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2° Prêmio Ceva de Pesquisa Clínica:
relato de caso tratado com Marbopet®

Sucesso no tratamento de pneumonia bacteriana em gato 
com uso de marbofloxacina (Marbopet®)

Introdução e revisão de literatura

Pneumonia bacteriana é a inflamação do parênquima pulmonar causada por bactérias (COHN, 2010; HIBBERT, 2013; 
DEAR, 2014; SIMÕES, 2015), e pode ser classificada como primária ou secundária, sendo esta a mais frequente 
(COHN, 2010; HIBBERT, 2013). Há relatos de predisposição em gatos adultos machos e raças de pelo curto (FOSTER 
et al., 2004a). 

Dentre os fatores predisponentes associados à ocorrência de pneumonia bacteriana em gatos, pode-se citar decúbito 
prolongado, imunossupressão sistêmica (por exemplo: uso de quimioterápicos, corticoides, infecção pelo vírus da imu-
nodeficiência felina ou vírus da leucemia felina, hiperadrenocorticismo, diabetes mellitus, estado nutricional inadequado), 
animais muito jovens ou idosos, imunodeficiência congênita, alteração dos mecanismos de defesa respiratórios (por 
exemplo: discinesia ciliar primária, deficiência de imunoglobulina A), dano ao epitélio respiratório (por exemplo: inalação 
de fumaça, afogamento, corpo estranho, infecção viral, parasitária, por protozoários ou fúngica), lesão pulmonar aguda, 
aspiração de conteúdo alimentar, infecção pleural ou mediastinal, injúria torácica perfurante, obstrução de vias aéreas 
(estrutural ou funcional), bronquiectasia e sepse (COHN, 2010; HIBBERT, 2013; SIMÕES, 2015; LAPPIN et al., 2017). 
Além disso, é comum associação com asma felina ou bronquite crônica (FOSTER et al., 2004b). Portanto, quando há 
suspeita de pneumonia bacteriana, possíveis fatores predisponentes devem ser pesquisados conjuntamente (COHN, 
2010).

As bactérias mais comumente isoladas das vias áreas inferiores de gatos 
com pneumonia são Bordetella bronchiseptica, Pasteurella spp., Mycoplasma 
spp., Escherichia coli patogênica extraintestinal, Streptococcus spp. e Sta-
phylococcus spp. Por outro lado, são agentes menos comuns como causa-
dores desses quadros Salmonella typhimurium, Pseudomonas spp., Klebsiella 
pneumoniae, Actinomyces pyogenes, Streptobacillus spp., Mycobacterium 
bovis, Mycobacterium tuberculosis e raramente Mycobacterium avium ou My-
cobacterium microti (BART et al., 2000; FOSTER et al., 2004a; FOSTER et al., 
2004b; FOSTER; MARTIN, 2011; HIBBERT, 2013; DEAR, 2014). Chlamydia 
pode causar pneumonia broncointersticial discreta, que na ausência de infec-
ção bacteriana secundária é auto limitante, portanto, não é considerado um 
agente importante como causador de infecção pulmonar em gatos (BART 
et al., 2000). Ainda, bactérias anaeróbias podem esporadicamente ser asso-
ciadas com pneumonia, porém muitas vezes há dificuldade para isolamento 
laboratorial de tais agentes (LAPPIN et al., 2017). Nesses casos, o diagnóstico 
clínico e tratamento presuntivo de pneumonia bacteriana deve ser realizado 
baseando-se nas informações disponíveis (HIBBERT, 2013; DEAR, 2014). 

Quanto ao diagnóstico, de maneira geral, os exames hematológicos e bio-
químicos são inespecíficos: o hemograma pode mostrar quadro inflamatório 
através de leucocitose por neutrofilia com ou sem desvio à esquerda, mas 
ausência de tais alterações não é um fator excludente; leucopenia e neutrope-
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nia são achados menos comuns; anemia discreta não 
regenerativa de doença inflamatória crônica também 
pode ser encontrada (MACDONALD et al., 2003; FOS-
TER et al., 2004a; FOSTER; MARTIN, 2011; HIBBERT, 
2013; DEAR, 2014); aumento de proteína total (hiper-
proteinemia) e globulinas (hiperglobulinemia) podem 
ocorrer (FOSTER et al., 2004a; HIBBERT, 2013). Rea-
lização de painel bioquímico sérico, urinálise e exame 
de flutuação fecal nem sempre contribuem diretamen-
te para o diagnóstico de pneumonia bacteriana, mas 
são úteis para exclusão de diagnósticos diferenciais 
e evidenciar doenças metabólicas ou endócrinas que 
podem estar atuando como fatores predisponentes 
(HIBBERT, 2013; DEAR, 2014). 

