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De acordo com a UK AMR Review,  
a nível global, estima-se que 10 milhões 
de pessoas, em 2050, possam vir  
a morrer todos os anos por infecções 
resistentes aos antibióticos ou seja, 
mais de 1,8 milhões de mortes 
do que as atribuídas ao cancro1.

670 MIL PESSOAS/ANO

Estima-se que as infecções por 
bactérias multirresistentes atingem 
670 mil pessoas/ano na União Europeia, 
mais do que o VIH, tuberculose e gripe1.

33.000 MORTES/ANO

Em toda a UE, estima-se que 33.000 
pessoas morrem todos os anos por 
infecções resistentes aos antibióticos2.

1,5 MIL MILHÕES DE EUROS

Na Europa, os custos adicionais  
anuais com cuidados de saúde e com  
as perdas de produtividade devidas  
a bactérias multirresistentes ascendem 
a 1,5 mil milhões de euros1.

AS INFECÇÕES RESISTENTES  
AOS ANTIBIÓTICOS TÊM FORTE 
IMPACTO NEGATIVO NO DOENTE 
E NO SISTEMA DE SAÚDE

NA EUROPA

10  
milhões

NO MUNDO
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O impacto económico 
total de resistência 
aos antibióticos em 
Portugal tem custos 
directos estimados 
em milhares de euros, 
com custos adicionais 
para a sociedade. 

Uma estimativa da OCDE, 
divulgada em 2019, indicava 
que, em Portugal, podiam 
morrer mais de 40 mil 
pessoas, até 2050, 
na sequência de infecções 
por bactérias resistentes  
a antibióticos2. O mesmo estudo da OCDE 

apontava para um valor  
próximo das 1.100 mortes em 20212.

MILHARES  
DE PESSOAS 

EM PORTUGAL 
DESENVOLVEM 

RESISTÊNCIA  
AOS ANTIBIÓTICOS

UMA GRANDE PREOCUPAÇÃO É, NO FUTURO, 
DEIXARMOS DE TER ANTIBIÓTICOS SUFICIENTEMENTE 
EFICAZES PARA COMBATER AS BACTÉRIAS MAIS 
FREQUENTEMENTE CAUSADORAS DE INFECÇÃO.

EM PORTUGAL

40.000  
MORTES  
ATÉ 2050

ATÉ

1.100  
MORTES 
EM 2021

As infecções causadas por bactérias 
multirresistentes são mais difíceis 
de tratar, levando a internamentos 
hospitalares mais longos e ao aumento 
dos custos económicos e sociais 
relacionados com o tratamento. 
Em casos mais graves, pode ocorrer 
a morte devido à infecção, se os 
antibióticos não forem eficazes.
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A resistência antimicrobiana (RAM) ocorre quando a bactéria 
que causa uma infecção já não responde aos antibióticos que 
tomamos para a combater. Estes medicamentos perdem a 
sua potência e tornam-se ineficazes.  

Actualmente, a utilização de antibióticos é tão comum o 
que faz com que algumas bactérias se adaptem a estes 
medicamentos e desenvolvam mecanismos de defesa que 
as tornam resistentes ao tratamento. Quando isto acontece, 
são denominadas por bactérias multirresistentes e quanto 
mais se utilizarem antibióticos inadequadamente, mais  
oportunidades as bactérias têm de se tornarem resistentes.3 

Há inúmeras razões pelas quais as bactérias se tornam 
multirresistentes. No entanto, este fenómeno é em grande  
parte devido ao uso excessivo generalizado e incorrecto  
de práticas de prescrição.  

Segundo estudos realizados, entre 2000 e 2015, o uso de 
antibióticos no mundo aumentou 65%.4

De facto, até 50% de todos os antibióticos prescritos, ou não 
são necessários – por exemplo, antibióticos prescritos para 
tratar uma infecção viral – ou não são eficazes. 

