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RESUMO 

A resistência antimicrobiana constitui uma das maiores preocupações mundiais 

de saúde pública. Mesmo que seja um fenômeno natural, se não for controlada, 

poderá levar milhões de pessoas a óbito. Foi realizado um levantamento dos 

valores de limites máximos de resíduos de antimicrobianos nos tecidos 

comestíveis de aves de corte das regulamentações de diversos organismos 

internacionais. Foi feita a  compilação dos antimicrobianos que possuem registro 

nos organismos internacionais para aves de corte que também estão registrados 

no Brasil junto ao banco de dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos 

para Saúde Animal (SINDAN) e na lista de classificação de antimicrobianos de 

importância crítica para a medicina humana da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), com o objetivo de comparar quais antimicrobianos possuem uso tanto na 

saúde humana quanto na saúde animal. 

   

 

   

 Palavras-chaves: resistência antimicrobiana, medicamentos veterinários, 

resíduos em produtos de origem animal, limites máximos de resíduos  
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ABSTRACT 

 

The antimicrobial resistance is one of the biggest public health concerns in the 

world. Even though it's a natural phenomenon, if not controlled, it may  lead 

millions of people to death. A survey was made of the values of the maximum 

limits of residues of antimicrobials in edible tissues of poultry on the regulations 

of several international organizations. In addition, a compilation of antimicrobials 

that are registered on international bodies for poultry that are also registered on 

Brazil with the database of the National Union of the Industry of Animal Health 

Products (SINDAN) and on the list of classification of antimicrobials of critical 

importance for human medicine of the World Health Organization (WHO), with 

the purpose to compare which antimicrobials have use in both human and animal 

health. 

 

Keywords: antimicrobial resistance, veterinary drugs, residues in products of 

animal origin, maximum residue limits 

 



INTRODUÇÃO 
 

A resistência aos antimicrobianos (RAM), constitui uma das maiores 

preocupações mundiais de saúde pública, principalmente pelo do uso em 

animais de produção, pela manipulação de medicamentos antimicrobianos e 

pela ingestão de alimentos de origem animal (CODEX ALIMENTARIUS, 2011). 

O controle do crescimento da resistência aos antimicrobianos é importante, pois 

é estimado que em 2050 poderão ocorrer 10 milhões de óbitos por ano, 

superando a mortalidade causada pelo câncer (O’NEILL, 2016).   

Apesar de a resistência antimicrobiana ser um fenômeno natural, ela está 

sendo propagada com maior intensidade principalmente pelo uso indiscriminado 

dos medicamentos antimicrobianos tanto na saúde humana quanto na saúde 

animal, e pela falta de regulamentações e fiscalização eficientes para utilização 

desses medicamentos (WHO, 2015).  

Os medicamentos veterinários, principalmente os antimicrobianos, são 

utilizados na produção animal com vários propósitos: profilaxia, tratamento e 

controle de doenças e promoção do crescimento de animais produtores de 

alimentos. O uso inadequado dos antimicrobianos na produção animal contribui 

para a resistência de espécies de micro-organismos patogênicos e a presença 

de resíduos de medicamentos veterinários (RMV) nos alimentos de origem 

animal (WHO, 2015; SCALDAFERRI et al, 2020).  

Os Limites Máximos de Resíduos (LMR) é a concentração máxima de 

resíduo de medicamento veterinário, expresso em miligramas ou microgramas 

por litro ou quilograma, legalmente permitida em alimentos de origem animal 

(ANVISA, 2019). 

Os níveis de resíduos de medicamento veterinários encontrados nos 

alimentos não deveriam ser maiores do que os Limites Máximos de Resíduos 

(LMR) definidos pelo Codex Alimentarius ou outros órgãos reguladores, que 

foram estabelecidos por intermédio de um processo estruturado de avaliação de 

risco (ANVISA, 2019).  

A regulamentação e padronização dos limites máximos de resíduos (LMR) 

dos antimicrobianos nos produtos de origem animal poderão promover uma 



redução no crescimento da resistência antimicrobiana e oferecer alimentos mais 

seguros e de melhor qualidade através da diminuição da exposição alimentar a 

resíduos de medicamentos veterinários (RMV). Os níveis de resíduos de 

medicamento veterinários encontrados nos alimentos não podem ser maiores do 

que os Limites Máximos de Resíduos (LMR) definidos pelos órgãos reguladores, 

como a OMS, e constantes no Codex Alimentarius (ANVISA, 2019). 

