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Uso do Marbopet ® comprimidos

para tratamento de piodermite

e afecções bucais em cães:

O desenvolvimento de mecanismos de resistência

da escolha cuidadosa em seu emprego, de modo a
minimizar o risco de seleção de bactérias resistentes.

bacteriana a determinados antibióticos é considerado um
dos maiores problemas para a saúde pública mundial,

Marbopet® comprimidos é um antibiótico oral palatável
para cães que contém em sua fórmula a marbofloxacina,
que segundo VOULDOUKIS et al. (2006) é um princípio
ativo pertencente à terceira geração quanto a estrutura
química da molécula.

sendo uma crescente preocupação na medicina humana
e veterinária. A busca por antibióticos eficazes, seguros
e com amplo espectro de ação, é uma necessidade
constante, no entanto, deve-se ressaltar a importância
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MODO DE AÇÃO
As fluorquinolonas penetram nas células através dos poros da membrana celular e acumulam-se rapidamente
nas bactérias susceptíveis agindo por meio da inibição da DNA-girase ou da topoisomerase IV bacteriana,
impedindo o espiralamento e a replicação do DNA. Desta forma, o metabolismo e a divisão celular, bem como,
outros processos bacterianos são interrompidos, levando à perda da integridade da membrana celular e morte
rápida do micro-organismo. Por possuir amplo espectro de ação, Marbopet® comprimidos atua em bactérias
Gram positivas e Gram negativas, sendo indicado no tratamento de todas as infecções.
Num estudo realizado por Frazier D.L. et al
(2000), que comparou a farmacocinética
de
fluorquinolonas
(marbofloxacina,
enrofloxacina, difloxacina e ciprofloxacina),
foi demonstrado que o pico de concentração
sérica de marbofloxacina foi significantemente
superior às concentrações das outras
substâncias testadas, o que resultou numa
maior concentração plasmática em menor
dose. (Fig. 1)
Por essa característica, a marbofloxacina é
considerada um antibiótico eficaz, seguro e de
baixa toxicidade para cães.

Fig.1 – concentração plasmática após 5 dias de doses diárias de marbofloxacina
(2,75mg/Kg), enrofloxacina (5mg/Kg), difloxacina (5mg/Kg), ciprofloxacina
(metabólito da enrofloxacina) administradas a 12 cães.

EFICÁCIA E SEGURANÇA DO MARBOPET® COMPRIMIDOS NO TRATAMENTO DE
PIORDERMITE EM CÃES
Foram selecionados 18 cães, machos e fêmeas, de raças e idades variadas, com diagnóstico confirmado de
piodermite superficial (13 animais) ou profunda (5 animais).
As lesões foram submetidas à cultura - para identificação do micro-organismo envolvido-, e antibiograma, sendo
testada a sensibilidade aos seguintes antibióticos: marbofloxacina, ampicilina, cefoxitina, amicacina e amoxicilina
com clavulanato.
Todos os animais foram submetidos ao tratamento sistêmico por meio de comprimidos à base de marbofloxacina
(Marbopet® comprimidos), na dose de 2,75mg/Kg, a cada 24 horas, por via oral, por um período mínimo de 21
dias para casos de piodermite superficial e 30 dias para os casos de piodermite profunda.
Os sintomas e sinais clínicos evidenciados na primeira consulta (alopecia, prurido, presença de crostas, epilação
fácil, hipotricose, tonsura pilosa, eritema cutâneo, placas melicéricas e exsudação) foram minuciosamente
avaliados e comparados ao término do tratamento.
Para avaliação da segurança, os animais foram submetidos ao hemograma e avaliação bioquímica sérica da
fosfatase alcalina, uréia e creatinina, antes e após a terapia, sendo também observada a ocorrência de êmese,
anorexia, diarreia, emaciação, icterícia, reações farmacodérmicas e sialorréia.
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Não houve diferença estatística significante em relação aos parâmetros bioquímicos (concentração sérica de
ureia e creatinina, e determinação da atividade sérica da fosfatase alcalina) antes e após o tratamento com
Marbopet® comprimidos nos animais estudados.
Os animais foram submetidos ao procedimento cirúrgico para a remoção do cálculo dentário e tratados com
Marbopet® comprimidos. Todos os animais se recuperam bem após procedimento cirúrgico, não sendo
observado nenhum transtorno durante ou após o mesmo. Os cães tratados com marbofloxacina tiveram ótima
resposta ao tratamento, sem o registro de ocorrências de efeitos adversos.
A partir dos resultados laboratoriais, exames clínicos e tratamento cirúrgico
empregado no estudo, conclui-se:

•1

O tratamento com o Marbopet® comprimidos administrados a cães com gengivite leve (I) obteve um
excelente resultado mesmo antes do tratamento cirúrgico.

•2

Para cães com gengivite moderada a grave (II e III) o resultado apresentou-se satisfatório após o 		
tratamento.

•3

Para cães com periodontite a terapia utilizada resultou em melhora significante, reduzindo a halitose 		
(redução do número de bactérias orais) e os efeitos causados pela ação da doença.

•4

O Marbopet® comprimidos foi bem tolerado pelos animais tratados, não sendo observados efeitos 		
colaterais.

Conclusão
Marbopet® comprimidos é um antibiótico seguro e eficaz para diversas afecções bacterianas em cães.
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