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LUC WECKX

Receitando menos antibi ticos
Para evitar as superbactérias,
deveríamos parar de receitar
antibi ticos de rotina em sinusites,
amigdalites ou otites médias agudas
não complicadas
A descoberta da penicilina, em 1928, e a sua produção para
utilização em ampla escala, no início dos anos 1940, causou um
grande impacto na Segunda Guerra Mundial.
Minha família testemunhou esse momento. Meu pai, sofrendo por
causa de uma apendicite complicada com peritonite e já sem
esperanças de sobrevida, foi salvo pela administração de
penicilina, obtida a duras penas num hospital militar.
Hoje estamos vivendo uma situação inversa: o abuso no consumo
de antibióticos.
Mesmo sem saber, todo dia nos "alimentamos" com antibióticos,
pois eles são incluídos na ração do gado e na agricultura. Além
disso, há o uso inadequado de antibióticos. Como exemplo, 50%
a 60% dos pacientes com resfriado ou gripe, que são causados
por vírus, e portanto não respondem a antibióticos, fazem uso
desnecessário de desse tipo de medicamento.
O aumento do consumo de antibióticos na comunidade elimina as
bactérias mais fracas e seleciona as mais fortes. Ou seja, leva ao
aparecimento de superbactérias, resistentes a multiantibióticos,
responsáveis pelas infecções hospitalares que hoje matam mais
americanos do que a AIDS.
Por outro lado, enquanto as bactérias são campeãs de evolução
e assim sobrevivem há 4 bilhões de anos, a pesquisa de novos
antibióticos diminuiu de 1980 para cá, em virtude da indústria
farmacêutica priorizar a busca por remédios mais lucrativos,
como os de uso prolongado no diabetes e no câncer.

www1.folha.uol.com.br/fsp/

Nós, médicos, hoje, após a resolução RDC 20/2011 da Anvisa,
que obriga as farmácias brasileiras a só venderem antibióticos a
pacientes com prescrição médica de duas vias, não podemos
mais culpar avós e balconistas de farmácia pela automedicação e
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mais culpar avós e balconistas de farmácia pela automedicação e
pelo uso incorreto de antibióticos.
Precisamos estar atualizados com as novas evidências científicas
que tentam preservar a eficácia dos antibióticos já existentes,
disponíveis em nosso meio nas diretrizes da Associação Médica
Brasileira.
Como exemplo, não recomendar antibióticos de rotina em
sinusites, amigdalites ou otites médias agudas não complicadas.
Além disso, devemos ter conhecimento sobre as novas vacinas,
como a da gripe e do pneumococo, que, ao diminuírem o número
de infecções agudas de vias aéreas, reduzem a indicação de
antibióticos e, portanto, ajudam a diminuir a resistência
bacteriana aos mesmos.
Paralelamente, medidas simples válidas para todos os
profissionais de saúde e para a população em geral, como o ato
de lavar as mãos no contato com pacientes infectados,
impedindo a transmissão de cepas de bactérias resistentes,
também são fundamentais para tentar conter o que a
Organização Mundial da Saúde considera ser um dos maiores
desafios da saúde global: o aumento da resistência das bactérias
aos antibióticos.
LUC ECK , 63, médico, é professor titular da Escola Paulista de
Medicina/Unifesp e tesoureiro da Associação Médica Brasileira

Os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do
jornal. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o
debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as
diversas tendências do pensamento contemporâneo.
debates@uol.com.br
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