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L
istando riscos e anteci-
pando tendências, vários 
observadores vêm ran-
queando a crise alimentar 
como um dos principais 

fatores geradores de profunda insta-
bilidade social. O paradoxo que vai 
da finitude dos recursos desse plane-
ta à população global que vai somar 
mais 2,5 bilhões de habitantes até 
2050 (90% concentrados na África 
e na Ásia, política para um segundo 
filho na China) e da fome que vai 
continuar afligindo a cifra de bilhão 
de desafortunados e sua coexistência 
com uma geração dos “millennials” 
ou protagonistas da restauradora e 
regenerativa economia circular, esti-
mula a reflexão sobre as intersecções 
ou abismo entre as soluções da ciên-
cia e a percepção da sociedade.

Tentar explicar porque o acesso 
à determinadas informações não é 
suficiente, mesmo quando absoluta-
mente baseado em evidências empí-
ricas, evidencia que o consumidor 
contemporâneo precisa estar pre-
disposto a um determinado tipo de 
pensamento para aceitar o argumen-
to científico. “If someone trust you, 
science doesn´t make sense. However, 
if someone doesn´t trust you, science 
doesn´t make sense either!” Come on, 
cara pálida. Estaria a ciência perden-
do para a ideologia? Ou a informa-
ção abatida pelo branding?

Um bom exemplo que se ajusta 
ao tema é a insistência de alguns de 
atribuir o aumento da resistência 
bacteriana exclusivamente ao uso 
de antibióticos utilizados na cadeia 
de produção de proteína animal.

Genes e bactérias resistentes e 
resíduos de antibióticos podem ser 
encontrados não só nos seres huma-
nos e animais, mas também no meio 
ambiente, principalmente por con-
ta da descarga de fezes e urina dos 
indivíduos (seres humanos e animais) 
que fizeram uso deles, do descarte 

ANTIBIÓTICOS RESISTEM 
À COMUNICAÇÃO?

podem se misturar com populações 
bacterianas significativas, e estabe-
lecer um ambiente apropriado para 
a transferência de genes resistentes e 
criação de novas cepas. 

A resistência bacteriana também 
tem sido atribuída ao emprego de 
antibióticos na agricultura, por con-
ta do achado de bactérias resistentes 
em fazendas e em águas superficiais 
próximas. Contudo, é importante 
salientar que bactérias resistentes 
ocorrem naturalmente no ambiente 
e muitas delas já coexistiam, antes 
mesmo da humanidade descobrir 
que os antibióticos eram capazes 
de debelar as infecções.

Resumidamente, as pessoas 
podem entrar em contato com bac-
térias resistentes pela ingestão de 
alimentos e água contaminados, ou 
pelo contato com animais ou outros 
seres humanos, sendo que as fontes 
delas incluem hospitais, áreas de 
águas residuais, plantas produtoras 
de fármacos, instalações agrope-
cuárias e aquicultura.

Nos últimos 25 anos, aproxima-
damente dois bilhões de pessoas 
passaram a usufruir de saneamento 
adequado, muito embora mais de um 
terço da população mundial ainda 
não tenha acessado o serviço, pois 
vivem em ambientes contaminados 
por dejetos humanos e animais e 
estão expostas à alta concentração 
de organismos infecciosos, incluindo 
bactérias resistentes aos antibióticos.

O desafio global para mitigação 
dos efeitos danosos dos genes resis-
tentes deve ser enfrentado priorita-
riamente a fim de garantir a saúde 
humana, enquanto a abordagem 
predominante que vai de encontro a 
esse objetivo, é a melhoria constante 
do saneamento. Assim como os seres 
humanos, os animais consomem anti-
bióticos para tratamento de enfermi-
dades infecciosas e restabelecimento 
do seu merecido bem-estar. 

não apropriado do lixo hospitalar e 
até do vazamento dos esgotos das 
fábricas produtoras dessas molécu-
las que podem fluir e contaminar o 
solo e as águas subterrâneas. 

