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Expectativa 

Question 1 
 

Razões: Os antibióticos são as drogas que podem curar as doenças infecciosas. Eles foram a 

maior contribuição do século 20 para a terapêutica. Curiosamente, os antibióticos são as drogas 

mais comumente usadas e mal ut ilizadas do século XX e atual. A resistência aos antibióticos tem 

sido a maior ameaça à medicina moderna devido a mal uso e abuso de antibióticos.  

Objetivo: Com o objetivo de melhorar a conscientização e compreensão da resistência 

antimicrobiana por meio de comunicação, educação e treinamento eficazes, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) declarou a “Semana Mundial de Conscientização sobre Antibióticos” de 

13 de novembro a 17 de novembro de 2017. 

Question 2 
 

Problema: A resistência aos antibióticos está aumentando perigosamente em todas as partes do 

mundo. Novos mecanismos de resistência estão se desenvolvendo e se es palhando pelo mundo, 

ameaçando o tratamento de doenças infecciosas. Uma lista crescente de doenças infecciosas, 

como pneumonia, tuberculose e doenças sexualmente transmissíveis, está se tornando mais 

difícil de tratar à medida que os antibióticos se tornam menos eficazes. A resistência aos 

antibióticos ocorre quando os microrganismos desenvolvem um mecanismo para se proteger dos 

antibióticos para sua sobrevivência, o que torna o antibiótico inútil quando usado contra esse 

microrganismo. Quando os microorganismos desenvolvem resistência contra os antibióticos, 

haverá necessidade de uso de antibióticos mais novos, de maior eficácia e mais caros.  

Fatores: Vários fatores que contribuem para a resistência aos antibióticos são a demanda do 

paciente, preferências do médico, mais tempo para testes de cultura e sensibilidade, 

farmacêuticos e provedores de saúde facilitando o acesso (especialmente em países em 

desenvolvimento), falta de medicamento de qualidade, dose subterapêutica de uso de 

antibióticos na pecuária e atividades promocionais de empresas farmacêuticas. Outro fator 

importante é a falta de conhecimento e conscientização adequada entre a comunidade e o 

pessoal de saúde. 

Question 3  

Achados: Este estudo teve como objetivo avaliar o conhecimento de antibióticos entre 

estudantes de medicina de todos os anos. Os achados mostraram que os estudantes de medicina 

na fase clínica tinham um maior conhecimento do uso de antibióticos e consciência antibiótica em 

comparação com a fase pré-clínica. 

Educação baseada em resultados: Segundo os autores, a educação baseada em resultados é 

uma ferramenta importante na qual os requisitos são explicitamente de finidos em detalhes, para 

assegurar que os graduados em medicina estejam aptos para a prática. Essa forma de educação 

pode ser utilizada para educar os alunos sobre antibióticos na própria fase pré -clínica, de modo 

que eles estejam aptos a prescrevê-los, maximizar sua eficácia e minimizar o desenvolvimento 

de resistência.  

Question 4 

Segundo o texto, a iniciativa para a prescrição racional de antibióticos deve começar a partir da 

base. Além de ensinar sobre a prescrição de antibióticos, os princípios do desenvolvimento do 

protocolo para o uso de antibióticos nas unidades de saúde devem fazer parte integrante do 

ensino de graduação. Exercícios de pequenos grupos  que facilitam os alunos na prática de 

habilidades de educação do paciente, como negociar com os pacientes sobre a necessidade de 

antibióticos e educá-los sobre o uso adequado de antibióticos, devem formar uma parte 

importante do currículo de antibióticos do aluno. As estratégias de educação médica devem visar 

não só aumentar o conhecimento, mas também mudar o comportamento e melhorar os resultados 

do paciente.  
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Question 5 

Um estudo prévio de Azevedo et al. mostrou que> 55% dos estudantes universitários acreditavam 

que os antibióticos precisam ser prescritos para uma doença viral simples; no entanto, em nosso 

estudo, 46% acreditavam nisso. No estudo conduzido por Khan et al., os autores demonstraram 

que> 85% dos entrevistados estavam cientes das consequências da resistência aos antibióticos, 

como tratamento ineficaz, prolongamento da doença, surgimento de resistência bacteriana e 

carga adicional de custo médico para o paciente. No entanto, não incluímos detalhes das 

consequências da resistência aos antibióticos em nosso questionário . 

 

 


