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RESUMO 

O uso inadequado dos antimicrobianos no tratamento de infecções bacterianas é 

bastante discutido, pois pode colaborar para o desenvolvimento de resistência 

bacteriana em animais e no homem. Os exames para identificação bacteriana e 

antibiogramas são pouco utilizados pelo Clínico Veterinário para direcionamento dos 

tratamentos das infecções bacterianas, sendo assim, o uso de antibióticos de amplo 

espectro é cada vez mais realizado e, na maioria das vezes, sem necessidade. Este 

trabalho ressalta a importância da identificação bacteriana e a realização de 

antibiogramas para a escolha do agente antimicrobiano apropriado no tratamento 

das principais afecções atendidas na área de Medicina Veterinária. Parcialmente 

obtivemos 18 casos de animais que mostraram crescimento bacteriano de janeiro a 

junho de 2014 (8 urinas, 6 feridas de pele e 4 swabs otológicos), tendo como 

destaque as bactérias Staphylococcus sp., Escherichia coli e Proteus sp.  
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INTRODUÇÃO 

As doenças infecciosas nos animais representam um problema clínico e econômico 

bastante importante para os Médicos Veterinários e donos de animais (SFACIOTTE, 

2014). Dentre as principais preocupações está a resistência bacteriana, pois envolve 

várias espécies de microrganismos e seus mecanismos de resistência 

(GUARDABASSI et al. 2004). 

Conforme descrito na literatura, existe um risco potencial de resistência entre 

determinados fármacos, tanto em humanos como em animais, devido à falta de 

conscientização e ao uso indiscriminado dos antimicrobianos, levando ao aumento 

das taxas de resistência (UMBER e BENDER, 2009). A maioria dos pacientes é 

tratada com antibióticos de amplo espectro sem real necessidade, uma vez que a 

identificação das bactérias e dos antimicrobianos é primordial para o sucesso do 

tratamento, evitando assim a emergência de cepas multirresistentes 

(GUARDABASSI et al., 2008; CLARKE, 2006). O aumento no número de infecções 

por estafilococos coagulase-negativos (ECN) e sua frequente resistência à meticilina 



vem se tornando uma grande dificuldade no controle das afecções por este agente 

(RATTI, 2009).  

Para que exista um monitoramento no uso das drogas antibacterianas é necessário 

um controle rigoroso, sendo que a terapia antimicrobiana deve ser prescrita por um 

Médico Veterinário somente após os resultados de exames laboratoriais, nas doses 

e período determinados (QUINN et al., 2005). 

OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo avaliar retrospectivamente o perfil de resistência 

antimicrobiana in vitro de isolados bacterianos de diversos processos infecciosos em 

pacientes atendidos no Hospital Veterinário Anhembi Morumbi no período de janeiro 

de 2002 a dezembro de 2014, através da análise dos prontuários clínicos e dados do 

Laboratório de Patologia Clínica. 

METODOLOGIA 

Será realizado estudo retrospectivo, utilizando dados clínicos e laboratoriais de 

casos registrados de afecções bacterianas, avaliação e interpretação dos 

antibiogramas com o objetivo de avaliar o perfil de resistência antimicrobiana 

encontrado. 

DESENVOLVIMENTO 

O presente trabalho encontra-se no estágio de coleta de dados em prontuários e 

laudos laboratoriais do Hospital Veterinário Anhembi Morumbi e revisão de literatura 

para posterior análise, interpretação e formulação do perfil de resistência 

antimicrobiana dos pacientes. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento foram coletados dados do período de janeiro de 2008 a julho de 

2014, referente às regiões envolvidas em contaminações bacterianas e as 

respectivas bactérias encontradas. Além do desenvolvimento teórico do trabalho 

baseado em revisão de literatura. Parcialmente obtivemos 18 casos de animais que 

mostraram crescimento bacteriano de janeiro a junho de 2014 (8 urinas, 6 feridas de 



pele e 4 swabs otológicos), tendo destaque as bactérias Staphylococcus sp., 

Escherichia coli e Proteus sp. Nos casos de infecções urinárias as bactérias 

apresentaram maior sensibilidade à Amicacina, Gentamicina e Sulfametoxazol com 

Trimetoprim e resistência à Clindamicina, Amoxicilina e Claritromicina. Nas feridas 

de pele constatamos sensibilidade à Amicacina, Ceftiofur e Amoxicilina com Ácido 

clavulânico e resistência à Doxiciclina, Clindamicina e Cefalexina. Já em otites de 

orelha média observamos sensibilidade à Tobramicina, Ciprofloxacina e 

Gentamicina, enquanto que a resistência foi à Enrofloxacina, Neomicina e 

Norfloxacina. 
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