Nem todos os resíduos sofrem 
degradação e alguns resistem ao tra-
tamento nas lagoas de processamen-
to e efluentes e até quando utilizados 
na produção de organismos aquáti-
cos, os antibióticos dispersos na água 
podem ser depositados em sedimen-
tos e concentrar-se nos estuários, 
já que consideráveis concentrações 
detectadas na China, reforçam a tese 
que viveiros de peixes podem servir 
como reservatórios. 

Já na Índia, há alguns anos, algu-
mas plantas produtoras de fármacos 
despejaram concentrações significati-
vas de antibióticos e outros medica-
mentos no meio ambiente por meio 
das águas residuais. Os resultados 
revelaram contaminação em todas as 
fontes de água e níveis de antibióticos, 
considerados criticamente importan-
tes, que excediam as concentrações 
terapêuticas em humanos. Os eleva-
dos níveis de contaminação indicam 
que antibióticos despejados na água 
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Até meados desse século, a crescente 
demanda por proteína de origem animal 
(carnes, ovos e leite) dependerá quase que 
exclusivamente da produtividade, incremen-
tada pela mobilização intensiva de tecnolo-
gia, alinhada à contenção do fenômeno do 
aquecimento global e do compromisso em 
não ampliar as áreas de produção agrope-
cuária, exceto as pastagens degradadas que 
também dependem da tecnologia para cor-
reção da qualidade dos solos.

É importante relembrar que, até agora, 
os resultados dos estudos de modelagem 
econômica e meta-análise sustentam que 
a eliminação dos antibióticos melhoradores 
da performance implicaria em custo produ-
tivo adicional e prejudicaria invariavelmen-
te a saúde dos animais, que terapeutica-
mente consumiriam e descarregariam uma 
massa maior de antibióticos. Ato contínuo, 
é importante ressaltar que a regulamenta-
ção brasileira proíbe o uso daqueles consi-

derados criticamente importantes para a 
saúde humana e animal, caso das penici-
linas e cefalosporinas de 3ª e 4ª gerações, 
quinolonas e fluoroquinolonas.

Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS, Genebra/Suíça), o mundo 
caminha para uma “era pós-antibióticos”, 
e limitar o uso deles na produção animal 
passa a ser mandatório, já que estão cada 
vez mais sob holofotes da mídia, inclusive 
em países emergentes. 

A produção de proteína animal mudou sig-
nificativamente nos últimos 30 anos, devido à 
redução do número de agricultores, à limita-
ção de terra disponível, à nova dinâmica eco-
nômica e à mobilização de mais tecnologia 
de ponta. Esse ambiente concorrencial con-
temporâneo afeta todos os empreendedores, 
reservando grandes oportunidades e infeliz-
mente até oportunismo, já que o princípio da 
precaução continua ecoando e a percepção 
de sanidade crescido gradualmente entre os 

consumidores, embora de maneira equivoca-
da, inclusive nos mercados emergentes. 

A Holanda vai assumir a presidência 
da União Europeia em janeiro de 2016, e 
decerto o tema da resistência antimicro-
biana será uma das suas principais prio-
ridades. Logo em seguida, em fevereiro, 
será realizada mais uma conferência One 
Health, fórum onde ministros da saúde e 
agricultura estarão reunidos com objetivo 
de estreitar o compromisso político refe-
rente a esse importante e polêmico tema. 

Para o bem da humanidade, tomara que a 
“emoção da comunicação” não venha ocu-
par o assento da “racionalidade da ciência”, 
como quarta dimensão da sustentabilidade.

“Tão profunda é a credulidade emotiva 
das multidões, que não há bandeira nova, 
por mais frágil, com um mote novo, por 
mais irracional que, bem desfraldada, na 
rua, não reúna e não levante uma legião”. 
(Eça de Queirós) ■


