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Bactérias matam

três doentes por dia
A má utilização de antibióticos é um dos motivos para que as infeções em meio

hospitalar por bactérias multirresistentes continuem a ser um risco muito grave
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Dilema das bactérias

continua a agravar se
As infeções hospitalares por bactérias multirresistentes causam três mortes
por dia em Portugal ou mais de 1100 por ano alerta um especialista
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Osnúmer

ros que estão para sair nos
próximos meses apontam
para que provavelmente em Portu
gal mais ou menos três pessoas por
dia possam falecer por infeções por
micro organismos por bactérias mul
tirresistentes a nível O
alerta parte do coordenador do gru
po local do Programa de Prevenção e
Controlo de Infeções e de Resistência

hospitalar»

aos Antimicrobianos PPCIRA do

centro hospitalar Barreiro Montijo
Segundo explicou Paulo André Fer
nandes «embora haja aspetos pon
tuais onde tenha havido evoluções po
sitivas há uma série de aspetos no
meadamente os que têm a ver com
as bactérias com resistências mais

perigosas e resistentes a antibióticos
de mais largo espetro que continua
a agravar se» A má utilização dos an
tibióticos nomeadamente quando
não são necessários ou não se ade

quam à doença em causa levou a que

as bactérias fiquem mais resistentes
mais fortes reduzindo as soluções efi
cazes para resolver estas infeções

Novas opções indisponíveis
especialista aponta que «estamos
a tratar muitas situações de infeção
com antibióticos antigos que tínha

mos deixado de usar» por serem «tó
xicos imprevisíveis no seu efeito e na
sua ação» Isto quando existem alter
nativas «mais eficazes» e seguras
«Precisamos que esses antibióticos
sejam libertados em Portugal como
já aconteceu em toda a Europa e em
grande parte do mundo civilizado»
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