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NOTIFIQUE!
As reações adversas e os
problemas relacionados com
medicamentos devem ser
notificados à ERIS, através da
ficha de notificação ou pelos
seguintes contactos:

262 64 10 / 57
262 49 70

A emergência de microrganismos resistentes a medicamentos continua a ameaçar o tratamento de infeções comuns e, consequentemente, a saúde pública global. Particularmente alarmante também
é a disseminação rápida de bactérias multi e pan-resistentes
(também conhecidas como “superbactérias”) que causam infeções
que não são tratáveis com os medicamentos antimicrobianos existentes. Assim, consoante o lema do Dia Mundial da Saúde de 2022,
“Nosso planeta, nossa saúde”, esta edição apresenta o panorama
mundial da resistência antimicrobiana enquanto somatório da interação do homem, ambiente e animal no planeta.

fv@eris.cv
www.eris.cv

A resistência antimicrobiana ocorre naturalmente ao longo do
tempo, geralmente através de alterações genéticas. Os microrganismos com resistência antimicrobiana podem ser encontrados em
pessoas, animais, alimentos, plantas e ambiente (água, solo e ar) e
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RESISTÊNCIA
PARA BACTÉRIAS
Para infeções bacterianas comuns, incluindo infeções do trato urinário, sepses, infeções sexualmente transmissíveis e algumas formas de diarreia, têm sido observadas altas taxas de resistência a antibióticos frequentemente usados para
tratar essas infeções. A título de exemplo, a taxa
de resistência à ciprofloxacina, um antibiótico
comumente utilizado para tratar infeções do trato urinário, variou de 8,4% a 92,9% para Escherichia coli e de 4,1% a 79,4% para Klebsiella pneumoniae.

podem se espalhar de pessoas para pessoas ou
entre pessoas e animais, incluindo a partir de alimentos de origem animal.

A resistência à fluoroquinolona para Escherichia
coli no tratamento de infeções do trato urinário já
está generalizada, sendo que em alguns países
este tratamento já não é eficaz em mais de metade dos doentes. A colistina é o único tratamento
de último recurso para infeções potencialmente
fatais causadas por Enterobacterias resistentes à
carbapenem (ou seja, E. coli, Klebsiella, etc.). Bactérias resistentes à colistina também foram detetadas em vários países e regiões, causando infeções para as quais não há tratamento antibiótico
eficaz de momento.

Os principais impulsionadores da resistência antimicrobiana incluem o mau uso e abuso de antimicrobianos, a falta de acesso a água potável, saneamento e higiene para humanos e animais, a má
prevenção e controle de infeções e doenças em
estruturas de saúde e fazendas, a falta de acesso
a medicamentos, meios de diagnóstico e vacinas
de qualidade e acessíveis, a falta de consciencialização e conhecimento e a falta de aplicação da
legislação. A este cenário, pesa ainda o parco desenvolvimento clínico de novos antimicrobianos e
os custos associados à resistência antimicrobiana
nos sistemas de saúde
e na economia, uma
vez que podem acarretar o prolongamento
na hospitalização e a
necessidade de cuidados intensivos e dispendiosos ou mesmo
a morte.
Assim, a seguir será
apresentado o panorama global atual sobre
a resistência antimicrobiana para os diferentes tipos de microrganismos, designadamente, bactérias, vírus
e fungos, etc.

RESISTÊNCIA
PARA VÍRUS
A prevalência da resistência pré-tratamento com
antirretrovirais entre lactentes é elevada, e na
região da África Subsaariana, mais de 50% das
crianças recém-diagnosticadas com o vírus da
Imunodeficiência humana (VIH) têm um vírus resistente aos inibidores da transcriptase reversa
não nucleosídeos (ITRNN).

SABIA QUE...
Caso não sejam tomadas
medidas eficazes para
controlar os avanços da
resistência antimicrobiana,
estima-se que em 2050 a
cada 03 segundos, uma
pessoa morrerá, devido
à resistência
antimicrobiana?

ReguladorERIS

Assim, devido à essa situação, as últimas diretrizes da terapêutica antirretroviral da Organização
Mundial da Saúde (OMS) recomendam a adoção
de um novo medicamento, o dolutegravir, como
tratamento de primeira linha para adultos e crianças. O uso deste medicamento é particularmente urgente para evitar os efeitos negativos da
resistência aos ITRNN.
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RESISTÊNCIA
PARA FUNGOS
A Entidade Reguladora Independente da Saúde
(ERIS) publicou 04 alertas entre os meses de janeiro a julho de 2022.

A prevalência de infeções fúngicas resistentes a
medicamentos está a aumentar e para muitas infeções fúngicas, existe ainda, a questão da toxicidade, especialmente para doentes com outras infeções subjacentes (por exemplo: HIV). A resistência
da Candida auris, uma das infeções fúngicas invasivas mais comuns, já está bastante disseminada
com resistência relatada para fluconazol, anfotericina B e voriconazol, bem como resistência emergente à caspofungina.

Elaborados a partir de fontes e estudos internacionais e não só, os documentos emitidos pela ERIS, têm o objetivo de comunicar informações de segurança sobre os medicamentos.

Aceda e confira:
08 de fevereiro de 2022 | Alerta n.º 013/ERISCA/2022 - Recolha de lotes do medicamento Diosmina/Hespiridina 500mg, Kern Pharma, S. L.

SITUAÇÃO
NACIONAL
O Despacho Conjunto n.º 21/2018, do Ministério
da Saúde e Segurança Social (MSSS) e do Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA), publicado no
BO n.º 34/2018, II Série, de 29 de maio de 2018,
criou o grupo de trabalho interinstitucional que
tem a função de desenvolver e implementar o Plano Nacional de Luta Contra a Resistência Antimicrobiana (PNLCRAM).

23 de fevereiro de 2022 | Alerta n.º 027/ERISCA/2022 - Donepezilo: Perturbações da condução
cardíaca, incluindo prolongamento do intervalo
QT e torsade de pointes.

11 de março de 2022 | Alerta n.º 038/ERISCA/2022 - Recolha de lote do medicamento
Aprovel 150mg, Laboratório Sanofi-Aventis
Groupe, SA.

Quanto aos dados sobre a resistência antimicrobiana, não há estudos sistemáticos nesta matéria e o
sistema de informação sanitária (SIS) possui ainda
algumas deficiências, encontrando-se em fase de
aprimoramento. Igualmente, a situação atual da
resistência antimicrobiana no país, bem como, a
microbiota das estruturas de saúde ainda são uma
incógnita. Não obstante, dados de estudos recentes sobre a análise genómica de bactérias das fossas nasais de doentes e profissionais de saúde em
Cabo
Verde
detetou
a
presença
de
“superbactérias”, tipo Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA).

04 de julho de 2022 | Alerta n.º 0126/ERISCA/2022 - Recolha de lote do medicamento Ibuprofeno 100mg/5ml, Inpharma, SA.

CONTACTOS PARA NOTIFICAÇÃO:
As reações adversas devem ser notificadas à ERIS, através
da ficha de notificação ou dos seguintes contactos:

262 64 57 | 262 24 53

A situação global de resistência antimicrobiana é
um problema complexo que requer uma abordagem multissetorial efetiva de forma a continuar a
assegurar o sucesso da medicina moderna no tratamento de infeções e a proteção da saúde pública
global.

262 49 70
fv@eris.cv | reguladoreris@gmail.com
Poderá ainda notificar através do sítio
eletrónico da ERIS - clique aqui.
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