Relativamente aos métodos de imagem que podem 
auxiliar para o diagnóstico de pneumonia, a radiografia 
torácica é um exame crucial para avaliação das vias 
aéreas inferiores e doenças pulmonares parenquima-
tosas. Evidências radiográficas de pneumonia bacte-
riana podem ser representadas por padrão alveolar e/
ou intersticial ou até mesmo nodular focal, multifocal 
ou difuso (DEAR, 2014), e ainda, padrão brônquico 
associado pode estar presente em cerca de 80% dos 
casos (FOSTER et al., 2004a). Porém, a pneumonia 
bacteriana não pode ser excluída em casos de ani-
mais com manifestações clínicas compatíveis sem al-
terações radiográficas, pois estas podem postergar a 
evidenciação por este método (HIBBERT, 2013), como 

constatado em estudo que demonstrou que 23% dos 
casos de pneumonia bacteriana não possuíam altera-
ções radiográficas (MACDONALD et al., 2003). 

Ainda, como métodos de imagem, a tomografia com-
putadorizada e ultrassom de tórax são realizados em 
menor escala. A tomografia possui as vantagens de 
maior sensibilidade e refinamento de imagem para de-
tecção de lesões no parênquima pulmonar, além de 
obter uma imagem tridimensional, minimizar presen-
ça de artefatos e possibilitar visualização nos planos 
axial, coronal e sagital (COHN, 2010; DEAR, 2014). É 
particularmente útil em casos graves, contanto que o 
paciente possua condições anestésicas, no entanto, 
exige anestesia geral e tem custo elevado, o que li-
mita seu uso clínico (DEAR, 2014). A ultrassonografia 
torácica não possui boa sensibilidade na avaliação do 
parênquima pulmonar, mas se mostra útil na avaliação 
de tecido pulmonar consolidado ou para guiar cole-
ta de amostras do parênquima (COHN, 2010; DEAR, 
2014). Ressonância magnética não é utilizada com 
frequência devido ao maior tempo necessário para a 
obtenção das imagens, além de custo elevado e me-
nor disponibilidade, quando comparada aos outros 
métodos (DEAR, 2014). 

Quando os achados clínico patológicos e radiográfi-
cos sugerem possibilidade pneumonia bacteriana, o 
ideal é prosseguir para exames de diagnósticos mais 
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invasivos. Os mais utilizados são o lavado transtraque-
al, lavado broncoalveolar (com ou sem broncoscopia), 
citologia do parênquima pulmonar e com menor frequ-
ência, biópsia do parênquima pulmonar. 

O lavado broncoalveolar via broncoscopia é conside-
rado o melhor procedimento para coleta de amostras 
de vias aéreas inferiores, principalmente em animais 
sem tosse produtiva. Porém, este exame nem sempre 
está disponível devido à falta de equipamento, esta-
do clínico do paciente que impede anestesia geral ou 
restrições financeiras do tutor (COHN, 2010; FOSTER; 
MARTIN, 2011; LAPPIN et al., 2017). Lavado bronco-
alveolar sem broncoscopia apresenta como vantagens 
o dispêndio de menor tempo para realização do exa-
me, custo consideravelmente menor e menor risco de 
complicações por oclusão das vias aéreas, quando 
comparado à técnica com broncoscopia (FOSTER et 
al., 1999). Já o lavado transtraqueal é menos invasivo 
e mais seguro para coleta de amostras, sendo parti-
cularmente útil em doenças pulmonares acompanha-
das de tosse produtiva, ou quando anestesia geral é 

contraindicada pelo estado geral do paciente (COHN, 
2010; FOSTER; MARTIN, 2011). Ainda, o lavado bron-
coalveolar possui maior sensibilidade na detecção de 
características citológicas sépticas, em comparação 
ao lavado transtraqueal (HAWKINS et al., 1995), no 
entanto, quando não há disponibilidade para tal, a re-
alização do lavado transtraqueal é justificável (DEAR, 
2014). 

