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Introdução

Em agosto de 2019, a HealthforAnimals publicou o ‘Roteiro para a Redução da Necessidade de Antibióticos’, uma 
estratégia para abordar a resistência antimicrobiana e melhorar o uso responsável. Ele foi assinado pelas maiores 
empresas de saúde animal do mundo e demonstrou uma abordagem unificada para um desafio global.

O Roteiro ofereceu uma visão para diminuir os níveis de doenças, reduzindo a necessidade de antibióticos e 
preservando o bem-estar, melhorando fundamentalmente a forma como cuidamos dos animais. É necessário 
um maior comprometimento com acesso veterinário, treinamento de fazendeiros, monitoramento de RAM, 
desenvolvimento de vacinas e muito mais.

O objetivo era construir a partir de ações observadas nos últimos anos, tais como:

 y Reduções nas Vendas: as vendas de 
antimicrobianos caíram 34% na UE desde 2011,1 
38% nos EUA desde 20152 e mais de 50% no Reino 
Unido desde 2014.3 No entanto, as vendas são um 
mecanismo falho de vigilância. É essencial também 
acompanhar como isso afeta os níveis reais de 
resistência humana e reconhecer que só será eficaz 
com ações complementares em saúde humana.

 y Maior treinamento: Os membros da 
HealthforAnimals criaram programas importantes 
para educar os veterinários no uso responsável de 
medicamentos, como uma nova colaboração entre 
a HealthforAnimals, a Associação Veterinária Mundial 
e o Programa EUFmD da UNFAO para treinar para 
profissionais na África.

 y Ação Coordenada: Coalizões como a Aliança 
para o Uso Responsável de Medicamentos na 
Agricultura do Reino Unido ou a Plataforma da 
UE para o Uso Responsável de Medicamentos 
na Agricultura estão em vigor há décadas. Essas 
coalizões reúnem agricultores, veterinários, 
pesquisa, varejo, etc. para oferecer melhorias no 
uso responsável, uma abordagem única que não foi 
replicada na saúde humana.

 y Maior Prevenção: a adoção de tecnologias de 
prevenção, como vacinas, suplementos nutricionais 
e muito mais, tem aumentado significativamente 
nos últimos anos. Por exemplo, a participação no 
mercado de vacinas aumentou 22,5% na UE de 
2015–2020.4

O Roteiro oferecia quatro áreas de ação do setor público (regulamentação, aceitação do consumidor, 
financiamento da pecuária e acesso à perícia veterinária) e uma lista de 25 ações que o setor de saúde animal 
se comprometeu concluir até 2025. Este relatório de progresso descreve o sucesso do setor de saúde animal e 
trabalha até o momento em nossos compromissos com o roteiro.

No geral, todos os Compromissos estão em andamento para serem concluídos até 2025 e alguns estão 
bem adiantados. Com isso, o setor está avaliando como pode se impulsionar e ampliar ainda mais esses 
Compromissos nos próximos anos.

1 Vendas de agentes antimicrobianos veterinários em 31 países europeus em 2018, Agência Europeia de Medicamentos
2 Relatório Resumido de 2019 sobre antimicrobianos vendidos ou distribuídos para uso em animais produtores de alimentos, U.S. Food and Drug Administration
3 UK VARSS 2019, UK Veterinary Medicines Directorate
4 European Animal Medicines Industry in Figures, https://figures.animalhealtheurope.eu/

Em 2019, os membros da HealthforAnimals estabeleceram 25 Compromissos para o setor assumir 
até 2025 para ajudar a melhorar o uso responsável e lidar com a RAM. Todos, exceto um, estão no 
caminho certo, adiantados ou já concluídos. Isso inclui resultados como, pelo menos:

Este Relatório de Progresso fornece um update em todos os 25 Compromissos. Outra versão será 
publicada em 2023.

