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A descoberta dos antimicrobianos foi um grande avanço tanto para a medicina humana 

quanto a veterinária, os quais foram primordiais na redução da morbidademortalidade de doenças 

infecciosas. Atualmente há uma variedade de drogas com diversos princípios ativos, tornando-se 

importante a avaliação da eficácia de cada princípio ativo frente ao microrganismo causador da 

enfermidade em questão, sendo de grande interesse na tentativa de controle de infecções 

hospitalares. Tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, os antimicrobianos são 

amplamente utilizados de forma profilática e/ou terapêutica. O aparecimento de resistência a 

antimicrobianos é um dos grandes problemas encontrados na medicina e as drogas atuam como 

agentes seletivos, dando vantagem aos agentes mais aptos. Desta forma, se tem maior dificuldade 

no manejo de infecções, aumentando, assim, os custos do sistema de saúde e dos próprios 

hospitais. Estudos de utilização de medicamentos são necessários para identificar o perfil de 

utilização antimicrobiana, verificando a existência, ou não, da utilização de forma irracional. O 

presente trabalho tem como objetivo determinar o perfil de utilização de antimicrobianos na 

rotina clínico-cirúrgica de cães e gatos no Hospital de Clínica Veterinária (HCV) CAV/UDESC, 

para traçar no futuro um plano racional de utilização e implantar uma comissão de infecção 

hospitalar. A pesquisa está sendo realizada com cães e gatos, machos ou fêmeas, com ou sem 

raça definida, com idades e pesos variado paciente necessita receber a administração oral, enteral 

ou parenteral de antimicrobianos nas modalidades profiláticas e/ou terapêuticas e permanecer em 

internação por um período mínimo de 24 horas. Pacientes com prescrições de antimicrobianos de 

uso tópico não são considerados candidatos a pesquisa. A coleta dos dados está sendo realizada 

através da análise dos prontuários de cada paciente e contato com o médico veterinário 

responsável. São avaliados diversos aspectos do uso dos medicamentos, como a modalidade de 

utilização, o tipo de antimicrobiano ou associação utilizada, a alteração de protocolo durante o 

período de internação, o tempo de internação do animal, o tempo de prescrição de cada 

antimicrobiano utilizado e a utilização de outros medicamentos concomitantes. Até o presente 

momento foram acompanhados e monitorados 93 animais, sendo 71 cães (76,34%) e 22 gatos 

(23,66%). Quanto ao sexo 54,84% machos, sendo 35 cães e 16 gatos, e 45,16% fêmeas, sendo 36 

cadelas e 6 gatas. Quanto à modalidade do uso, 100% dos animais com utilização profilática 

tinham prescrição terapêutica. Desta forma 47,32% (44/93) receberam prescrição profilática 

associada a terapêutica e 52,68% (49/93) receberam apenas a prescrição terapêutica. Quanto ao 
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tempo de internação dos animais, permaneceram o mínimo de 2 e o máximo de 21 dias, obtendo-

se uma média de 6,5 dias. Os antimicrobianos utilizados para a modalidade de profilaxia 

antimicrobiana no período foram a Cefalotina  em 22,73% dos casos, a Ampicilina Sódica  em 

31,82% e a Ceftriaxona sódica nos demais 45,45% dos casos restantes. Já quanto a modalidade 

terapêutica foram utilizados umavariedade mais ampla de princípios ativos, onde foram 

empregados antimicrobianos de forma isolada ou em associação com outro antimicrobiano. 

Dentre os princípios ativos utilizados no período, foram empregados a Amoxicilina + 

Clavulanato de Potássio (8 animais), Ampicilina Sódica (14 animais), Cefalexina (5 animais), 

Cefalotina (14 animais), Ceftriaxona (44 animais), Doxiciclina (1 animal), Enrofloxacino (8 

animais) e Metronidazol (18 animais). Dentre os 93 animais que receberam terapia 

antimicrobiana 22,58% (21/93) realizaram associação entre dois antimicrobianos e 11,82% 

(11/93) tiveram alteração do protocolo terapêutico ao longo de seu período de internação. O 

tempo mínimo de administração do antimicrobiano durante o período de internação foi de 1 dia e 

o máximo de 15 dias ,antes da continuidade da terapia ser realizada a domicílio. Quanto à via de 

administração utilizada na terapia antimicrobiana, 16,26% foram administrados por via oral, 

79,67% por via intravenosa, 1,62% por via subcutânea e 2,44% por via intramuscular. Observa-se 

até o momento, que parece haver falta de padronização nas condutas terapêuticas as quais são 

influenciadas por fatores diversificados. Dentre eles, podem ser citados como principais fatores 

para o uso intrahospitalar a pronta disponibilidade do medicamento e a falta de exames para 

identificação de resistência, enquanto no uso domiciliar, destacam-se fatores como a via de 

administração e o custo do medicamento. Há um maior número de caso onde o antibiótico é 

selecionado para uso intrahospitalar baseado mais em sua disponibilidade do que pela indicação 

terapêutica mais apropriada, pela preferência do médico veterinário ou ainda pelo conhecimento 

da resistência ao antimicrobiano, uma vez que somente 5,37% (5/93) dos casos possuem exames 

de cultura e antibiograma. Considera-se que ainda não seja possível tecer conclusões adequadas 

relacionadas ao perfil de uso dos antimicrobianos sem a realização prévia de avaliação estatística 

e devido ao número insuficiente de casos acompanhados até o momento.  Com a continuidade do 

estudo e ampliação do número de casos, conclusões apropriadas poderão ser tecidas no futuro. 

  

  

 

  


