
A utilização inadequada de antibióticos (agentes antimicrobianos) pode prejudicar o seu  
animal de estimação, você e a sua família e constitui uma ameaça em termos de saúde  
global. É essencial que todos nós adoptemos comportamento responsável, nomeadamente 
como proprietários de animais.

OS ANTIBIÓTICOS SÃO IMPORTANTES
Muitas infecções não são possíveis de solucionar sem  
recurso a antibióticos, mas o desenvolvimento de  
resistência a estes fármacos está a tornar-se um problema. 
Os proprietários e veterinários necessitam de trabalhar em 
conjunto para resolvê-lo.

O DIAGNÓSTICO É IMPORTANTE
Para determinar se a causa de doença do seu animal é uma 
infecção bacteriana, o médico veterinário pode necessitar  
de recolher amostras de material para procurar sinais de  
infecção ou identificar a bactéria envolvida mediante a  
realização de uma cultura microbiana. Cooperar com os  
procedimentos de diagnóstico aumenta a probabilidade de  
o seu animal recuperar sem correr riscos desnecessários  
(ex. falha na terapêutica).

OS ANTIBIÓTICOS SÃO REALMENTE  
NECESSÁRIOS?
•  Nem todas as infecções são causadas por bactérias,  

ex. algumas são de origem viral e não respondem à  
administração de antibióticos. Para além disso, nem todas 
as infecções bacterianas necessitam da administração de 
antibióticos.

•  Muitas feridas e infecções cutâneas podem ser resolvidas 
com recurso ao tratamento local e lavagens com agentes 
antibacterianos. Peça ao seu veterinário para lhe mostrar 
como pode fazê-lo.

CUMPRA SEMPRE OS CONSELHOS DO  
MÉDICO VETERINÁRIO 
•  Administre os antibióticos de acordo com as instruções. 

Contacte o médico veterinário se o tratamento não for  
eficaz no final do período de tratamento recomendado.

•  Não modifique a posologia nem interrompa o tratamento  
antecipadamente e cumpra com as consultas de  
acompanhamento.

•  Não partilhe o antibiótico com outros animais ou  
proprietários de outros animais.

•  Nunca utilize medicamentos que tenham sobrado de  
tratamentos anteriores.

Recomendações da FECAVA para Proprietários de Animais de Companhia 
relativamente ao Uso Responsável de Antibióticos e Controlo da Infecção

NÃO ESPERE A PRESCRIÇÃO DE  
ANTIBIÓTICOS
Não exija antibióticos se o seu veterinário não os prescrever; 
na maioria dos casos não é adequado administrar antibióticos 
como medida de precaução. Salvo se o seu animal estiver 
gravemente doente e for hospitalizado para tratamento,  
pergunte sempre ao médico veterinário se o antibiótico  
prescrito é mesmo necessário ou se pode ser experimentado 
primeiro outro tipo de tratamento.

MANIPULE O SEU ANIMAL DE  
ESTIMAÇÃO DE UMA FORMA LIMPA
Utilize sempre luvas e desinfecte as mãos antes e depois de 
tratar de ferimentos e de proceder a limpeza dos ouvidos.
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SAIBA O QUE DEVE ESPERAR
Se o médico veterinário estiver consciente dos protocolos 
para a higiene e controlo da infecção,  
ele/ ela utilizará bata ou pijama  
cirúrgico de manga curta, de  
modo a permitir uma correcta  
desinfecção das mãos entre  
pacientes.
•  Não devem ser  

utilizados anéis,  
relógio de pulso  
nem jóias.

•  As mãos devem ser  
lavadas e desinfectadas  
antes de manusear o seu  
animal de estimação.

•  Devem ser utilizadas  
luvas quando for  
manipulado tecido  
infectado ou ferimentos.
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