657.000 
profissionais veterinários 
treinados indiretamente

US$6,7M em bolsas de 
estudos veterinários, excedendo 

nossa meta de US$5M

49 de 100 
novas vacinas 

entregues
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1 Nota: Este número representa apenas o investimento em P&D em medicamentos tradicionais (farmacêuticos e biológicos) e é 
provavelmente uma sub-representação. Os relatórios de progresso futuros buscarão capturar novas áreas não tradicionais, como 
produtos e serviços.

2 Nota: 22 tratam especificamente de doenças bacterianas, enquanto outros tratam de outros problemas, como doenças virais, que 
podem levar a ou agravar doenças bacterianas secundárias.

Nossos Compromissos

Pesquisa e Desenvolvimento
Se nós continuarmos mantendo as melhores práticas em saúde 
animal, assim como reduzindo a necessidade por antibióticos, nós 
precisaremos de inovações. Os membros do HealthforAnimals fizeram 
os cinco compromissos a seguir, em nosso Roadmap para Redução da 
Necessidade de Antibióticos, para evoluir nosso P&D entre 2019 e 2025.

Investir pelo menos $ 10 bilhões 
em pesquisa e desenvolvimento1

 Progresso: pelo menos 3.17B foi investido até o momento Dentro do Prazo

$3.17B

Distribuir pelo menos 100 novas vacinas2

 Progresso: 49 vacinas entregues até o momento

49 de 100

Antes do Previsto

Entregue pelo menos 20 novas 
ferramentas de diagnóstico

 Progresso: 17 entregues até o momento Antes do Previsto

17 de 20

Entregue pelo menos 20 novos 
produtos de realce nutricional

 Progresso: 7 entregues até o momento

7 de 20

Dentro do Prazo

Entregue pelo menos 30 outros produtos 
que podem reduzir a necessidade 
de um antimicrobiano, reduzindo 
o estresse animal ou estimulando 
o sistema imunológico natural

 Progresso: 8 entregues até o momento

8 de 30

Dentro do Prazo
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Nossos Compromissos

One Health
Ao lidar com questões como a RAM, nós temos que reconhecer que esta não é uma 
questão limitada a espécie ou localização. A RAM afeta animais, pessoas e o planeta, 
e pode apenas ser endereçada pelo reconhecimento das intersecções dos três 
aspectos. Os membros do HealthforAnimals fizeram os dois compromissos a seguir 
para ajudar a fornecer uma visão de Saúde Única (One Health) em nossos trabalhos.

Fornecer novas ferramentas que 
reduzem a probabilidade de 
exposição humana a um patógeno 
resistente, como Salmonela, 
Campylobacter ou E. Coli

Dentro do Prazo

 Progresso: Os membros do HealthforAnimals 
oferecem uma ampla gama de ferramentas que 
podem ajudar a proteger o público contra a 
exposição a bactérias resistentes de animais.

Ferramentas oferecidas pelos membros do HealthforAnimals incluem:

 y Vacinas animais contra ameaças zoonóticas 
à saúde pública, como salmonela, e.coli e 
campylobacter;

 y Produtos nutricionais que ajudam a reduzir a 
presença de clostrídios no intestino;

 y Testes de sensibilidade que reduzem as chances 
de desenvolvimento de resistência quando 
antibióticos são necessários;

 y Testes de diagnóstico para detectar com 
precisão a infecção bacteriana e apoiar o 
tratamento rápido.

Realizar uma análise de risco 
RMA para cada novo antibiótico 
lançado no mercado

Dentro do Prazo

 Progresso: Os membros da HealthforAnimals 
introduziram três novos antibióticos no mercado 
nos últimos dois anos.3 Cada um recebeu uma 
análise de risco RAM antes da introdução no 
mercado.

3 Isso não inclui os genéricos, pois não são novas formulações de antibióticos ou IFAs.
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Nossos Compromissos

Comunicações
Reduzir a necessidade por antibióticos somente será possível quando a 
importância, benefícios, base científica, e barreiras forem apropriadamente 
entendidos. Os membros do HealthforAnimals fizeram os quatro 
compromissos a seguir para ajudar nossos parceiros e stakeholders a 
reconhecer como nós podemos mutuamente evoluir esta visão.

