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RESUMO 

 
A piodermite canina é uma enfermidade muito comum em clínicas para animais de pequeno porte, 
com isso a necessidade de uma atenção especial, pois é crescente o número de casos dessa doença 
ocasionada por microrganismos multirresistentes. Desta forma, faz-se necessária, a identificação para 
os inúmeros casos de recorrência e resistência, a iniciação de tratamento baseada em testes e 
susceptibilidade antimicrobiana. O principal agente da piodermite é o Staphylococcus 
pseudintermedius, microrganismos estes altamente resistentes às condições atuais. O tratamento 
correto é muito importante em relação à saúde animal e pública, devido ao potencial de propagação 
desta bactéria. A piodermite superficial secundária, abordada especificamente nesse trabalho, 
também causada pelo microrganismo Staphylococcus pseudintermedius, torna-se de maior 
importância na sua identificação por ser secundária, buscar suas causas base e consequentemente, 
a resolução das causas para obter-se êxito no tratamento. O objetivo deste trabalho é esclarecer, 
expandir conhecimento, explicar as características da piodermite superficial secundária canina: como 
sinais clínicos, métodos de diagnóstico e formas de tratamento. 
 
Palavras-chave: Sinais Clínicos. Staphylococcus pseudintermedius. Tratamento. 
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ABSTRACT 

 

Canine pyoderma is a very common disease in clinics for small animals, thus the need for special 
attention, since an increasing number of cases of the disease caused by multiresistant 
microorganisms. Thus, it is necessary to identify the numerous cases of relapse and resistance, 
initiation of treatment based on tests and antimicrobial susceptibility. The main pyoderma agent is 
Staphylococcus pseudintermedius, these microorganisms highly resistant to current conditions. The 
correct treatment is very important in relation to animal and public health due to the potential spread of 
this bacteria. The secondary superficial pyoderma, specifically addressed in this work, also caused by 
the microorganism Staphylococcus pseudintermedius, it is of utmost importance in their identification 
to be secondary, seek their causes base and consequently the resolution of the causes to obtain 
successful treatment. The objective of this study is to clarify, expand knowledge, explain the 
characteristics of canine superficial pyoderma secondary: as clinical signs, diagnostic methods and 
forms of treatment 
 
 
Keywords: Clinical signs. Staphylococcus pseudintermedius. Treatment. 
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PARTE I: 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM 

MEDICINA VETERINÁRIA 

CLÍNICA VETERINÁRIA E PET SHOP PERDIGUEIRO –  

OURINHOS SP 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O estágio curricular supervisionado é a etapa final do acadêmico no qual é 

possível ter vivência da rotina de um médico veterinário. Esse é o momento de 

praticar o que foi aprendido na teoria durante o curso, praticando as formas de 

abordagem de paciente, formas de diagnóstico e o melhor protocolo terapêutico. 

 

1.1 Descrições do local do estágio 

 

 O estágio foi realizado da Clínica Veterinária e Pet Shop Perdigueiro, 

localizada na Rua Miguel Cury, n 827, Bairro Tropical, Ourinhos-SP. Com a 

supervisão dos Médicos Veterinários Guilherme Manso Zaia e Waldomiro Ferreira 

Neves Neto, no período de 03 de agosto a 30 de novembro de 2015. Totalizando 

640 horas de acordo com o cumprimento de horas necessárias para a efetuação do 

estágio supervisionado.  

 A clínica dispõe de uma recepção, espaço para o pet shop, área do banho e 

tosa, uma sala de atendimento, sala de cirurgia equipada com anestesia inalatória, 

internação com capacidade para 8 animais e sala de doenças infecciosas. Sendo o 

atendimento de 24 horas, com veterinário de plantão. 
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Figura 1 - Fotografia da fachada da Clínica Veterinária e Pet Shop Perdigueiro 

 
Fonte: arquivo pessoal, 2015. 

 

1.2 Atividades desenvolvidas 

 

 A casuística foi bem variada. Inicialmente os casos confirmados de cinomose 

em cães, chegaram a cinquenta em dois meses, diminuindo significativamente nos 

últimos meses. Houve casos de doenças como: parvovirose, erliquiose e TVT.  

 Grande incidência também de episódios de gastroenterites e cálculos renais, 

necessitando muitas vezes da internação do paciente. Emergências foram bem 

presentes neste período: casos de intoxicação, traumas devido a espinhos de 

ouriço, mordidas, atropelamento e ferimentos. 