Recomenda-se que o material obtido nos lavados seja 
submetido a análise citológica com coloração Gram 
ou Ziehl-Nielsen (em casos de suspeita de micobac-
téria), cultura e antibiograma para bactérias aeróbias, 
anaeróbias e Mycoplasma spp. Exame molecular de 
reação em cadeia da polimerase (PCR) para Mycoplas-
ma felis e Bordetella bronchiseptica também são indi-
cados, sempre que possível (COHN, 2010; HIBBERT, 
2013; LAPPIN et al., 2017). A citologia aspirativa do 
parênquima pulmonar guiada por ultrassonografia é 
um método seguro e pouco oneroso (COHN, 2010; 
FOSTER; MARTIN, 2011; HIBBERT, 2013), possui alta 
acuidade diagnóstica, principalmente quando é cole-
tada de lesões focais ou a partir de lobos pulmonares 
consolidados (COHN, 2010). Já a biópsia pulmonar é 
um método mais invasivo, mas fornece maior quanti-
dade de informações, porém, por se tratar de exame 
de custo elevado e pouco acessível, é indicada ape-
nas em animais nos quais outras técnicas diagnósti-
cas já foram utilizadas e há piora progressiva do qua-
dro (COHN, 2010; FOSTER; MARTIN, 2011).

O diagnóstico de pneumonia bacteriana é realizado 
através da comprovação de inflamação séptica supu-
rativa em amostras de vias áreas (DEAR, 2014). Ca-
racterísticas citológicas compatíveis incluem inflama-
ção predominantemente neutrofílica e leucócitos com 
bactérias intracelulares (FOSTER et al., 2004a; FOS-
TER et al., 2004b; FOSTER; MARTIN, 2011; HIBBERT, 
2013; SIMÕES, 2015). A utilização de coloração Gram 
pode auxiliar no direcionamento da antibioticoterapia 
(SIMÕES, 2015), mas se ressalte que por não possuir 
parede celular, Mycoplasma spp. não é corado por 
esse método (FOSTER et al., 2004b). Cultura e anti-
biograma devem ser realizados sempre que possível, 
com objetivo de guiar a antibioticoterapia e reduzir os 
riscos de desenvolvimento de resistência bacteriana 
(SIMÕES, 2015; LAPPIN et al., 2017).

Idealmente, todos os casos com suspeita de pneumo-
nia bacteriana deveriam ter amostras enviadas para 
realização de exames de cultura e antibiograma, no 
entanto, há ainda muita inconsistência quanto aos mé-
todos e resultados obtidos em laboratório, fazendo-
-se, portanto, necessário o desenvolvimento de pes-
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quisas a respeito de práticas ideais de coleta e interpretação (LAPPIN et al., 2017). Além disso, a realidade clínica 
nos indica que não há possibilidade de que se realizem tais exames em todos os pacientes. Nesses casos, a 
Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas em Animais de Companhia recomenda que a terapia antibiótica 
não seja postergada, sendo necessária seleção criteriosa de antibióticos de forma empírica em animais instáveis 
clinicamente ou com manifestações sépticas (DEAR, 2014; LAPPIN et al., 2017). 

Dessa forma, antibióticos são essenciais para o tratamento e normalmente administrados por 3 a 6 semanas e 
1 a 2 semanas após resolução clínica e/ou radiográfica (DEAR, 2014; SIMÕES, 2015; LAPPIN et al., 2017). A 
associação de dois ou mais antibióticos é indicada em casos graves, em especial quando os testes de suscepti-
bilidade bacteriana não são exequíveis (SIMÕES, 2015). Lobectomia pulmonar pode ser indicada em casos nos 
quais não há resolução clínica mesmo após tratamento antimicrobiano adequado (MURPHY et al., 1997).

Quando resultados de cultura e antibiograma não estão disponíveis, recomenda-se empregar terapia empírica 
com doxiciclina (FOSTER et al., 2004b; LAPPIN et al., 2017), meropenen ou imipenen-cilastatina, ou combinação 
de betalactâmicos e fluorquinolonas ou aminoglicosídeos (COHN et al., 2010). Em casos de menor gravidade, re-
comenda-se monoterapia com amoxicilina com ácido clavulânico ou sulfa-trimetoprim, ou marbofloxacina com-
binada com antibiótico com espectro para gram positivos e anaeróbios (como ampicilina e clindamicina), também 
é uma opção viável (COHN, 2010; LAPPIN et al., 2017).

