Ciclo de	vida de	bacteriófagos
Os bacteriófagos se	ligam às bactérias-alvo,	inserem informações genéticas,	
replicam-se	usando a	bactéria hospedeira,	destroem a	bactéria e	passam a	matar
ainda mais bactérias.



Lactation	Energy	Balance
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Vandehaar M J, et , al. 2016. J. Dairy Science 99(6), 2016.

Eficiência alimentar

As vacas que 
realmente 
comem menos 
do que o 
previsto, são 
mais eficientes 
na conversão 
de energia 
bruta
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Polimorfismo de nucleotídeo único
(SNP )

correlação positiva = herdabilidade da eficiência alimentar (kg 
leite/kg de alimento…. Ajustado, da resistência do casco, 
resistencia a paratuberculosis, BRD  etc.)



A seleção aprimorada de características de saúde:

§ Permitirá que os agricultores reduzam os custos
relacionados à baixa fertilidade das vacas, doenças e ração
animal, que representam as maiores despesas na produção
de leite. 

§ Melhor fertilidade, maior resistência a doenças e eficiência
ambiental

§ menor dependência de intervenções farmacológicas
(antibióticos e hormônios),



A seleção aprimorada de características de saúde:

§ Melhor bem-estar animal, 

§ Menor impacto ambiental (emissões reduzidas de metano)

§ Responsabilidade social reforçada

PRIORIDADES FUNDAMENTAIS DENTRO 
DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE ÚNICA



Ferramentas de produção

Responsabilidade social reforçada



Brasil e	o	Reino Unido - Combaten a	RAM.	Curitiba		Fev.	2017
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Javier Burchard
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§ Reforço	de	capacidade	técnica	de	Médicos	Veterinários	em		
Saúde	Única

§ Integração de	instituições	Governamentais,	acadêmicas	e	
iniciativa	privadas	para	a	promoção

§ Conscientização e	sensibilização da	sociedade	sobre	o	papel	
Médico	Veterinário	para	com	a	Saúde	Única.

§

A CESU (Mandato) PIONEIRA a nível nacional



Organização de Eventos
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II Simpósio Paranaense
de Saúde Única –

Combate a Resistência
aos Antimicrobianos
28 de Novembro de 

2018
Curitiba – PR



Organização de Eventos
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Pesquisa	da	percepção	dos	médicos	veterinários	em	
relação	a	RAM	e	emprego	dos	antimicrobianos		(2019)
• 12.500	Médicos	Veterinários	ativos no	PR
• Amostra de	343 MV		(2.74%)

1.	Em	relação	à	capacitações	de	médicos	veterinários	e	zootecnistas sobre	
resistência	aos	antimicrobianos		promovidas	pelo	CRMV,	

Extremamente	importante		79,3%

2.	Uso	de	antimicrobianos	na	produção	animal	como	promotor	de	crescimento,	
influencia	na	resistência	aos	antimicrobianos?

Sim	–86,29%
(Poliana	Cristine	de	Pena,	Briana Gomes,	Jéssica	Kayamori,	Javier	Burchard,	Cláudia	Pimpão .	2019	preliminary	results)



Pesquisa	da	percepção	dos	médicos	veterinários	em	
relação	a	RAM	e	emprego	dos	antimicrobianos		(2019)
• 12.500	Médicos	Veterinários	ativos no	PR
• Amostra de	343 MV		(2.74%)

3.Os	antimicrobianos	deveriam	ser	comercializados	somente	com	
prescrição	veterinária,	ou	seja,	mediante	receituário?

Sim	97,08%
4.	Qual	é	o	seu	nível	de	conhecimento	sobre	resistência	aos

Significativo	- 44 %

(Poliana	Cristine	de	Pena,	Briana Gomes,	Jéssica	Kayamori,	Javier	Burchard,	Cláudia	Pimpão .	2019	preliminary	results)



O governo do Reino Unido comprometeu-se a reduzir o uso de antibióticos no gado e nos peixes usados para 
alimentos para 50 mg / kg em 2018, de 62 mg / kg em 2014. Isso foi alcançado dois anos antes, com um uso de 
antibióticos em espécies animais produtoras de alimentos que diminuem 27% para 45 mg / kg.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/707974/_127459
0-v2-VARSS_2016_for_GOV.pdf



Número total  de cultivos y porcentaje de cultivos  de Staphylococcus aureus
resistentes provenientes de casos de  mastitis en bovinos (UK)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/707974/_1274590-
v2-VARSS_2016_for_GOV.pdf



https://www.farmantibiotics.org/



A Full Earth from the Apollo 17. (1972)  https://history.nasa.gov/alsj/a17/images17.html#MagNN17



Total :≈550 gigatons of carbon  (Gt C)

| www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1711842115 (2018) 

Representación gráfica de la distribución global de biomasa por taxa (2018)

B/H= 1667



Vibrio cholerae, a bactéria responsável pela doença da cólera, projetou um de 
seus apêndices no ambiente ao redor para "arpoar" um fragmento de DNA 
para integrá-lo ao seu genoma. 

https://www.nature.com/articles/s41564-018-0174-y



A Full Earth from the Apollo 17 (1972)  https://history.nasa.gov/alsj/a17/images17.html#MagNN17

TERRAFORMING (Benjamin Bratton , U. California 2019).



Javier	Burchard		DVM,	MSc,	PhD
Curitiba	21	-06- 2018

Muito Obrigado 
Thank you 