 No setor da cirurgia, em média foram realizadas três castrações de cadelas 

por semana, totalizando 36 castrações. Castrações de cachorros tiveram a média de 

três por mês. No período total do estágio, houve duas cesáreas (uma cadela e uma 

gata), três correções de hérnia umbilicais em cães, quatro profilaxias periodontais, 

uma laparoscopia exploratória, uma correção de prolapso vaginal, três retiradas de 

massa, seis mastectomias, uma descompressão medular e duas amputações de 

membro. 
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Figura 3 - Castração de cadela com piometra. 

 

Fonte: arquivo pessoal, 2015. 

 

 Nos três meses, foram realizadas quinze eutanásias por motivos variados, 

todas com consentimento do proprietário. Além de acompanhar o atendimento, 

realizar anamnese, era de competência da estagiária fazer curativos, medicar os 

pacientes de acordo com o protocolo de tratamento, limpar as baias, auxiliar nos 

procedimentos cirúrgicos, cuidar do pós-operatório dos animais, entre outras 

funções.  

 O exame de ultrassom é terceirizado, e eram realizados nas dependências da 

clínica. Havendo a oportunidade de acompanhar e discutir laudos.  

 

2 CONCLUSÃO 

 

 A importância do estágio curricular supervisionado é reconhecida ao longo 

desse período.  É neste momento, que o acadêmico consegue realmente ver o que 

é ser um médico veterinário. Aumentando o conhecimento e assimilando a teoria 

com a prática.  Conhecendo os pontos positivos e negativos da área escolhida.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Piodermite em síntese refere-se a qualquer infecção piogênica da pele, sendo 

um termo utilizado pela maioria das vezes dando referência à infecções bacterianas 

cutâneas (RODRIGUES et al.,2009).  

            Avalia-se que 30 a 40% de todos os animais atendidos na rotina clínica 

veterinária apresentem dermatopatias como queixa principal ou como doença 

secundária (BOTONI, 2013). 

  O canino tem alta susceptibilidade a infecções de pele comparada aos seres 

humanos, provavelmente por ter a pele mais fina, e por apresentar uma escassez de 

lipídios intracelular, falta de queratina e sebo no infundíbulo folicular e um pH mais 

alcalino (FLORES, 2006). 

        As infecções bacterianas do tegumento, denominadas piodermites, são 

consideradas em superficiais e profundas, de acordo com a camada cutânea na qual 

o processo piogênico está instalado (LARSSON JUNIOR, 2008). A piodermite é uma 

das enfermidades mais comuns em cães, sendo o seu patógeno principal o 

Staphylococcus pseudintermedius antes classificado como S. intermedius (VIEIRA, 

2012). O S. pseudintermedius também é responsável por infecções genitais, 

articulares, auriculares, respiratórias, entre outras (ALMEIDA, 2011). Os cães podem 

adquirir Staphylococcus spp da mãe no período neonatal, e as taxas de colonização 

na pele desses animais são normalmente elevadas (VIEIRA, 2012). 

 Alguns estudos relatam a transmissão animal-humano. Humanos colonizados 

com esse Staphylococcus multirresistente podem ser uma fonte de recontaminação 

para cães. A transmissão zoonótica e antropozoonótica de S. pseudintermedius 

aparenta ser inevitável e, deste modo esses microrganismos são uma preocupação 

tanto para o tratamento de doenças em animais quando para saúde pública 

(COELHO et al., 2007; LARSSON JUNIOR, 2008). 

 Espécies de Staphylococcus spp resistentes a antimicrobianos representam 

um problema cosmopolita, sendo o controle de sua disseminação um importante 

desafio (COELHO et al., 2007). 

 Na pele dos cães, para que haja infecções bacterianas é necessária 

aderência de bactérias e consequente colonização. A aderência está relacionada à 
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virulência, tropismo tecidual e suscetibilidade do hospedeiro aos agentes infectantes 

(SCOTT et al.;1996). 

 É indispensável o conhecimento da diferença entre os termos colonização e 

infecção. Presença de microrganismos isolados do interior de pústulas ou pápulas 

intactas é alusiva de infecção, principalmente em presença de células inflamatórias 

em integral processo de fagocitose. Colonização significa que um patógeno em 

potencial está habitando o organismo do animal, mas ainda não está causando 

nenhuma reação, normalmente quando células inflamatórias em atividade fagocitária 

são inexistentes (BOTONI, 2013). 

