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Na atualidade, a busca pelo uso racional dos antimicrobianos é um dos aspectos de maior 

interesse na tentativa de controle das infecções hospitalares. O estudo da utilização de 

medicamentos são uma das ações necessárias para o enfrentamento dos problemas com a 

utilização de medicamentos de forma irracional.  Os antimicrobianos são um dos grupos de 

medicamentos mais prescritos nos hospitais humanos e veterinários, e que causam uma grande 

preocupação quanto à adequação do seu uso, especialmente na modalidade profilática, empregada 

para a prevenção da infecção na cirurgia. Este estudo busca analisar a utilização da profilaxia 

antimicrobiana nos pacientes submetidos à cirurgia no Hospital de Clínica Veterinária do CAV-

UDESC, analisando a efetividade da mesma através da avaliação do paciente em relação às 

infecções pós-cirúrgicas. A pesquisa será desenvolvida com cães e gatos, machos ou fêmeas, com 

ou sem raça definida, com pesos e idades variadas, pacientes da rotina cirúrgica do Hospital 

Veterinário do CAV-UDESC, os quais necessitarem de cirurgia e forem submetidos ao uso 

profilático de antibiótico. O estudo prospectivo está sendo realizado em padrão transversal 

descritivo com o objetivo de avaliar o perfil de uso dos antimicrobianos utilizados no hospital 

veterinário do CAV-UDESC, em Lages, Santa Catarina, no período entre agosto de 2016 à Julho 

de 2018.  Foram incluídos no estudo até o momento 40 animais que receberem pelo menos uma 

dose profilática de antimicrobiano durante o período de internação além da avaliação do paciente 

antes e após a alta hospitalar. Os dados foram colhidos através da análise dos prontuários dos 

pacientes, do acompanhamento dos animais antes e após a alta hospitalar e das informações 

provenientes do médico veterinário responsável. A incidência de infecção e complicações da 

ferida cirúrgica foi acompanhada mediante a monitoração e avaliação do animal no pós-

operatório. Observou-se que 65% (26/40) dos cães estudados eram sem raça definida, sendo 87,5 

% (35/40) eram fêmeas e 12,5% (5/40) eram machos. As cirurgias eletivas representam 68,42% e 

as cirurgias terapêuticas 31,58% do total de cirurgias analisadas. A profilaxia antimicrobiana foi 

realizada no período com apenas 4 principios ativos de antimicrobianos, sendo em  12,5 % (5/40) 

dos casos utilizado o enrofloxacino, em 20% (8/40) a ampicilina sódica, em 30% (12/40) a 
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ceftriaxona e em 37,5% a cefalotina sódica.  Em 7,5% (3/40) dos casos, o paciente já encontrava-

se em terapia antimicrobiana antes da realização da profilaxia antimicrobiana no trans-operatório. 

Do total de pacientes estudados, 17,5% (7/40) continuaram com terapia antimicrobiana no pós-

operatório, sendo que 85,71% (6/7) destes realizaram a continuidade do tratamento com um 

antimicrobiano diferente daquele usado na profilaxia. Dos animais que receberam terapia 

antimicrobiana anterior a cirurgia 7,5% (3/40), 100% (3/3) receberam profilaxia antimicrobiana 

com princípio ativo diferente daquele usado previamente, enquanto 33,33% (1/3) destes sofreu 

alteração do antimicrobiano também no pós-operatório. A infecção das feridas cirúrgicas no pós-

operatório com presença de secreção na ferida, ocorreu em 13,3% (14/40) dos casos. Em 57,14% 

(8/14) destes casos, as cirurgias realizadas foram eletivas.  Em 78,57% (11/14) dos animais com 

complicações da ferida, as mesmas apresentavam sinais locais clássicos de infecção, como edema 

de bordas, coloração avermelhada da pele, aumento da temperatura das bordas da ferida, 

enrijecimento dos tecidos periféricos e aumento de sensibilidade a palpação. Apenas 21,42% 

(3/14) destes animais, apresentavam hipertermia e alteração no leucograma condizentes com 

infecção de caráter sistêmico. Observou-se que em 57,5% (23/40) dos casos, a escolha do 

antibiótico para profilaxia foi realizada com base na disponibilidade ao invés da indicação 

terapêutica ou do procedimento em questão. Quanto ao aspecto de manejo do ferimento, 65% 

(26/40) dos proprietários informaram lavar as mães e/ou utilizar luvas para a realização dos 

curativos. Dos 14 animais com complicações na ferida cirúrgica, 42,85% (6/14) permaneciam 

alojados em ambiente externo à residência. Se considerados fatores como ambiente de 

permanência e higiene no manejo das feridas, mesmo os 57,14% (8/14) dos animais que 

receberam o manejo dos curativos com higienização das mães e uso de luvas e ainda 

permaneceram dentro das residências de seus proprietários ainda apresentaram complicações da 

ferida. No quesito de prevenção ao auto-traumatismo, observou-se que 67,5% (27/40) dos tutores 

fizeram uso correto ou retornaram utilizando o colar elisabetano ou outro dispositivo de proteção 

da ferida na retirada dos pontos de pele. Em torno de 77,5% (31/40) dos proprietários possuíam 

mais outros cães de estimação na residência e em 87,5% (35/40) dos casos, os animais 

apresentavam liberdade para interagir entre si durante o período pós-operatório. Observa-se até o 

momento com os casos acompanhados, que múltiplos fatores podem influenciar a incidência de 

complicações pós-operatórias, porém ainda não se pode tecer conclusões relacionadas ao uso 

profilático dos antimicrobianos com caso no número de animais acompanhados até o momento e 

sem a realização de avaliação estatística.  

 

 

 

 

 

 

 

  


