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RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA (RAM)
A resistência antimicrobiana tem sido uma
ameaça crescente para o tratamento efetivo de uma
gama cada vez maior de infecções causadas por
bactérias, parasitas, vírus e fungos. A sensibilidade
reduzida
de
antibacterianos,
antiparasitários,
medicamentos antivirais e antifúngicos, vem tornando o
tratamento de muitos pacientes difícil, caro ou mesmo
impossível. A magnitude do problema mundial e o
impacto da RAM sobre a saúde humana, bem como
sobre os custos para setor de cuidados de saúde e ao
impacto social mais amplo, são ainda desconhecidos.

RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA- (RAM)
FATORES DE RISCO
 É uma das maiores ameaças à saúde global, à segurança alimentar e ao
desenvolvimento atual da sociedade.
 Pode afetar qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer país.
 Ocorre naturalmente, mas o mau uso de antibióticos em seres humanos e
animais está acelerando o processo.
 Um número crescente de infecções - como pneumonia, tuberculose e gonorréia estão se tornando mais difíceis de tratar, pois os antibióticos utilizados para
tratá-los tornam-se menos efetivos.

 internações hospitalares mais longas, maiores custos médicos e aumento da
mortalidade.

RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA (RAM)

A resistência
antimicrobiana
ocorre naturalmente,
porém tem havido a
aceleração e agravo
do problema devido a
vários fatores:

 Uso impróprio de medicamentos
antimicrobianos, tais como:
Automedicação, erro de prescrição e
não adesão adequada ao tratamento;
 Programas de prevenção e controle de
infecções inadequados ou inexistentes;
 Má qualidade dos medicamentos;
 Baixa capacidade analítica de
laboratórios oficiais;
 vigilância inadequada;

Fonte: OMS 2015.

 Regulação insuficiente sobre o uso de
medicamentos antimicrobianos.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO
PROBLEMA
EXEMPLO DE COMO É DISSEMINADA A
RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA

FONTE: https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/oms-pede-desenvolvimento-de-novos-antibioticos-para-12-superbacterias20987886#ixzz4wMqjMory (Consultado em 23/10/2017)

ALERTA DA OMS SOBRE A NECESSIDADE DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS ANTIMICROBIANOS - FEVEREIRO DE 2017

FONTE: https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/oms-pede-desenvolvimento-de-novos-antibioticos-para-12-superbacterias20987886#ixzz4wMqjMory (Consultado em 23/10/2017)

A Organização Mundial de Saúde em 2015
publicou o Plano de Ação Global à Resistência
Antimicrobiana. Desde então diversas ações
têm sido desenvolvidas em prol da
conscientização sobre o agravamento do
problema e quanto a adesão dos países na
elaboração e implantação dos Planos de Ações
Nacionais.

Plano de Ação Global da OMS
O Plano de Ação Global tem como
objetivo assegurar a continuidade da
capacidade de tratar e prevenir doenças
infecciosas com eficácia e segurança durante o
maior tempo possível.
Para atingir este objetivo, foram traçados
cincos objetivos estratégicos, conforme
descritos a seguir:

Plano de Ação Global da OMS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO

OBJETIVO 1

Melhorar a conscientização e compreensão da
resistência antimicrobiana através de comunicação
efetiva, educação e treinamento.

OBJETIVO 2

Fortalecer a base de conhecimento sobre a resistência
antimicrobiana e evidênciar através de vigilância e
pesquisa.

OBJETIVO 3

Reduzir a incidência de infecção através de eficácia no
saneamento, higiene e medidas de prevenção a
infecção.

OBJETIVO 4

Otimizar o uso de medicamentos
antimicrobianos em saúde humana e animal.

OBJETIVO 5

Desenvolver condições econômicas para investimentos
sustentáveis que atenda às necessidades de todos
países, e aumentar o investimento em novos
medicamentos, ferramentas de diagnóstico, vacinas e
outras intervenções

Plano de Ação Global da OMS
Atualmente 44 países já possuem seus
planos de ações nacionais. São realizadas
reuniões periódicas para o acompanhamento
das ações, implantação de novos planos de
ações e revisões dos planos de ações nacionais,
quando necessário.

SEMANA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO
SOBRE ANTIBIÓTICOS
A semana mundial de conscientização
sobre antibióticos é promovida anualmente
pela OMS atendendo ao objetivo estratégico 1
do Plano de Ação Global.