 A piodermite superficial é uma infecção que atinge folículos pilosos e 

epiderme adjacente, em geral esta infecção é secundária. Notam-se áreas focais, 

multifocais ou generalizadas contendo pápulas, pústulas, escamas, crostas, 

colarinhos epidérmicos ou áreas circunscritas de eritema e alopecia que podem 

apresentar centros hiperpigmentados. Cães com pelos curtos frequentemente 

apresentam alopecia irregular, cujo aspecto parece “roído por traças”. Cães com 

pelos longos apresentam sintomas que podem ser insidiosos, com pelos opacos e 

sem brilho, escamas e queda excessiva de pelos. Sendo em ambos os casos, o 

prurido é variável, desde ausente até intenso (MEDLEAU, et al.; 1986). 

 A alergia cutânea é uma das causas mais corriqueiras de piodermite, pois a 

presença de mastócitos e histamina tornam a camada superficial da epiderme mais 

sensível e predisposta a antígenos bacterianos. Com a pele inflamada, a 

proliferação da epiderme está aumentada e se apresenta mais úmida e com a 

temperatura elevada, levando a uma maior proliferação bacteriana. Portanto a 

patogenia da piodermite em cães está baseada em três pontos importantes: 

superfície da pele dos animais colonizada por bactérias que estão adaptadas ao 

microambiente, tanto da camada córnea superficial como do folículo piloso, 

cooperando desta maneira para a imunidade da pele; a quebra deste equilíbrio 

colabora para a propagação de cepas patogênicas. A camada córnea do cão é a 

mais espessa e compacta comparada a outras espécies, predispondo o animal a 

infecções bacterianas; a pele do cão apresenta quantidades pequenas de emulsão 

intracelular composta por suor e lipídeos, sendo que o infundíbulo do folículo piloso 

do cão é aberto e não apresenta tampão sebáceo protetor (VIEIRA, 2012). 
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 Para se obter um diagnóstico seguro, deve-se primeiro excluir malasseziose, 

demodiciose, dermatoses e outras causas de foliculite, assim como o pênfigo 

foliáceo que é incomum (VEIRA, 2012). 

 Exames citológicos oriundos de exsudatos das lesões podem ser mais válidos 

que culturas, pois a presença de neutrófilos degenerados e bactérias fagocitadas 

são destaques de infecção e constitui resposta do hospedeiro a enfermidade 

(MILLER et al., 2013). 

 A piodermite compõe uma das maiores causas de indicações de 

antimicrobianoterapia em cães, geralmente utilizado de forma empírica, sendo as 

cefalosporinas, a primeira escolha para tratamento (SILVA et al.; 2014). O 

tratamento das piodermites pode ser tópico e sistêmico. Comumente é utilizada 

associação das duas modalidades terapêuticas (LUCAS et al.,2004). 

 As piodermites recidivantes podem ocorrer em algumas situações, embora 

seja realizado diagnóstico rápido e medidas terapêuticas adequadas, esse fato pode 

estar relacionado a um tratamento inadequado, ou a uma doença primária não 

identificada que afeta a integridade da pele (LARSSON JUNIOR, 2008). Fazendo 

necessário o uso contínuo ou prolongado de antimicrobianos (SCOTT et al., 2008; 

HNILICA, 2011). A recidiva ocasionada pelo tratamento errôneo ou pelo mau 

diagnóstico leva a seleção de bactérias resistente e/ou multirresistentes, o que 

dificulta o manejo dessa afecção (LOEFFLER et al., 2008).  

             O objetivo deste trabalho é esclarecer, expandir conhecimento, explicar as 

características da piodermite superficial secundária canina: como sinais clínicos, 

métodos de diagnóstico e formas de tratamento. Os dados para realização desta 

pesquisa foram obtidos através de artigos acadêmicos e livros, de autores nacionais 

e internacionais, referente ao estudo das lesões dermatológicas em animais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 Pele 
 

 A pele é a barreira anatômica e fisiológica entre os organismos e o meio 

ambiente, promovendo proteção contra injúrias químicas, físicas e microbiológicas 

(LUCAS et al.; 2004).  