Fluorquinolonas são uma classe de antibióticos com várias vantagens para uso em animais com infecção do trato 
respiratório inferior, como efeito bactericida, altos níveis de distribuição nos tecidos respiratórios e intracelulares 
e baixa taxa de efeitos colaterais. Seu mecanismo de ação ocorre por meio da inibição da replicação e transcri-
ção do DNA bacteriano (WALKER, 2000; ALBARELLOS et al., 2009; FOSTER; MARTIN, 2011). Diferentemente 
de outros antimicrobianos, são distribuídas dentro do citoplasma, onde podem atingir patógenos intracelulares 
(ALBARELLOS et al., 2009). Existem evidências que possuam a propriedade de acúmulo em células inflamató-
rias, gerando atividade ainda maior em áreas com inflamação celular significativa (CARLIER et al., 1990), além de 
excelente atividade bactericida contra ampla gama de bactérias aeróbias gram negativas (incluindo Mycoplasma 
spp.) e atividade moderada contra bactérias aeróbias gram positivas (WALKER, 2000; ALBARELLOS et al., 2009; 
SIMÕES, 2015). Ainda, Staphylococcus spp., E. coli, Klebsiella ssp., Enterobacter cloacae, Proteus miriabilis e P. 
aeruginosa são particularmente sensíveis a esta classe de antibióticos (ALBARELLOS et al., 2009; PALLO-ZIM-
MERMAN et al., 2010), e quanto às bactérias anaeróbias, somente fluorquinolonas de quarta geração (como 
Pradofloxacina) podem apresentar atividade contra elas (como Streptococcus spp.) (WALKER, 2000).
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A absorção via oral das fluorquinolonas é praticamen-
te completa e não é comprometida pela presença de 
alimento (ALBARELLOS et al., 2009), porém, podem 
ser queladas por magnésio, cálcio e outros cátions, 
e, portanto, não devem ser administradas em con-
junto com antiácidos ou sucralfato (WALKER, 2000; 
PALLO-ZIMMERMAN et al., 2010). Sua toxicidade é 
dose e espécie-dependente, sendo que nos gatos, 
os principais efeitos colaterais são distúrbios gas-
trointestinais (como náusea, vômito e diarreia), sen-
do normalmente de característica autolimitante. Ar-
tropatias e degeneração articular são relatadas em 
cães jovens, mas não em gatos (ALBARELLOS et al., 
2009; PALLO-ZIMMERMAN et al., 2010). Toxicidade 
ocular com cegueira por degeneração retiniana agu-
da difusa em gatos foi reportada particularmente com 
a enrofloxacina (GELATT et al., 2001; ALBARELLOS 
et al., 2009), mas outras fluorquinolonas como nor-
floxacina e ciprofloxacina também podem causar 
mesmo efeito tóxico quando administradas em altas 
doses (ALBARELLOS et al., 2009). No entanto, estu-
dos demonstraram que a marbofloxacina não causou 
efeitos retinotóxicos em gatos, mesmo em altas do-
ses (ISHAK et al., 2008). 

Marbofloxacina é uma fluorquinolona de terceira gera-
ção, desenvolvida exclusivamente para uso veteriná-
rio, utilizada em gatos para tratamento de infecções 
urinárias, cutâneas e de tecidos moles na dose de 2,0-
5,5 mg/kg a cada 24 horas, por via oral, subcutânea 
ou intravenosa (ALBARELLOS et al., 2005; PALLO-
-ZIMMERMAN et al., 2010). Após administração por 
via oral, é absorvida em mais que 80%, com 100% 

de bioavaliabilidade (BOOTHE, 2001), apresentan-
do meia vida de cerca de 11 horas, sendo, portanto, 
comparativamente maior do que outras quinolonas 
(ALBARELLOS et al., 2005; BOOTHE et al., 2006). 
Além disso, concentrações séricas de marbofloxaci-
na decrescem de forma lenta, cujos níveis séricos de 
atividade antimicrobiana podem ser detectados por 
mais de 48h após administração (ALBARELLOS et al., 
2005), e sua excreção ocorre principalmente pela urina 
e fezes (WALKER, 2000; ALBARELLOS et al., 2009). 

