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E
m novembro do ano pas-
sado os pesquisadores 
do Laboratório de Ensi-
no Zootécnico/Nutrição 
de Monogástricos do 

Departamento do Zootecnia da 
Faculdade de Agronomia da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS, Porto Alegre/RS) quanti-
ficaram através da meta-análise o 
impacto econômico da hipotética 
retirada dos antibióticos melhorado-
res tradicionais sobre o desempenho 
de frangos de corte e suínos produ-
zidos no Brasil. Os dados obtidos 
foram resultantes de 150 artigos 
publicados mundo afora e incluíram 
157 experimentos, totalizando qua-
se 110 mil frangos de corte, além 
de outros 67 artigos com 90 expe-
rimentos que envolveram cerca de 
41 mil suínos, os quais destacaram 
variação negativa no ganho de peso 
em 78% e 80% e aumento na con-
versão alimentar em 80% e 73% 
das comparações entre os tratamen-
tos (sem e com os melhoradores).

Em resumo, as aves alimenta-
das com ração livre de antibióticos 
apresentaram ganho de peso 1,91% 
menor e aumento de 3,65% na con-
versão alimentar, quando compara-
dos àquelas que receberam a ração 
com os melhoradores convencionais. 
Seguindo o mesmo raciocínio, no 
caso dos suínos, o ganho de peso 
retrocedeu 4,52%, enquanto a con-
versão alimentar aumentou 4,02%.

Considerando determinados pres-
supostos de ordem produtiva e eco-
nômica (conversão alimentar alvo, 
ganho de peso até o abate, esti-
mativa de cabeças abatidas, custo 
médio da ração e da inclusão dos 
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e a fase do ciclo de vida em que 
o antibiótico melhorador era utili-
zado. Por exemplo, a simulação da 
restrição prejudicou muito mais os 
leitões ainda na maternidade do 
que os suínos na fase de engorda.

O documento incentivou também 
a adoção de práticas de biosseguran-
ça e ambiência para mitigação do 
prejuízo à conversão alimentar resul-
tante do hipotético abandono dos 
antibióticos, muito embora, tenha 
alertado para o consequente aumen-
to no custo de produção, admitindo 
que o uso deles permite aos animais 
consumir 4% menos ração do que os 
criados sem melhoradores, e ainda 
até 2,5% menos, quando compara-
dos mesmo àqueles mantidos em 
instalações submetidas ao exigente 
plano de Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle (HACCP). 

Esse aumento no consumo da 
ração, mencionado no estudo, 
decerto pode repercutir na maior 

melhoradores convencionais, com 
base em novembro/2015), a simu-
lação resultou em perdas para as 
cadeias produtivas, cuja oneração 
direta alcançou R$ 640 milhões no 
caso do frango de corte e R$ 280 
milhões em relação aos suínos.

Coincidentemente, na mesma 
época, o Departamento de Agri-
cultura dos Estados Unidos (USDA) 
publicou o estudo intitulado “Eco-
nomics of Antibiotic Use in U.S. 
Livestock Production”, de maneira 
a estimar o impacto da restrição dos 
usos dos antibióticos (exceto tera-
pêutico) na produção animal, modu-
lado pela elasticidade preço-oferta/
demanda da carne. 

A magnitude desse efeito, por 
sua vez, incidiu diferentemente em 
cada instalação observada e variou, 
mais ou menos, de acordo com as 
configurações do arranjo produti-
vo (sistema de integração vertica-
lizado ou produção independente) 

Fonte: Secex/MDIC; Adaptado Sindirações

Fonte: GEPS/UFRGS

AMP: Antibiótico melhorador de performance – P: Probabilidade de efeito dos tratamentos – EPR: Erro padrão residual – 
R2: Coefi ciente de determinação do modelo – %: Variação percentual entre as médias ajustadas por covariável para peso 
vivo médio nos tratamentos.

DESEMPENHO DOS ANIMAIS

FRANGOS CORTE
Consumo diário de ração g/d

Ganho diário de peso, g/d

Conversão alimentar, g/g

Com AMP*
89,5

53,1

1,67

Sem AMP*
91,1

52,0

1,73

P
0,128

0,047

<0,001

EPR
15,4

8,15

0,16

R2
0,9

0,88

0,79

%
1,88

-1,91

3,65

SUÍNOS
Consumo diário de ração g/d

Ganho diário de peso, g/d

Conversão alimentar, g/g

Com AMP*
883

443

1,82

Sem AMP*
882

423

1,89

P
0,937

0,037

0,001

EPR
109

95

0,22

R2
0,96

0,86

0,86

%
0,11

-4,52

4,02
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Fonte: IMS Health, IMS National Sales Perspective, 2011 / CVM FDA, Summary Report on Antimicrobials Sold or Distributed for Use in Food-Producing Animals, 2014

ANTIBIÓTICOS – RANKING DE USO
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TETRACICLINAS LONÓFOROS MACROLÍDEOS PENICILINAS SULFAS LINCOSAMIDAS

demanda por cereais e oleaginosas, mui-
to embora, o custo adicional repassado 
no preço ao consumidor possa inibir o 
interesse de compra, forçar limitação 
da oferta de proteína animal e então 
moderar o alojamento/abate/ordenha, 
influenciando sobremaneira a cadeia de 
suprimentos de farinhas/óleos de origem 
animal, aditivos em geral e demais insu-
mos farmacêuticos veterinários, além de 
supostamente comprometer a competiti-
vidade dos exportadores frente aos con-
correntes internacionais.