Participar de fóruns e diálogos públicos 
para ajudar a compreender os riscos, 
benefícios e ações que diferentes 
partes interessadas podem realizar 
para melhorar os resultados de saúde 
pública na luta contra a RAM

Dentro do Prazo

 Progresso: Os membros da HealthforAnimals 
têm sido ativos e expressivos em fóruns em todo o 
mundo, mesmo durante a pandemia, promovendo 
a necessidade da colaboração da One Health, 
administração de antibióticos, estratégias para 
reduzir a necessidade de antibióticos em animais.

Os principais fóruns onde os membros da HealthforAnimals falaram incluíram:

 y Cúpula Mundial da Saúde de 2020

 y Fórum da One Health do governo francês

 y Conselho Consultivo Presidencial dos EUA para 
Combate à Resistência aos Antibióticos

 y Congresso Mundial RAM

 y Grupo de Líderes Globais One Health das 
Nações Unidas

 y Fundo de Ação RAM

 y Cúpula Forbes AgTech

Reforçar as comunicações sobre 
os benefícios da biossegurança, 
suplementos alimentares, 
vacinas e produtos que apoiam 
a boa saúde animal

Dentro do Prazo

 Progresso: Todos os membros do 
HealthforAnimals ofereceram robustas campanhas 
de comunicação e materiais sobre o valor dos 
cuidados preventivos em saúde animal nos últimos 
dois anos. 

Os tipos de comunicações dos Membros do HealthforAnimals incluem:

 y Estudo ADVANCE da Boehringer Ingelheim 
sobre o valor da vacinação para aumento da 
produção

 y Série da Ceva sobre o valor da vacinação em 
TogetherBeyondAnimalHealth.com

 y Plano de administração de antibióticos de 8 
pontos da Elanco

 y Kits de ferramentas de mídia social e artigos de 
opinião da IDEXX

 y Programa ‘Hora de vacinar’ da Merck Animal 
Health

 y O robusto ‘Programa da Phibro Academy’ da 
Phibro, que fornece orientação sobre prevenção

 y Relatório Anual de 2020 da Virbac destacando o 
trabalho em alternativas aos antimicrobianos

 y Análise da Zenoaq do valor da biossegurança

 y Relatório de Sustentabilidade 2020 da Zoetis 
delineando uma abordagem preventiva à saúde 
animal e RAM.
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Emitir relatório(s) regular(es) e/ou artigo(s) 
técnico(s) identificando as barreiras à 
adoção de ferramentas de prevenção (por 
exemplo, vacinação, biossegurança, etc.) 
e como elas podem ser abordadas

Dentro do Prazo

 Progresso:

 y Em novembro de 2019, a HealthforAnimals publicou um relatório 
abrangente intitulado “Como aumentar a vacinação animal”, 
destacando as barreiras econômicas, políticas, técnicas, 
regulatórias, práticas e sociais sistêmicas que enfrentam a maior 
adoção desses medicamentos.

 y Em 2021, a HealthforAnimals publicou “New Frontiers in Animal 
Care: The Innovations Shaping the Future” [Novas Fronteiras em 
Cuidados com Animais: As Inovações que Moldam o Futuro]. O 
relatório explica como novas tecnologias, como a inovação digital, 
podem melhorar o atendimento veterinário e as etapas necessárias 
para acelerar sua adoção.

Emitir atualizações do roteiro em 2021 e 2023

Dentro do Prazo

 Progresso: Este Relatório de Progresso oferece uma atualização 
valiosa para as partes interessadas e uma segunda versão ainda está 
planejada para 2023. Além disso, o HealthforAnimals publicou traduções 
em francês e espanhol do Roteiro original em 2020.