O presente trabalho apresenta as regulamentações de limites máximos 

de resíduos de antimicrobianos nos tecidos comestíveis1 de aves de corte 

adotadas por cinco organismos internacionais que são referência para a posição 

brasileira no Mercado Comum do Sul (Mercosul), relaciona todos os 

antimicrobianos utilizados na produção de aves no Brasil e aponta a presença 

desses na lista de antimicrobianos de importância crítica para a medicina 

humana da OMS (WHO, 2016). Tem por objetivo indicar os principais 

antimicrobianos que estão sendo utilizados tanto na medicina humana quanto na 

produção de aves de corte no Brasil. 

A lista de antimicrobianos de importância crítica para medicina humana 

da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2019), classifica as classes de 

antimicrobianos utilizados na medicina humana como Criticamente Importante, 

Altamente importante e importante. Para chegar nessa classificação, a OMS 

definiu dois critérios: 

Critério 1 (C1): a classe antimicrobiana é a única ou uma das poucas 

terapias disponíveis para o tratamento de infecções graves em humanos. Pois 

mesmo que a severidade da doença dependa de fatores como a imunidade do 

hospedeiro, a alta morbidade e mortalidade são devidas à graves infecções 

depende da disponibilidade de medicamentos antimicrobianos de ação efetiva. 

Critério 2 (C2): a classe antimicrobiana é usada para tratamento de 

infecções de bactérias de fonte não-humanas (animais, comida, água ou meio 

ambiente) que adquiriram genes de resistência ou que são transmitidas para os 

humanos. Bactérias como Salmonella spp., Campylobacter spp., Escherichia 

coli, Enterococcus spp. E Staphylococcus aureus são exemplos de bactérias de 

 
1 Fígado, Rim, Músculo e Gordura 

http://who.int/entity/foodsafety/publications/antimicrobials-fifth/en/index.html
http://who.int/entity/foodsafety/publications/antimicrobials-fifth/en/index.html


fontes não-humanas que possuem evidências de transmissão de resistência 

para humanos. 

A partir desses dois critérios são definidas as três classificações, como 

mostra a Figura 1: 

 Criticamente importante: classes de antimicrobianos que se 

enquadram em ambos os critérios C1 e C2. 

 Altamente importante: classes de antimicrobianso que se 

enquadram em pelo menos um dos dois critérios. 

 Importante: Não se enquadra em nenhum dos dois critérios C1 ou 

C2. 

 

Figura 1: Fluxograma da aplicação dos critérios nos antimicrobianos de 
importância crítica para a saúde humana 

 

  



MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foi realizado levantamento dos Limites Máximos de Resíduos (LMR) de 

68 antimicrobianos, descritos em microgramas por quilo (µg/kg), de cada tecido 

comestível (fígado, rim, músculo, gordura) de aves de corte presentes nas 

regulamentações do Codex Alimentarius (Codex Alimentarius, c2015), The 

European Comission, U.S. Food and Drug Administration (FDA) (United States, 

c2019), The Japan Food Chemical Research Foundation (JFCRF) (Japão, 

c2018), Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority (APVMA) 

(Austrália, c2012) e Health Canada (Canadá, c2017). 

A adoção da regulamentação dos organismos internacionais neste 

trabalho foi definida com base na Revisão da Resolução GMC N°54/00, que trata 

sobre o Regulamento Técnico Mercosul sobre as Metodologias Analíticas, 

Ingestão Diária Admissível e Limites Máximos de Resíduos de Medicamentos 

Veterinários em Alimentos de Origem Animal:   

1. Serão adotados os Limites Máximos de Resíduos (LMR) de medicamentos 
veterinários definidos pelo Codex Alimentarius em produtos de origem animal no 
âmbito do MERCOSUL.  
 
2. Quando o Codex Alimentarius não possui LMR para um princípio ativo, serão 
adotados os valores estabelecidos pelos organismos e agências responsáveis dos 
países listados abaixo, na ordem disposta, desde que não haja evidências em 
contrário e que o relatório de avaliação de risco e IDA estabelecida estejam 
disponíveis:  
I. União Europeia   
II. Estados Unidos   
III. Japão   
IV. Austrália   

V. Canadá  
 

Foi feito um levantamento de antimicrobianos utilizados no Brasil, a partir 

do Compêndio de Produtos Veterinários (CPVS), do Sindicato Nacional da 

Indústria de Produtos para Saúde Animal (SINDAN) publicado em 2018, que é 

um banco de dados de todos os produtos veterinários aprovados pelo Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com o objetivo de comparar 

a presença desses 68 antimicrobianos que possuem regulamentação pelos 

organismos internacionais.  



Os 68 antimicrobianos foram classificados de acordo com a lista 

de antimicrobianos de importância crítica para a medicina humana da OMS 

(WHO, 2016), como: criticamente importante, altamente importante e importante.  