Mesmo frente ao reconhecimento da 
própria Organização Mundial de Saúde 
Animal (OIE, Bruxelas/Bélgica) que a 
probabilidade de uma bactéria resistente 
(ou determinante de resistência) transfe-
rir-se de um animal tratado com antibió-
tico ao ser humano é infinesimal (menor 
que 1/1.000.000.000), a Agência Regula-
dora de Alimentos e Medicamentos dos 
Estados Unidos (FDA) optou por publicar 
diretriz aos fabricantes de medicamen-
tos dispostos a restringir voluntária e 
progressivamente o portfólio dos anti-
bióticos melhoradores de desempenho, 
considerados criticamente importantes 
na prática médica humana (macrolídeos, 
quinolonas, fluoroquinolonas e cefalos-
porinas de 3ª e 4ª geração).  O instru-
mento orientativo concedeu três anos (de 
2013 em diante) aos produtores ameri-
canos para promoção dos ajustes neces-
sários diante do hipotético cenário, seja 
redimensionando planteis, construindo 
novas instalações ou até interrompendo 
o funcionamento de linhas de produção, 

por conta da vindoura dinâmica merca-
dológica, reposicionada pelas novas cor-
relações entre a oferta, a demanda e o 
preço da proteína animal.

Por definição, antibiótico (antibacte-
riano, que combate exclusivamente bac-
térias) é um agente antimicrobiano (com-
bate vírus, fungos, parasitas, além das 
bactérias). Contudo, é importante escla-
recer que os anticoccidianos e ionofóros 
(lasalocida, maduramicina, monensina, 
narasina, salinomicina, senduramicina) 
são utilizados exclusivamente em animais 
(aves, suínos e bovinos), ou seja, não 
tem aplicação humana, e, portanto, não 
podem, nem devem confundir-se com os 
antibióticos criticamente importantes.

Nos Estados Unidos, os ionóforos 
representaram 31%, as tetraciclinas 

somaram 43% e as penicilinas somente 
6% do inventário de antibióticos consumi-
do pelos animais em 2014, de acordo com 
o relatório “Antimicrobial drugs approved 
for use in food-producing animals actively 
marketed”, disponibilizado em dezem-
bro do ano passado pelo Department of 
Health and Human Services (HHS). 

Ao contrário, no caso da aplicação 
humana, o relatório “National Sales Pers-
pective, elaborado em 2011 pelo Interna-
tional Marketing Services (IMS Health), 
ranqueou a aplicação dos antibióticos em 
humanos e constatou que as tetraciclinas 
representaram apenas 4% das prescri-
ções médicas, enquanto as penicilinas 
contabilizaram 44%, relação alinhada 
ao conceito “One World, One Health”, 
patrocinado pela OMS/OIE.

Importante salientar que o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA, Brasília/DF) autoridade brasileira res-
ponsável pela autorização, fabricação, con-
trole de qualidade, comercialização e empre-
go de agentes antimicrobianos em animais 
já restringiu totalmente o emprego de uma 
série de substâncias na alimentação animal, 
caso da avoparcina, arsenicais e antimoniais, 
cloranfenicol e nitrofuranos, olaquindox, car-
badox, violeta genciana, anfenicois, tetraci-
clinas, beta-lactâmicos (benzipenicilâmicos, 
cefalosporinas), quinolonas, sulfonamidas 
sistêmicas, espiracimcina e eritromicina.

Mais recentemente, a Secretaria de 
Defesa Agropecuária (SDA) resolveu 
instituir a Comissão sobre Prevenção de 
Resistência aos Antimicrobianos em Ani-
mais (CPRA), cuja função será colaborar 
na elaboração, implementação e ava-
liação do Plano de Ação Nacional sobre 
Resistência Antimicrobiana.

Diante da possiblidade de inclusão de 
outras interfaces, públicas ou privadas, 
vinculadas às organizações nacionais ou 
internacionais, a cadeia produtiva de pro-
teína animal, caso convidada a colaborar, 
colocará à disposição especialistas do 
setor privado e acadêmico, com objetivo 
de fazer prevalecer o “uso racional dos 
antimicrobianos”, modelado pela análise 
do risco quantitativo e, sobretudo, “pro-
mover o desenvolvimento sustentável 
e a competividade do agronegócio em 
benefício da sociedade brasileira”...e dos 
famintos desse planeta em ebulição (Glo-
bal Risks Perception Survey, 2014; elabo-
rado pelo World Economic Forum). ■

HUMANOS
ANIMAIS

IMPORTANTE 
SALIENTAR 
QUE O MAPA 
JÁ RESTRINGIU 
TOTALMENTE O 
EMPREGO DE 
UMA SÉRIE DE 
SUBSTÂNCIAS 
NA NUTRIÇÃO 
ANIMAL