HOW TO INCREASE

ANIMAL
VACCINATION

80 Recommendations to 
Overcome Existing Barriers

NEW FRONTIERS 
IN ANIMAL CARE
The Innovations Shaping the Future

FEUILLE DE ROUTE 
POUR RÉDUIRE LE BESOIN  

D’ANTIBIOTIQUES

HOJA DE RUTA  
PARA REDUCIR LA NECESIDAD DEL USO DE LOS 

ANTIBIÓTICOS
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Nossos Compromissos

Treinamento Veterinário e Acesso
Veterinários e demais profissionais da área estão na linha de frente da batalha contra a 
RAM, usando suas expertises e conhecimento para fazer a diferença. Eles são treinados 
a usar antibióticos de forma responsável e reduzir o sofrimento animal enquanto limitam 
o aparecimento de resistência. Os membros do HealthforAnimals fizeram os seis 
compromissos a seguir para melhorar o conhecimento veterinário até 2025.

Disponibilizar orientação técnica para todos os usuários do produto

Dentro do Prazo

 Progresso: Todos os medicamentos vendidos pelos membros da HealthforAnimals incluem 
orientações detalhadas no rótulo e nos materiais que os acompanham. Além disso, as informações 
de contato estão disponíveis no rótulo para buscar detalhes adicionais conforme necessário. 
Outros produtos de saúde animal, como tecnologias de diagnóstico e monitoramento, também 
incluem instruções claras sobre o uso adequado do produto para resultados precisos.

Forneça rótulos claros em cada produto único

Dentro do Prazo

 Progresso: Todos os membros do HealthforAnimals fornecem rótulos abrangentes em todos 
os medicamentos vendidos. As etiquetas variam de acordo com o mercado e os requisitos 
regulatórios, mas o objetivo comum é fornecer informações claras ao usuário final.

Informações em rótulos providos pelos membros do HealthforAnimals incluem 
informações como:

 y ‘Indicações de uso’: As situações e 
doenças em que o medicamento está 
aprovado para uso.

 y Dosagem e Administração: Instruções 
detalhadas sobre como administrar o 
medicamento com eficácia.

 y ‘Reações Adversas’: Lista de possíveis 
efeitos colaterais de um medicamento que 
devem ser monitorados.

 y Períodos de Abstinência: Quantidade 
de tempo que um agricultor deve esperar 
após administrar o medicamento antes 
do abate.

 y Farmacologia: Explicação clínica de 
como funciona o medicshaine, níveis de 
eficácia, etc.

 y Precauções / Avisos: Cuidados para 
o usuário (por exemplo, não para uso 
humano) e informações sobre o que 
fazer em caso de acidente (por exemplo, 
injeção humana acidental).

 y Contato: informações de contato do 
fabricante para relatar eventos adversos 
ou outros problemas

Observação: esta não é uma lista completa e os rótulos dos produtos podem incluir outros 
detalhes.
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Treinar mais de 100.000 veterinários no 
uso responsável de medicamentos

 Progresso: Membros da HealthforAnimals treinaram 
diretamente mais de 37.000 veterinários nos últimos dois 
anos, por meio de várias parcerias e iniciativas. Por meio de 
programas do estilo “Treine o Treinador”, mais de 650.000 
veterinários receberam instruções valiosas sobre o controle de 
doenças e o uso responsável de medicamentos.

Treinamento Direto
37.000 de 100.000

Treinamento Indireto
657.000 demais profissionais 
do setor veterinário

Dentro do Prazo

Realizar pelo menos 15 parcerias de 
treinamento veterinário

 Progresso: Os membros da HealthforAnimals firmaram pelo 
menos 25 parcerias de treinamento veterinário nos últimos dois 
anos. Essas atividades abrangeram geografias tão diversas como 
China, EUA, Bangladesh, Etiópia, Espanha, Austrália e muito mais. 
As parcerias entregues no local resultam em regiões onde muitas 
vezes faltam conhecimentos veterinários.

Antes do Previsto

25 parcerias de treinamentos para 
veterinários empreendidas, excedendo 
a nossa meta de 15

Investir pelo menos $ 5 milhões em bolsas 
e subsídios para educação veterinária

 Progresso: Os membros da HealthforAnimals forneceram 
mais de $ 6,7 milhões em bolsas de estudo e subsídios em 
2020 e 2021.