Foi realizada a comparação de quais desses 68 antimicrobianos estão 

sendo utilizados tanto na medicina humana quanto na produção de aves de corte 

no Brasil e qual a sua classificação de acordo com a OMS. 

Para o desenvolvimento do trabalho foi construído um banco de dados em 

uma planilha do programa Microsoft Excel® para a compilação dos dados. 

  



RESULTADOS 

 

Os resultados constam no Quadro 1, dos 68 antimicrobianos estudados, 

21 estão no registro da OMS, como medicamento de uso humano, e estão 

registrados no Compêndio de Produtos Veterinários (CPV) do SINDAN para uso 

em aves de corte. Dos 21 antimicrobianos, 62% são classificados como 

criticamente importante pela OMS, 24% são classificados como altamente 

importante e 14% são classificados como importante. 

Dos tecidos comestíveis analisados (músculo, fígado, rim e gordura) foi 

observado que os limites máximos de resíduos (LMR) no fígado são os mais 

altos. Acredita-se que seja pelo fato de o fígado ser importante na metabolização 

dos medicamentos. 

Não foi encontrado nenhum registro do antimicrobiano Fosfomicina em 

nenhuma das 6 referências utilizadas neste trabalho. Segundo o artigo 26 da 

Resolução RDC da Agência de Vigilância Sanitária nº 328, de 19 de dezembro 

de 2019, que dispõe sobre a avaliação do risco à saúde humana de 

medicamentos veterinários e os métodos de análise para fins de avaliação da 

conformidade, determina que os medicamentos veterinários que não possuírem 

LMR publicados na Instrução Normativa nº 51, de 2019, deverão ter estudos 

científicos determinando os Limites Máximos de Resíduos no prazo de 5 anos a 

partir da data da publicação da norma.  

Percebe-se que mais da metade dos antimicrobianos que são utilizados 

tanto na saúde humana quanto na saúde animal, nesse caso, em aves de corte, 

são classificados como criticamente importante. O que gera uma preocupação, 

pois esses antimicrobianos que deveriam possuir uma maior vigilância das 

autoridades públicas e dos profissionais de saúde. Pois o duplo uso desses 

antimicrobianos pode aumentar a resistência antimicrobiana em humanos de 

forma relevante e gerando problemas futuros para a população. 

  



QUADRO 1 - Antimicrobianos utilizados em aves de corte que possuem regulamentação 
em um dos organismos internacionais referência do Mercosul, no Sindicato Nacional da 
Indústria de Produtos para Saúde Animal (SINDAN) e na Organização Mundial da Saúde 
(OMS) 

Antimicrobiano 
Referência 

(Mercosul) 

Tecido  

LMR (µg/Kg) 
SINDAN 

OMS 

(importância crítica) 

Amoxicilina 

 

União 

Européia 

Músculo (50); Fígado (50); Rim (50); 

Gordura/Pele (50) 

SIM criticamente importante 

Ampicilina União 

Européia 

Músculo (50); Fígado (50); Rim (50); 

Gordura/Pele (50) 

SIM criticamente importante 

Bacitracina de zinco/ Metileno 

disalicilato 

Estados 

Unidos 

Músculo (500); Fígado (500); Rim 

(500); Gordura/Pele (500) 

SIM importante 

Benzilpenicilina Codex 

Alimentarius 

Músculo (50); Fígado (50); Rim (50); SIM criticamente importante 

Ceftiofur Estados 

Unidos 

Músculo (NR); Fígado (NR); Rim 

(NR); Gordura/Pele (NR) 

SIM criticamente importante 

Clortetraciclina/ 

Oxitetraciclina/Tetraciclina 

Codex 

Alimentarius 

Músculo (200); Fígado (600); Rim 

(1200); 

SIM altamente importante 

Colistina Codex 

Alimentarius 

Músculo (150); Fígado (150); Rim 

(200); Gordura/Pele (150) 

SIM criticamente importante 

Doxiciclina União 

Européia 

Músculo (100); Fígado (300); Rim 

(600); Gordura/Pele (300) 

SIM altamente importante 

Enrofloxacina União 

Européia 

Músculo (100); Fígado (200); Rim 

(300); Gordura/Pele (100) 

SIM criticamente importante 

Espectinomicina Codex 

Alimentarius 

Músculo (500); Fígado (2000); Rim 

(5000); Gordura/Pele (2000) 

 SIM importante 

Estreptomicina/ 

Dihidroestreptomicina 

Codex 

Alimentarius 

Músculo (600); Fígado (600); Rim 

(1000); Gordura/Pele (600) 

 SIM criticamente importante 

Fenoximetilpenicilina 
União 

Européia 

Músculo (25); Fígado (25); Rim (25); 

Gordura/Pele (25) 