Ressalte-se que o uso inapropriado e inadvertido de 
antibióticos de amplo espectro pode contribuir para 
o desenvolvimento de resistência bacteriana e perda 
da efetividade terapêutica dos fármacos disponíveis 
(MATEUS et al., 2011), e nesse sentido, a possibi-
lidade de ocorrência de resistência bacteriana com 
antimicrobianos na medicina veterinária e humana 
é uma séria preocupação (WALKER, 2000; PALLO-
-ZIMMERMAN et al., 2010). Dessa forma, a seleção 
apropriada do antibiótico, baseada nos resultados de 
cultura e antibiograma, é o ideal para reduzir a ocor-
rência de resistência bacteriana, no entanto, sabe-se 
que o uso empírico de antibióticos é uma realidade 
frequente tanto na medicina humana quanto na vete-
rinária (PALLO-ZIMMERMAN et al., 2010). Para tanto, 
é necessário uso judicioso das classes de antibióti-
cos, reservando-as respectivamente para casos de 
suspeitas de infecções de organismos suscetíveis 
em tecidos compatíveis, atentando-se para dose, fre-
quência e duração do tratamento apropriados (BOO-
THE et al., 2006).
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Especificamente quanto à marbofloxacina, estudo 
analisou a sensibilidade de bactérias E. coli, P. mul-
tocida, S. intermedius e P. aeruginosa à tal princípio 
ativo entre os anos de 1994 a 2001, não tendo sido 
verificado aumento das taxas de resistência ao longo 
dos anos avaliados (MEUNIER et al., 2004), e outra 
pesquisa também realizou essa análise entre os anos 
de 2002 e 2005, com resultados semelhantes (FARCA 
et al., 2007). Um terceiro estudo evidenciou que mar-
bofloxacina foi efetiva em contra 94,34% das cepas 
patogênicas isoladas de cães e gatos com infecções 
cutâneas, respiratórias e urinárias (MEUNIER et al., 
2004). Tais dados corroboram para o fato de que este 
antibiótico teria pouca ou nenhuma contribuição para 
o desenvolvimento de resistência bacteriana até o mo-
mento (MEUNIER et al., 2004).

O objetivo do presente trabalho é relatar o caso de um 
gato com pneumonia bacteriana, no qual se obteve 
sucesso terapêutico com uso de tratamento empírico 
com marbofloxacina sistêmica (Marbopet®).

Relato de caso

Histórico

Felino, macho, raça Maine Coon, 4 anos, adquirido 
filhote de um gatil. Dieta à base de ração comercial 
seca (“super premium”) e úmida; vacinação tríplice e 
antirrábica atualizadas. O tutor relatava histórico de 
dispneia há cinco dias com piora acentuada nas últi-
mas 24 horas, além de tosse produtiva, cansaço fácil 
e anorexia. A sorologia para vírus da imunodeficiên-
cia felina e vírus da leucemia felina era negativa, bem 
como nenhuma medicação era administrada no mo-
mento do atendimento. 

Exame clínico e métodos diagnósticos 
complementares

Ao exame físico, constatou-se bom estado de condi-
ção corporal, temperatura retal de 38,3°C, mucosas 
cianóticas, desidratação discreta (5%), frequência car-
díaca de 180 batimentos por minuto, frequência res-
piratória de 52 movimentos por minuto, com dispneia 
predominantemente expiratória. O tempo de preenchi-
mento capilar foi menor que 2 segundos, a ausculta-
ção cardiopulmonar revelou crepitações grosseiras em 
campos pulmonares bilaterais, além de abafamento 
de bulhas cardíacas, mas ausência de sopro ou altera-
ções de ritmo cardíaco, bem como a palpação abdo-
minal encontrava-se normal e a saturação de oxigênio 
estava em 85%. 
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Após a estabilização inicial, foi coletado sangue para realização dos exames de hemogasometria venosa, he-
mograma, ureia e creatinina, além de ecocardiografia, tendo-se verificado os seguintes resultados: gasometria 
venosa revelou acidose respiratória; hemograma demonstrou leucocitose discreta, com neutrofilia e desvio à 
esquerda, além da presença de neutrófilos tóxicos; ureia e creatinina encontravam-se dentro dos limites de refe-
rência para a espécie; ecocardiografia não apresentava alterações. 