65% 
AUMENTO DO USO  

DE ANTIBIÓTICOS  
NO MUNDO, SEGUNDO 
ESTUDOS REALIZADOS, 

ENTRE 2000 E 2015

ESTE AUMENTO, ENTRE 2015 
E 2020, FOI DE 

200%

50% 
DE TODOS OS ANTIBIÓTICOS 
OU NÃO SÃO NECESSÁRIOS, 

OU NÃO SÃO EFICAZES

A RESISTÊNCIA AOS ANTIBIÓTICOS  
É UM DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS 
DE SAÚDE MUNDIAIS COM UM IMPACTO 
SUBSTANCIAL NOS DOENTES, SISTEMAS  
DE SAÚDE E ECONOMIAS MUNDIAIS. 
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›   A vigilância dos 
padrões de resistência 
antimicrobiana  
em que os dados 
podem ser utilizados 
em medidas 
antimicrobianas, bem 
como em directrizes 
de prescrição a todos 
os níveis (enfermaria, 
hospital, local  
e nacional);

›   Para obter 
Informação sobre a 
duração adequada 
do tratamento 
antimicrobiano, 
assegurando uma 
utilização prudente  
e adequada por parte 
dos prestadores  
de cuidados  
de saúde;

›   A par de soluções 
de saúde digitais, 
controlam  
a conformidade 
dos doentes aos 
tratamentos;

›   Sistemas inteligentes 
que podem detectar o 
contacto com doentes 
infectados.

›    O rastreio a organismos 
multirresistentes antes e 
durante a hospitalização pode 
ajudar a mitigar a exposição 
e a limitar a propagação das 
infecções na comunidade  
e nas unidades de saúde;

›   As infecções nas unidades 
cirúrgicas reduzem  
a dependência dos antibióticos  
e, assim, o desenvolvimento  
da resistência;  

›   As tecnologias e processos 
inovadores de descontaminação 
que podem conter a resistência 
evitam uma contaminação 
cruzada.

PREVENIR 

MONITORIZAR E RASTREAR 

IDENTIFICAR  
bactérias e estirpes resistentes

›    Os testes 
de diagnóstico 
desempenham 
um papel substancial  
na prevenção 
da prescrição excessiva 
de antibióticos, 
diferenciando infecções 
bacterianas de virais 
e reconhecendo os 
microrganismos 
envolvidos, levando 
à identificação do 
tratamento necessário;

›    Proporcionam 
resultados rápidos e 
precisos, assegurando 
um diagnóstico 
oportuno e apropriado 
do tratamento mais 
eficaz para que o 
doente possa ter 
melhores resultados;

›    Avaliam 
a estratificação 
do doente através 
da utilização de 
biomarcadores  
que distinguem  
a infecção bacteriana 
de não bacteriana, 
controlando a resposta  
ao tratamento 
prescrito e prevendo  
os resultados;

›    Melhoram 
a participação dos 
doentes em ensaios 
clínicos de novas 
moléculas antibióticas, 
optimizando assim  
o desenvolvimento  
de novos antibióticos.

MONITORIZAR  
E RASTREAR

PREVENIR

IDENTIFICAR

O PAPEL DOS TESTES  
DE DIAGNÓSTICO1
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1 |  The role of medical technologies in the fight against Antimicrobial Resistance and Healthcare Associated Infections, MedTech, 12 October 2020

2 |  https://www.mynetpress.com/mailsystem/notician.asp?ref4=7f&ID=%7b0E40F47E-8ED2-4BF7-B304-6DD153D2DE08%7d 

3 |  https://www.dgs.pt/em-destaque/nbspdirecao-geral-da-saude-lanca-campanha-para-o-uso-seguro-dos-antibioticos.aspx

4 |  [Klein E, Van Boeckel T, Martinez E, et al. Global increase and geographic convergence  
in antibiotic consumption between 2000 and 2015. PNAS 2018. doi: 10.1073/pnas.1717295115

EM RESUMO

Os testes de diagnóstico e as tecnologias de saúde  
podem ajudar a combater as causas da RAM:  
a sobreutilização e utilização indevida de 
antibióticos, bem como a prevalência de infecções.  
As soluções têm demonstrado a existência 
de elevado valor acrescentado que se traduzem em 
melhores resultados para os cidadãos, podendo, 
ainda, gerar poupanças para os hospitais, sistemas 
de saúde e para a sociedade em geral.
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