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“Moscas encontradas á quilômetros de distância dos hospitais 
transportam bactérias resistentes aos antibióticos” 

 
Superbactérias potencialmente mortais podem ser transmitidos por moscas para as pessoas em longas 
distâncias; advertem os cientistas. Especialistas e investigadores da área da saúde encontraram evidências 
preocupantes sobre as moscas e baratas por serem resistentes aos antibióticos podem transportar a 
quilômetros e transmitir bactérias as pessoas, animais e alimentação. Nos testes realizados, as mesmas 
cepas que vivem no intestino de suínos foram descobertas em insetos voadores e rasteiros que 
transportam os superbactérias.  

Os especialistas destacam os perigos do uso excessivo dos antibióticos em quais atividades desde 
hospitalares as fazendas que lidam com animais e agricultura para combater as doenças que reduzem a 
produtividade. Estudos demonstram que deve ser feita uma investigação urgente sobre o uso discriminado 
dos antibióticos em relações entre os animais e as superbactérias.  
Embora as bactérias resistentes a drogas como a MRSA, KPC e outras são consideradas como problemas 
graves para os hospitais, está existindo uma forte evidência ligando superbactérias a agropecuárias.  
Os fazendeiros e agricultores tradicionalmente utilizam antibióticos para acelerar o ganho de peso no 
gado, frangos, suínos, na agricultura e outros animais. Se uso foi proibido pela Comunidade Européia, na 
prática do dia-a-dia a foi a redução foi pequena; porque isto implica em menor ganho financeiro. Os 
fazendeiros e agricultores são ainda muito dependentes de antibióticos para doenças e o uso excessivo 
aumenta o risco das bactérias tornarem-se resistentes aos medicamentos necessários para curar a doença 
em pessoas. 
O estudo publicado na revista BioMed; as bactérias em suínos comparadas com as bactérias em moscas, 
baratas e insetos encontradas na atividade rural não foram só as do mesmo tipo de bactéria; mas houve 
uma elevada taxa de resistência aos antibióticos. Dois tipos comuns de bactérias encontradas no intestino 
(Enterococcus) demonstram resistência aos quatro antibioticos mais comuns utilizados no tratamento dos 
pacientes internados em hospitais. 

Conforme Dr. Ludek Zurek os resultados são muito importante para a saúde humana, diz ele: “As 
bactérias do trato digestivo de suínos estão freqüentemente expostos à pressão seletiva e muitos se tornam 
resistentes aos antibióticos. Conseqüentemente, há um risco das bactérias sejam transferidas para o gado 
comum e pragas urbanas; os insetos estão espalhando a bactéria potencialmente mortal a vida humana. 
Isto tem implicações gravíssimas tanto para os animais quanto aos seres humanos. O uso excessivo de 
antibióticos em animais conduz a um aumento da resistência bacteriana, que terá conseqüências graves 
para a saúde e bem estar do animal, tornando as doenças intratáveis; inclusive para a saúde humana, 
quando ocorrer a transferência das superbactérias dos animais para seres humanos”. 
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Os estudos realizados pelo Dr. Zurek demonstraram que os insetos voam em cadeias, 
transportando bactérias resistentes aos antibióticos. 

 
“Moscas e insetos são atraídos pela alimentação humana e bebidas, eles são muito móveis - podem voar 
vários quilômetros - e são muito bons em contaminação dos alimentos e outras superfícies, devido ao fato 
de que não podem se alimentar de um alimento sólido. Eles têm que regurgitam a saliva e o conteúdo do 
intestino para liquefazer o alimento sólido. - Desta forma, cuspir muitas bactérias”, acrescentou. 

Ano passado, a alertou para os níveis chocantes de E. coli e superbactéria da salmonela em fazendas 
britânicas. Outra, quase intratável, tipo de resistência aos antibióticos em E. Coli, conhecida como 
espectro estendido beta-lactamases (ESBL) de resistência se espalhou a partir de um punhado de fazendas 
com mais de um em cada três explorações leiteiras na Inglaterra e no País de Gales. 

A Soil Association foi chamada para realização de testes mais sensível aos suínos do Reino Unido - isso 
já está acontecendo em outros países da Comunidade Européia; ou seja, restrição das importações de 
carga viva e realização de mais testes para quaisquer importações de carnes. MRSA de origem animal tem 
se alastrado rapidamente nos países da Europa com uso intenso de antibióticos; como na Holanda, 
Alemanha e Espanha. 

 
Imagem da Internet 

A Empresa X-Germs, localizada no CECOMPI – 
Parqtec em São José dos Campos – SP, atua no 

segmento da Tecnologia UV-C para esterilização 
de ambientes; tendo uma gama de produtos para 
atender as necessidades após uma analise técnica 

do local e das condições existentes 

 