Prosseguiu-se então para radiografia de tórax em 3 projeções, que revelou extensa área densidade tecidos 
moles em topografia de lobo pulmonar médio, áreas radiotransparentes arredondadas, relacionadas a possível 
presença de bulhas/bolhas pulmonares e opacificação intersticial, tendendo a alveolar do lobo pulmonar caudal 
esquerdo e cranial direito (Figura 1). Foi então solicitada tomografia computadorizada de tórax, que revelou hipe-
rinsuflação dos lobos pulmonares do hemitórax esquerdo, com áreas de acentuado padrão alveolar e presença 
de broncogramas aéreos em lobos craniais e caudais direitos e esquerdos, além de várias áreas sugestivas de 
atelectasia ou consolidação pulmonar em vários lobos e bronquiectasia no lobo cranial direito.

A B

Figura 1 - Radiografia de tórax na projeção látero-lateral direita (A) e látero-lateral esquerda (B) antes do tratamento. Note extensa área de 
densidade tecidos moles em lobo médio e opacificação intersticial, tendendo à alveolar do lobo pulmonar caudal esquerdo e cranial direito 
(setas).

Fonte: Dr. Archivaldo Reche Júnior.

Diante de tais achados, sugeriu-se correlação com processo pulmonar infeccioso ou infiltrativo. Com o animal 
ainda anestesiado, realizou-se lavado transtraqueal. A amostra coletada foi enviada para cultura bacteriana 
aeróbia, cujo resultado foi negativo. Considerando-se as possibilidades de processo infeccioso ou neoplasia 
pulmonar, foi realizada punção por agulha fina do pa-
rênquima pulmonar, guiada por ultrassom. O material 
obtido foi enviado para análise citológica, na qual se 
evidenciou grande quantidade de células inflamató-
rias representadas por neutrófilos, sendo a maioria 
de aspecto degenerado e com estruturas bacte-
rianas em seu citoplasma (Figura 2). Destacava-se 
também a presença de estruturas bacterianas livres 
e grande quantidade de macrófagos alveolares em 
intensa atividade, mas não tendo sido identificadas 
outras alterações e/ou células neoplásicas na amos-
tra analisada. O diagnóstico citológico, portanto, foi 
de processo inflamatório séptico de caráter crônico.

Unindo-se todas as informações obtidas pelos exa-
mes complementares, estabeleceu-se diagnóstico 
presuntivo de pneumonia bacteriana com consolida-
ção de lobos pulmonares. O resultado negativo da 
cultura e antibiograma pode ter advindo de problemas 

Figura 2 - Citologia pulmonar evidenciando estruturas bacterianas 
livres e dentro do citoplasma de algumas células (setas), com neu-
trófilos degenerados ao redor (coloração panótico, microscopia óp-
tica, aumento de 1000x - imersão).

Fonte: Dr. Archivaldo Reche Júnior.
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na coleta, transporte ou cultivo do material no labora-
tório, ou ainda pela característica menor profundidade 
de alcance de amostra das vias aéreas pelo lavado 
transtraqueal, em comparação com o lavado bronco-
alveolar. Trabalhos na literatura já evidenciaram casos 
semelhantes, nos quais não foi possível isolar o agente 
bacteriano por cultura bacteriana em gatos com ma-
nifestações compatíveis com pneumonia infecciosa.

Tratamento e resultados

Foi recomendado ao tutor internação do paciente para 
estabilização e procedimentos diagnósticos, mas por 
motivos pessoais, o mesmo declinou a internação do 
animal. Procedeu-se então à sedação do gato com 
metadona na dose de 0,3 mg/kg por via subcutânea, 
suplementação de oxigênio com auxílio de sonda na-
sal na velocidade de 50 ml/kg por minuto, fluidoterapia 
intravenosa com cloreto de sódio 0,9% a 20 ml/hora. 
O animal apresentou pouca melhora nos primeiros 
três dias, com manutenção da terapia de suporte e 
hospitalização durante o dia. Enquanto se aguardava 
o resultado da cultura e antibiograma, iniciou-se trata-
mento empírico com marbofloxacina (2 mg/kg a cada 
24 horas, via oral – Marbopet® 27,5 mg – Ceva Saúde 
Animal) em monoterapia. 