 SIM criticamente importante 

Florfenicol 
União 

Européia 

Músculo (100); Fígado (2500); Rim 

(750); Gordura/Pele (200) 

 SIM altamente importante 

Fosfomicina 
 Músculo (SR); Fígado (SR); Rim (SR); 

Gordura/Pele (SR) 

 SIM criticamente importante 

Gentamicina Estados 

Unidos 

Músculo (100); Fígado (100); Rim 

(100); Gordura/Pele (100) 

 SIM criticamente importante 

Lincomicina Codex 

Alimentarius 

Músculo (200); Fígado (500); Rim 

(500); Gordura/Pele (100) 

 SIM altamente importante 

Norfloxacina Japão Músculo (20); Fígado (20); Rim (20); 

Gordura/Pele (20) 

 SIM criticamente importante 

Sulfonamida2 União 

Européia 

Músculo (100); Fígado (100); Rim 

(100); Gordura/Pele (100) 

 SIM altamente importante 

Tiamulina União 

Européia 

Músculo (100); Fígado (1000); 

Gordura/Pele (100) 

 SIM importante 

Tilmicosina Codex 

Alimentarius 

Músculo (150); Fígado (2400); Rim 

(600); Gordura/Pele (250) 

 SIM criticamente importante 

Tilosina Codex 

Alimentarius 

Músculo (100); Fígado (100); Rim 

(100); Gordura/Pele (100) 

 SIM criticamente importante 

1Segundo classificação de antimicrobianos de importância crítica para a medicina humana da Organização 
Mundial da Saúde (OMS): criticamente importante, altamente importante e importante. 
NR: Não requer Limite Máximo de Resíduo 

  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As classes de antimicrobianos classificados como criticamente importante 

na lista classificação de antimicrobianos de importância crítica para a medicina 

humana da OMS, e que também possuem registro no SINDAN para serem 

utilizados na medicina veterinária são os Aminoglicosídeos (Amoxicilina, 

Ampicilina, Estreptomicina e Gentamicina), Cefalosporirinas de 4° geração 

(Ceftiofur), Penicilinas (Benzilpenicilina, Fenoximetilpenicilina), Polimixinas 

(Colistina), Quinolonas e fluoroquinolonas (Enrofloxacina e Norfloxacina), 

Derivados de ácido fosfônico (Fosfomicina) e Macrolídeos e Cetolídeos 

(Tilmicosina e Tilosina).  

Segundo Laxminarayan et al (2016), foi reduzido em 47% do uso de 

antimicrobianos para o tratamento de pneumonias causadas pela bactéria S. 

pneumoniae em crianças menores de cinco anos após uma cobertura universal 

da vacina pneumocócica. O que nos mostra que, além de desenvolver políticas 

públicas para reduzir o uso de antimicrobianos, é necessário também 

desenvolver métodos alternativos de prevenção e tratamento de doenças. 

Segundo O’Neil (2016), será necessário descobrir 15 novos antibióticos a 

cada década, gerando um custo de 16 bilhões de dólares para os países, se não 

houver controle do crescimento da resistência antimicrobiana. 

Esse cenário nos mostra a importância de realizar uma maior 

regulamentação e fiscalização na prescrição de medicamentos antimicrobianos 

tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária pelas autoridades 

públicas, do Brasil e do mundo. Há também a necessidade de definir protocolos 

de inativação de micro-organismos resistentes na produção animal, a fim de 

evitar a formação de resistomas ambientais, e também é preciso fortalecer os 

programas de prevenção e controle da resistência antimicrobiana, como o Plano 

de Ação Nacional para Prevenção e Controle da Resistência aos 

Antimicrobianos do Brasil (PAN-BR).  

Atualmente, todos os estabelecimentos sob inspeção do Sistema de 

Inspeção Federal (SIF) fazem a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

– APPCC com o intuito de garantir segurança alimentar à população. Segundo 

Freitas (2011), os pontos críticos de controle são classificados em Biológico- 



PCC (B), Químico- PCC (Q) e Físico- PCC (F). No ponto crítico químico, é 

verificada a presença de resíduos de medicamentos veterinários (apud SILVA 

Jr., 2004). 

A RDC n° 328 e a Instrução Normativa n° 51, ambas de 19 de dezembro 

de 2019, foram publicadas com o intuito de regulamentar os Limites Máximos de 

Resíduos de medicamentos veterinários registrados para uso em animais de 

produção. 

A implementação de programa de vigilância da resistência aos 

antimicrobianos em bactérias isoladas de aves de corte tanto em granjas, na 

indústria de produtos de origem animal e na indústria da alimentação animal se 

constitui de extrema importância a fim de garantir a segurança alimentar para a 

população humana. 
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