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A Amoxicilina é um antibiótico do subgrupo das 

penicilinas, e tem origem semi-sintética. Perten-
cente à classe dos beta-lactâmicos, tem ação bac-
tericida, atuando na inibição da síntese da parede 
celular e possui um amplo espectro de ação, sendo 
eficaz contra bactérias Gram + e Gram -.

No entanto, a Amoxicilina é suscetível à degra-
dação por beta-lactamases, que são enzimas pro-
duzidas por algumas bactérias como mecanismo 
de defesa contra a ação dos antibióticos. A asso-
ciação da Amoxicilina com o Clavulanato de 
Potássio (inibidor das beta-lactamases), poten-
cializa a ação do antimicrobiano no combate à 
diversas infecções. 

Clavugard  é um antimicrobiano de amplo espec-
tro para tratamento de processos infecciosos de 
cães e gatos, resultado da associação de Amoxicili-
na e Clavulanato de Potássio. Eficaz contra bacté-
rias Gram-negativa e Gram-positivas causadoras 
de Infecções cutâneas, respiratórias, do trato gas-
trintestinal, periodontais, geniturinárias, tecidos 
moles, tais como piodermites, dermatites, absces-
sos e feridas infectadas, entre outros.

Clavugard foi utilizado na dose de 10mg/kg de 
Amoxicilina e 2,5mg/kg de Clavulanato de Potás-
sio, BID, como tratamento de diversas afecções em 
cães e gatos, sendo sua eficácia demonstrada con-
forme relatado nos casos abaixo:

Demonstração da eficácia do CLAVUGARD para tratamento de infecções.
Dra. Enely Pisani, Médica Veterinária CRMV-SP  5578

BIDU:

SRD, Macho, 2,5 anos, 17 kg

Diagnóstico: 
Higroma ou bursite ou tendosinovite de cotovelo – inflamação da 

cápsula articular

Agravante – lesão da pele e contaminação bacteriana

Tratamento – CLAVUGARD – 175 mg a cada 12 horas durante 10 dias

Antes Após 10 dias de tratamento
com Clavugard
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SAMY:

Chow-chow, Macho, 7 anos, 22 kg

Diagnóstico: 
Dermatite úmida com pústula e contaminação secundária

Agravante – animal resgatado e debilitado

Tratamento – CLAVUGARD – 250 mg a cada 12 horas durante 10 dias.

Antes Após 10 dias de tratamento
com Clavugard

Antes Após 10 dias de tratamento
com Clavugard

PRETO:

SRD, Macho, 9 anos, 12 kg

Diagnóstico: 
Dermatite úmida com crostas e perda de pêlos

Agravante – animal resgatado e debilitado

Tratamento – CLAVUGARD – 125 mg a cada 12 horas durante 10 dias
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Antes Após 10 dias de tratamento
com Clavugard

Antes Após 10 dias de tratamento
com Clavugard

NINA:

Lhasa apso, Fêmea, 12 anos, 6 kg

Diagnóstico: 
Trauma pérfuro-cortante após mordida no banho e tosa

Tratamento – CLAVUGARD – 62,5 mg a cada 12 horas durante 10 dias
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LOLA:

Schnauzer, Fêmea, 12 anos, 9 kg

Diagnóstico: 
Pneumonia pós bronquite alérgica

Tratamento – CLAVUGARD – 125 mg a cada 12 horas durante 21 dias

Antes Após 21 dias de tratamento
com Clavugard
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ISABELI:

Persa, Fêmea, 09 anos, 4,7 kg

Diagnóstico: 
Cistite de repetição

Tratamento – CLAVUGARD – 50 mg a cada 12 horas durante 14 dias
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Durante o período de tratamento, não foram observadas reações adversas como êmese, diarreia, bem como 
alterações nos exames bioquímicos.
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