Destacamos que a seleção apropriada do antibióti-
co baseada nos resultados de cultura e antibiograma 
seria o ideal para reduzir a ocorrência de resistência 
bacteriana. No entanto, o uso empírico de antibióticos 
é uma realidade frequente tanto na medicina humana 
quanto na veterinária. É muito importante o uso judi-
cioso de antibióticos nessas situações, reservando 
tal prática para casos de suspeitas de infecções de 
organismos suscetíveis em tecidos compatíveis, aten-
tando-se para correta dose, frequência e duração do 
tratamento. 

Três dias após o início da terapia, o tutor referiu me-
lhora significativa na condição clínica do paciente, 
com recuperação do apetite e resolução do descon-
forto respiratório. O hemograma mostrou resolução 
do quadro séptico verificado em exame anterior, com 
contagem leucocitária normal e ausência de desvio 
à esquerda ou neutrófilos tóxicos. Trinta dias após o 
início da antibioticoterapia, constatou-se ótima con-
dição clínica, ganho de peso, normorexia e melhora 
significativa do padrão respiratório. A saturação de 
oxigênio e hemogasometria venosa haviam se nor-
malizado, e à radiografia controle de tórax se eviden-
ciou evolução favorável do quadro, com grande me-
lhora da opacificação intersticial e alveolar dos lobos 
pulmonares (Figura 3).

Figura 3 - Radiografia de tórax na projeção látero-lateral direi-
ta após 30 dias de tratamento com marbofloxacina (Marbopet® 
27,5mg – Ceva Saúde Animal). Notar importante melhora do pa-
drão radiográfico comparado ao exame anterior.

Fonte: Dr. Archivaldo Reche Júnior.
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Considerando-se a melhora clínica e radiográfica, foi indicado ao tutor que o animal permanecesse em tra-
tamento com o antibiótico por mais 30 dias e depois retornasse para nova avaliação e exames, o que não 
ocorreu. Foi então realizado contato telefônico após o término da antibioticoterapia, ocasião na qual o tutor 
relatou que o gato se apresentava em ótimo estado geral, sem nenhuma manifestação clínica e com padrão 
respiratório normal. Referiu ter concluído o tratamento com antibiótico conforme indicado, totalizando 2 meses 
de terapia, não tendo sido identificados efeitos adversos durante todo o período de administração da marbo-
floxacina. Um segundo controle da radiografia torácica 10 meses após o tratamento mostrou evolução positiva 
do quadro (Figura 4), e até o último contato com o proprietário o animal encontrava-se em ótimo estado clínico.

A B

Figura 4 - Radiografia de tórax na projeção látero-lateral direita (A) e látero-lateral esquerda (B). Nota-se discreta opacificação de densidade 
de tecidos moles/fluído em topografia de lobo cranial direito e médio direito (setas), porém com evolução muito favorável comparada aos 
exames anteriores.
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Conclusões

O objetivo do relato deste caso não é estimular uso 
de antibioticoterapia empírica em qualquer situação, 
uma vez que a ocorrência de resistência bacteriana 
deve ser sempre uma preocupação, mas sim afirmar 
que muitas vezes não é possível isolamento do agente 
etiológico pelos exames complementares disponíveis. 
Nestes casos, a seleção criteriosa de um antibiótico 
empírico adequado se faz necessária. Sugerimos que 
a marbofloxacina é um antimicrobiano a ser conside-
rado para tratamento empírico de pneumonia bacte-
riana, tanto como monoterapia quanto em associação 
a outros antimicrobianos. O diagnóstico clínico e trata-
mento presuntivo de pneumonia bacteriana pode ser 
realizado baseando-se nas informações disponíveis, 
utilizando também a resposta clínica do animal após 
instituição de antibioticoterapia como guia. O uso da 
marbofloxacina como terapia empírica enquanto se 
aguardava o resultado de cultura e antibiograma nes-
te caso foi uma estratégia válida, uma vez que esta 
possui ação contra a maioria dos patógenos mais co-
mumente isolados de vias aéreas inferiores de felinos. 
Neste caso, optou-se por monoterapia com marbo-
floxacina por via oral e o animal apresentou ótima res-
posta clínica. Saliente-se que a facilidade de obtenção 
do medicamento e boa palatabilidade foram vanta-
gens que garantiram adesão do tutor ao tratamento. 
O uso de marbofloxacina combinada com antibiótico 
com espectro para gram positivos e anaeróbios (como 
ampicilina ou clindamicina) também seria uma opção 
viável para esses quadros.
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