O tema deste ano de 2017 da Semana Mundial da
Conscientização sobre Antibióticos organizada
pela OMS é: “Procure orientação de um
profissional de saúde qualificado antes de tomar
antibióticos. Os antibióticos são um recurso
precioso, por isso é importante obter o conselho
certo antes de tomá-los. Isso não só ajudará você
e sua família a obter o melhor tratamento, mas o
uso adequado de antibióticos também ajudará a
reduzir a ameaça de resistência aos antibióticos”.
FONTE: http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awarenessweek/2017/event/en/

OBJETIVOS DA SEMANA MUNDIAL DE
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE ANTIBIÓTICOS
 Tornar a resistência aos antibióticos um problema de saúde
mundialmente reconhecido.
 Conscientizar para a necessidade de preservar a eficácia dos
antibióticos por meio do uso adequado.
 Aumentar o reconhecimento de que os indivíduos, os
profissionais da saúde e da agricultura e os governos devem
desempenhar seus papéis na luta contra a resistência aos
antibióticos.
 Incentivar a mudança de comportamento e transmitir a
mensagem de que ações simples podem fazer a diferença.

Peça sempre orientação a um profissional de
saúde qualificado antes de tomar antibióticos

Peça sempre orientação a um profissional de
saúde qualificado antes de tomar antibióticos

Peça sempre orientação a um profissional de
saúde qualificado antes de tomar antibióticos

Monitoramento da Resistência Antimicrobiana no
âmbito da Vigilância Sanitária foco em Farmácias e
Drogarias – dispensação de medicamentos
AÇÕES ESTADUAIS
 DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NO SITE DA SUVISA-SVS-SES-RJ:
www.saúde.rj.gov.br/vigilância-sanitaria
 CRIAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE
MONITORAMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
ANTIMICROBIANOS.

 PUBLICAÇÃO DE ROTEIRO ORIENTATIVO PARA A VERIFICAÇÃO DO CONTROLE DE
MEDICAMENTOS À BASE DE SUBSTÂNCIAS CLASSIFICADAS COMO
ANTIMICROBIANOS EM FARMÁCIAS E DROGARIAS.
 PUBLICAÇÃO DE ROTEIRO ORIENTATIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA A
VERIFICAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO EM FARMÁCIAS E
DROGARIAS.

MONITORAMENTO DAS AÇÕES MUNICIPAIS
ATUALIZAÇÃO
CADASTRAL DAS
FARMÁCIAS E DROGARIAS

AVALIAÇÃO DOS RISCOS ,
PLANEJAMENTO E
EXECUÇÃO DE AÇÕES
SANITÁRIAS

ATUALIZAÇÃ DE
INFORMAÇÕES SOBRE
INSPEÇÃO SANITÁRIA

MONITORAMENTO
DA QUALIDADE DOS
MEDICAMENTOS
ANTIMICROBIANOS

ATUALIZAÇÃO DE
INFORMAÇÕES DAS
AÇÕES SANITÁRIAS

Roteiro de inspeção
Objetivando auxiliar nas inspeções sanitárias quanto
às verificações específicas sobre a dispensação de
medicamentos à base de substâncias classificadas
como antimicrobianos, de uso sob prescrição, foi
disponibilizado no site www.saude.rj.gov.br/vigilanciasanitaria, roteiro de verificação sobre os itens da
Resolução RDC nº 20 de 05/05/2011.

Legislações aplicadas às Farmácias e Drogarias
ANO

LEGISLAÇÃO

ESCOPO

1973

Lei Federal n° 5.991
de 17/12/1973

Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de
Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e
Correlatos, e dá outras Providências.

1977

Lei Federal nº 6.437
de 20/08/1977

Configura infrações à legislação sanitária federal,
estabelece as sanções respectivas, e dá outras
providências.

1998

Portaria SVS/MS nº
344 de 12/05/1998

Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e
medicamentos sujeitos a controle especial

1999 Portaria SVS/MS nº 6
de 29/01/1999

Aprova a Instrução Normativa da Portaria SVS/MS
nº 344 de 12 de maio de 1998 que instituiu o
Regulamento
Técnico
das
substâncias
e
medicamentos sujeitos a controle especial.

Legislações aplicadas às Farmácias e Drogarias
ANO

LEGISLAÇÃO

ESCOPO

2006

Resolução RDC nº 80
de 11/05/2006

Dispõe sobre o Fracionamento de
Medicamentos.

2007

Resolução RDC nº 58
de 05/09/2007

Aperfeiçoamento do controle e fiscalização de
substâncias psicotrópicas anorexígenas.

2007

Resolução RDC nº 76
de 31/10/2007

Dispõe sobre orientação de procedimentos
relacionados ao credenciamento ao SNGPC para
implementação da Resolução -RDC nº 27, de
2007 (Revogada pela RDC nº 22 de 29/04/14).