 É um dos maiores órgãos, chegando cerca de 20% do peso corporal, 

recobrindo a superfície do corpo e suas cavidades (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 

2004). 

 Podem-se relacionar várias funções ligadas a pele: proteção contra perdas, 

possibilitando um meio adequado para os outros órgãos, além de impedir a perda de 

água, eletrólitos e macromoléculas; proteção contra agressões externas de várias 

origens; proteção de estruturas queratinizadas, como pelos e unhas; promove 

termorregulação para sustentação do manto piloso, regulação dos vasos sanguíneos 

e da função glandular. A pele apresenta imunidade celular e humoral (LUCAS et al.; 

2004). A imunorregulação é alcançada pelos queratinócitos, células de Langerhans 

e linfócitos, que contíguos, possuem função de imunovigilância protegendo a pele de 

neoplasias cutâneas e infecções persistentes (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004; 

SCOTT et al.,1996). 

 Geralmente a espessura da pele decresce ventralmente, sendo espessa nas 

regiões cervical dorsal, torácica dorsal, cefálica e base da cauda, e mais fina nas 

regiões das orelhas, axilar, inguinal e perianal. De maneira geral, a espessura da 

pele varia de 0,4 a 2mm em felinos e de 0,5 a 5mm em caninos (LUCAS, 2008). 

 A superfície cutânea dos mamíferos é, geralmente, levemente ácida, sendo 

que o pH cutâneo dos carnívoros domésticos varia de 5.5 a 7.5. O pH varia 

conforme a região anatômica, o tipo de manto piloso, a identificação sexual e a raça 

(SCOTT et al.,1996). 

 A pele apresenta-se composta por uma porção epitelial de origem 

ectodérmica, epiderme; uma porção conjuntiva de origem mesodérmica, a derme. 

Abaixo e em continuidade com a derme está a hipoderme, que apesar de ter a 

mesma origem da derme, não faz parte da pele, serve de suporte e união aos 
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órgãos contíguos, e é responsável pelo deslizamento da pele sobre as estruturas na 

qual se apoia (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004). 

 A epiderme, a camada mais externa da pele, é constituída por um epitélio 

estratificado, pavimentoso e queratinizado, e subdividida em estrato basal, estrato 

espinhoso, estrato granuloso, estrato lúcido e estrato córneo. Sendo que ela é uma 

estrutura dinâmica, constantemente renovada pela descamação do estrato córneo. 

Alguns autores consideram que a diferenciação final da epiderme em estrato córneo 

é uma forma especializada de apoptose (SOUZA et al.; 2009). 

 

Figura 1 – Camadas da Pele: epiderme, derme e hipoderme 

 

 
 
Fonte: disponível em: <www.veterinaria.org/revistas/redvet>. Acesso em 25 out. 2015. 

 

 Quaisquer alterações nas estruturas anatômicas, nas funções e 

consequentemente na umidade, no pH e na temperatura da pele, propiciam o 

crescimento de microrganismos (LUCAS et al., 2004). 

 

2.2 Microbiota 
 

 A microbiota normal da pele dos cães é composta por bactérias (residentes e 

transitórias) e fungos que vivem em simbiose e habitam a epiderme superficial e 
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folículos pilosos. Mudanças de umidade, salinidade, pH, nível de albumina e ácidos 

graxos podem alterar a afinidade entre esses microrganismos permitindo sua 

propagação ou invasão de patógenos. Muitas bactérias, como Streptococcus spp., 

Staphylococcus spp. e Bacillus spp são capazes de produzir substâncias antibióticas 

agindo sinergicamente na conservação da integridade da pele (SCOTT et al.,1996). 

 Os microrganismos residentes são aqueles que fazem da pele seu habitat 

natural, onde vivem e multiplicam-se e podem ser reduzidos, mas não eliminados 

completamente por degerminantes. Entretanto alguns podem tornar-se patogênicos 

em situações que desestabiliza a pele (SCOTT et  al.; 1996). 