Antes do Previsto

$6,7 milhões

Entregue um artigo técnico sobre oportunidades em 
telemedicina para melhorar o acesso a veterinários 
em países de alta e baixa e média renda

Dentro do Prazo

 Progresso: A HealthforAnimals publicou novos dados sobre o uso de 
telemedicina durante a pandemia em 2020 e espera pesquisas adicionais sobre 
esse tópico nos próximos anos.
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Nossos Compromissos

Cooperação
A indústria de saúde animal não trabalha em um vácuo e uma questão como RAM 
não pode ser determinada por apenas um setor. Os membros do HealthforAnimals 
fizeram os cinco compromissos a seguir para ajudar a construir parcerias e 
trabalhar multidisciplinarmente para reduzir a necessidade por antibióticos até 2025.

Participar de coalizões de uso 
responsável nos principais mercados

Dentro do Prazo

 Progresso: Os membros da HealthforAnimals continuam a ser 
ativos em coalizões como a Aliança para o Uso Responsável de 
Medicamentos na Agricultura do Reino Unido (RUMA), a Plataforma 
Europeia para o Uso Responsável de Medicamentos em Animais 
(EPRUMA) e a Aliança do Brasil. Em mercados sem uma coalizão 
formal, os Membros muitas vezes ainda trabalham em estreita 
colaboração com a cadeia de valor por meio de relacionamentos 
diretos e grupos de trabalho informais.

Compartilhe dados de vendas em todos 
os mercados onde for necessário

Dentro do Prazo

 Progresso: Os membros da HealthforAnimals continuam 
atendendo aos requisitos regulamentares de fornecer dados 
de vendas em vários mercados. Eles mostram reduções 
acentuadas nos últimos anos, como:

 y Reino Unido: redução de 50% desde 2014
 y EUA: 38% desde 2015
 y UE: 34% desde 2011
 y França: 53% desde 2011

No entanto, os dados de vendas são um mecanismo falho 
de vigilância. A HealthforAnimals e seus Membros apoiam o 
rastreamento da resistência em si para fornecer dados mais 
acionáveis.

Reduções recentes nas vendas de 
antibióticos por mercado

50% 38%

34% 53%

O setor de Saúde Animal está tomando 
medidas valiosas para promover o 
uso responsável de antibióticos. No 
entanto, os dados de vendas não 
indicam se o RAM está aumentando 
ou diminuindo; somente o teste de 
resistência em si pode conseguir isso. 
Ações de Saúde Animal também só 
podem ser verdadeiramente impactantes 
se acompanhadas de etapas 
complementares na saúde humana.

Para o uso responsável de antimicrobianos

ALIANÇA
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Realizar pelo menos 50 auditorias 
de fornecedores de ingredientes 
ativos para garantir que atendam 
aos padrões adequados

Antes do Previsto

 Progresso: Os membros da HealthforAnimals 
realizaram pelo menos 206 auditorias de fornecedores 
de ingredientes ativos nos últimos dois anos.

206

50
Objetivo

Quase 4x mais 
auditorias 

conduzidas

Incentivar os usuários de medicamentos a enviar relatórios de 
eficácia para os sistemas de monitoramento de farmacovigilância

Dentro do Prazo

 Progresso: Todos os membros da HealthforAnimals operam sistemas de monitoramento de 
farmacovigilância, que incluem informações detalhadas sobre como os usuários podem enviar relatórios.

Realizar cinco novas parcerias que 
fornecem produtos que ajudam a 
reduzir a necessidade de antibióticos 
em mercados carentes

Dentro do Prazo

 Progresso: Membros da 
HealthforAnimals empreenderam pelo 
menos 5 novas parcerias nos últimos dois 
anos que estão entregando produtos para 
mercados carentes.