Legislações aplicadas às Farmácias e Drogarias
ANO

LEGISLAÇÃO

ESCOPO
Dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o
controle sanitário do funcionamento, da
dispensação e da comercialização de produtos e da
prestação de serviços farmacêuticos em farmácias
e drogarias e dá outras providências.

2009

Resolução RDC nº 44
de 17/08/2009

2009

Instrução Normativa - Dispõe sobre a relação de produtos permitidos
para dispensação e comercialização em farmácias
IN nº 9 de
e drogarias.
17/08/2009

2011

Resolução RDC nº 20
de 05/05/2011

Dispõe sobre o controle de medicamentos à base
de substâncias classificadas como antimicrobianos,
de uso sob prescrição, isoladas ou em associação.

Legislações aplicadas às Farmácias e Drogarias
ANO

2011

LEGISLAÇÃO

ESCOPO

Instrução Normativa nº 7 Dispõe sobre cronograma e procedimentos
de 16/12/2011 (Alterada para credenciamento de farmácias e
drogarias privadas referentes à escrituração
pela IN 01/2013)
dos medicamentos e substâncias contendo
antimicrobianos no SNGPC. Pela in 01/2013
a escrituração dessas substâncias no sistema
passou a ser obrigatória a partir de
16/04/2013.

2012

Resolução RDC nº 44 DE
Resolução RDC nº 41 de Altera a
17/08/2009, que dispõe sobre as Boas
26/07/2012

Práticas Farmacêuticas para o controle
sanitário do funcionamento, da dispensação
e da prestação de serviços farmacêuticos em
farmácias e drogarias e dá outras
providências, e Revoga a
Instrução
Normativa IN nº 10 DE 17/08/2009.

Legislações aplicadas às Farmácias e Drogarias
LEGISLAÇÃO

ESCOPO

2013

Resolução RDC nº 17
de 28 de março de
2013

Dispõe sobre os critérios para peticionamento
de Concessão, Renovação, Cancelamento a
pedido, Alteração, Retificação de Publicação e
Reconsideração
de
Indeferimento
da
Autorização de Funcionamento de Empresa
(AFE) dos estabelecimentos de comércio
varejista de medicamentos: farmácias e
drogarias.

2014

Lei Federal nº 13.043

No Art. 99 altera o Anexo II da Lei 9.782/99
e extingue a Renovação de Autorização de
Funcionamento (AFE) e Autorização Especial
(AE).

2014

Lei Federal nº 13.021, Dispõe sobre o exercício e a fiscalização das
de 8 de agosto de 2014 atividades farmacêuticas

Legislações aplicadas às Farmácias e Drogarias
LEGISLAÇÃO

2014

ESCOPO
Dispõe

sobre

o

Sistema

Nacional

de

Resolução RDC nº 22 DE Gerenciamento de Produtos Controlados –
29/04/2014
SNGPC, revoga a rdc nº 27, de 30/03/ 2007.

Dispõe sobre as medidas de controle de
comercialização, prescrição e dispensação de
medicamentos que contenham as substâncias
anfepramona, femproporex, mazindol e
sibutramina, seus sais e isômeros, bem como
intermediários e dá outras providências.

2014

Resolução RDC Nº 50
de 25/09/2014

2014

Resolução RDC nº 68 de Dispõe sobre a atualização do Anexo I, Lista
de Antimicrobianos Registrados na Anvisa, da
28/11//2014
Resolução – RDC nº 20, de 5 de maio de 2011
e dá outras providências.

Legislações aplicadas às Farmácias e Drogarias
LEGISLAÇÃO

ESCOPO
Estabelece critérios para cadastramento,
alteração e cancelamento de cadastro de
farmácias e drogarias que comercializam
medicamentos de uso sistêmico a base de
substâncias retinóicas.

2015

Resolução SES Nº 1302
DE 24/11/2015

2016

Resolução - RDC Nº 133, Altera a Resolução RDC nº 50/2014, que
dispõe sobre as medidas de controle de
DE 15/12/2016

comercialização, prescrição e dispensação de
medicamentos que contenham as substâncias
anfepramona, femproporex, mazindol e
sibutramina, seus sais e isômeros, bem como
intermediários e dá outras providências.

2017

Resolução - RDC Nº 174
de 15/09/2017

Dispõe sobre a atualização da lista de
antimicrobianos registrados na Anvisa.

Obrigada!
Coordenação de Vigilância e Fiscalização de Insumos,
Medicamentos e Produtos –CVFIM/SUVISA/SVS/SES-RJ
Telefone: 55 (021) 2333-3800
visa.dfm@saude.rj.gov.br
www.saude.rj.gov.br/vigilancia-sanitária

