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A Resistência Antimicrobiana (RA) vêm ultrapassando barreiras continentais e 

espalhando-se rapidamente em toda comunidade. A incidência desse fenômeno entre 

microrganismos gram-positivos e negativos tornou-se um problema que afeta 

diretamente a saúde pública.
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Na atualidade, as indústrias farmacêuticas têm reduzido investimentos para as 

novas descobertas de antibióticos. Um estudou mostrou que a aprovação de novos 

antimicrobianos pelo United States Food and Drug Administration (FDA) reduziu 56% 

nos últimos 20 anos (Figura 1). Esses pesquisadores alertaram sobre a importância da 

criação de medidas que encorajem e facilitem o desenvolvimento de novas substâncias, 

principalmente para o combate às infecções causadas por microrganismos multidroga-

resistentes (MDR).
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Figura 1. Novos agentes antibacterianos aprovados nos Estados Unidos, 1983-2002, 

por período de 5 anos. 

 

Fonte: Spellberg et al.(2004). Adaptado para o português. 



 

 

 

 

Nos Estados Unidos, aproximadamente 2 milhões de infecções ocorrem 

anualmente por microrganismos que apresentam alguma resistência aos antibióticos. 

Estima-se que 23 mil mortes estejam relacionadas aos agravos infecciosos. Os custos 

adicionais para tratar essas IRAS transpassam a barreira de 21 bilhões, podendo 

alcançar 34 bilhões de dólares. Além disso, as infecções causadas por patógenos 

resistentes também podem causar queda significativa no produto interno bruto (PIB) 

entre 0,4% a 1,6%. 
2,3
 

A maioria dos países europeus mostrou que o fenômeno da RA impactou não 

somente no paciente, mas também no contexto social. Estima-se que 25 mil mortes 

ocorreram por infecções causadas por microrganismos MDR e geraram custos de 

aproximadamente 1.5 bilhões de euros.
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No Brasil, um estudo mostrou que 44,7% dos pacientes que adquiriram infecção 

por microrganismos MDR evoluíram a óbito
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evidenciaram que 36% 

dessas IRAS ocorreram entre pacientes hospitalizados.
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 Outro estudo mostrou que 7,1% 

dessas infecções aconteceram no ambiente extra hospitalar, evidenciando o potencial de 

disseminação de microrganismos MDR na comunidade.
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Estima-se que em 2050, o custo para o tratamento dessas IRAS ultrapasse a 

barreira de 100 trilhões de dólares. Nesse sentido, ressalta-se que o investimento na 

prevenção do fenômeno da RA é muito inferior e racional quando comparado aos gastos 

decorrentes de danos causados pela escassez terapêutica.
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