As parcerias realizadas pelos Membros do HealthforAnimals incluem:

 y ‘Projeto Aldeia de Aves’, que oferece 
ferramentas e treinamento para pequenos 
produtores na África Oriental

 y Parceria com Cowtribe, uma startup de Gana 
que distribui medicamentos em regiões rurais

 y Iniciativa ALPHA, que visa melhorar o acesso 
a medicamentos e serviços veterinários de 
qualidade na África.

 y Projeto PREVENT, uma parceria para fornecer 
pintos vacinados a incubatórios em oito países 
africanos.

 y Acelerador de crescimento da África Oriental, 
ajudando as fazendas na África Oriental a 
ter acesso a medicamentos de qualidade 
adaptados aos pequenos proprietários.
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Nossos Compromissos

Conhecimento
Endereçando a RAM será mais bem sucedido com maior conhecimento e 
entendimento sobre suas origens, desenvolvimento, movimento e fatores 
contribuintes. Os membros do HealthforAnimals fizeram os três compromissos 
a seguir que irão contribuir para um melhor entendimento da RAM até 2025.

Publicar novas pesquisas científicas em publicações 
revisadas por pares que melhorem a compreensão de 
patógenos veterinários ou resistência antimicrobiana

Dentro do Prazo

 Progresso: Os membros da HealthforAnimals publicaram pelo menos 29 artigos nos últimos dois anos em 
uma variedade de publicações revisadas por pares, como Journal of Livestock Medicine, Viruses, Microbiome e 
Scientific Reports. Os tópicos incluíram novos métodos de diagnóstico de infecção bacteriana, susceptibilidade 
antimicrobiana, alternativas antimicrobianas e muito mais. Uma lista completa de publicações está disponível 
mediante solicitação.

Fornecer dados e suporte para ajudar a melhorar o 
rastreamento de doenças para organizações como a 
Organização Mundial para Saúde Animal (OIE)

Dentro do Prazo

 Progresso: A HealthforAnimals é um apoiador ativo da Organização Mundial para a Saúde Animal e mantém 
um Memorando de Entendimento (MoU) em andamento que apela à colaboração no “uso responsável e 
prudente de antimicrobianos ... com o objetivo de combater a resistência e manter a eficácia.” Os membros 
da HealthforAnimals também apoiam os esforços de vigilância nacionais, regionais e globais. Por exemplo, um 
membro opera atualmente o mais longo programa contínuo de vigilância RAM da América do Norte, enquanto 
muitos membros contribuem para os programas de monitoramento de resistência do CEESA.

Fornecer bolsas de pesquisa 
de pelo menos $ 1 milhão

 Progresso: Os membros da HealthforAnimals forneceram 
pelo menos $ 7,9 milhões em bolsas de pesquisa nos últimos 
dois anos, superando nosso compromisso. Isso financiou 
pesquisas sobre alternativas aos antibióticos, vigilância 
da resistência, monitoramento da suscetibilidade aos 
antimicrobianos, eficácia dos medicamentos e muito mais.

Antes do Previsto

$7,9M em bolsas de pesquisas 
fornecidas, excedendo nosso 
objetivo de $1M



Olhando para Frente

Nosso roteiro para reduzir a necessidade de antibióticos oferece uma visão clara para melhorar a 
saúde animal global, tanto nas etapas que a HealthforAnimals e nossos membros se comprometem a 
realizar, quanto nas áreas em que pedimos a terceiros que ajam e apoiem esse objetivo. Os membros da 
HealthforAnimals fizeram um progresso significativo nos compromissos que assumimos dentro do roteiro 
e estão determinados a cumprir ou exceder todos eles até 2025.

Encorajamos outras pessoas no setor público, organizações internacionais, setor de saúde humana 
ou qualquer outra instituição que possa afetar uma mudança positiva a se juntar a nós, assumindo 
compromissos mensuráveis da One Health para lidar com a RAM e melhorar o uso responsável. Juntos, 
podemos garantir que os antibióticos continuem sendo uma ferramenta poderosa na saúde humana e 
animal global por muitos anos. 

Notas de Dados

As informações neste relatório foram coletadas no verão de 2021. Elas refletem as atividades da Empresa 
Membro da HealthforAnimals entre novembro de 2019 (Lançamento do Roteiro original) e esta data de coleta. 
Os dados foram enviados confidencialmente pelas Empresas Membros da HealthforAnimals à Associação para 
agregação e apresentação em total conformidade com a privacidade de dados e considerações antitruste.