 Na espécie canina os microrganismos residentes encontrados são: 

Estafilococos coagulase positivos (Staphylococcus epidermitis e Staphylococcus 

intermedius), Microccus spp, Estafilococos coagulose negativos, Streptococcus α- 

hemolitico, Acinetobacter spp e Clostridium sp. Já os microrganismos transitórios 

são adquiridos do ambiente e podem ser removidos realizando medidas de higiene 

simples. Estes não se multiplicam na pele de um animal saudável, mas podem estar 

ligados na qualidade de invasores secundários, sendo eles: Corynebacterium sp, 

Bacillus sp, Escherichia coli, Proteus mirabillis e Pseudomonas sp (LUCAS et al., 

2004; SCOTT et al., 1996). 

 

Quadro 1 – Microbiota da Pele Canina 

 

Fonte: LUCAS et al.; 2004; adaptação autor. 

 

 O gênero Staphylococcus diz respeito á família Micrococacceae, que alia os 

cocos gram-positivos que atacam carboidratos por oxidação e fermentação. 

Microscopicamente, os estafilococos são células esféricas, com 0,5 a 1,5 µ de 



19 

 

 

diâmetro, sucedendo isolados ou em grupos característicos de cachos de uvas. São 

imóveis, não esporulados, anaeróbios facultativos, as colônias comumente são 

opacas, com coloração variável do branco ao creme na maioria das vezes, mas 

pode variarr também do amarelo ao laranja (ALMEIDA, 2011). 

 O Staphylococcus spp pode ser isolado nas narinas, boca, faringe e no ânus 

de cães. Esse microrganismo é um patógeno oportunista e pode causar infecções 

de pele, orelha, feridas pós-operatórias e em outros tecidos e cavidades (VIEIRA, 

2012). 

 Hajek em 1976 descreveu pela primeira vez o S. pseudintermedius. Por 

alguns anos houve uma confusão sobre a identificação dessa bactéria e com a ajuda 

da identificação molecular, descobriu-se que o S. intermedius consistia em três 

diferentes espécies: S. intermedius, S.pseudintermedius e S.delphini, que juntos 

formam o grupo Staphylococcus intermedius. Dessa forma, descobriu-se que o S. 

pseudintermedius é o agente etiológico da piodermite canina e que o S. delphini, 

após ser isolado em diferentes animais, pode possuir um papel importante 

diferentemente do que se pensava antigamente (COELHO, 2007). 

 

2.3 Piodermites 
 

 A piodermite refere-se a qualquer infecção piogênica da pele, sendo um termo 

mais comumente utilizado em referência a infecções bacterianas cutâneas 

(RODRIGUES et al., 2009). Essa afecção é mais frequentemente vista em cães do 

que em gatos devido a baixa capacidade de adesão desses microrganismos aos 

corneócitos dos felinos quando comparado a dos cães e seres humanos (VIEIRA, 

2012). 

 O patógeno cutâneo de maior importância nas infecções bacterianas de cães 

é o Staphylococcus pseudintermedius, por ser a bactéria da microbiota bacteriana 

residente da pele que tem maior facilidade de propagação quando “espaços” são 

criados pelas alterações populacionais de outras bactérias ou fungos. O S. 

pseudintermedius está presente em 75,7% dos casos de piodermite em cães. 

Alguns autores não abordam as piodermites como infecções verdadeiras e utilizam o 

termo – “ocupação de nichos” para explanar a proliferação do S. intermedius 

(PIANTA, 2006). 
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 A espécie S. schleiferi, embora isolada em menor número de vezes nos casos 

de piodermite, é importante em casos recorrentes desta enfermidade (PIANTA, 

2006). 

 O início da infecção bacteriana se dá com uma colonização demasiada 

somada a uma série de mudanças na superfície da pele. Portanto as piodermites 

resultam de um processo subjacente que permite que o S. intermedius colonize o 

estrato córneo e o folículo piloso, levando a presença de pápulas e pústulas e que 

estão fortemente ligadas à presença de prurido, acarretado pelas enzimas 

proteolíticas produzidas pelas bactérias (ROSSER, 2006; VIEIRA, 2012). 

 Nos últimos anos, pesquisadores descobriram que a grande maioria das 

cepas de Staphylococcus isoladas de piodermite canina produz uma substância 

mucóide cuja produção está agregada com a aptidão das bactérias de aderir às 

células, um fato importante na patogênese de uma infecção (BARBOSA, 2009). 

 Quando a cepa abrangente na doença é multirresistente, as infecções 

estafilocócicas se desenvolvem de uma forma mais grave. Atualmente, mesmo com 

um maior domínio dessas infecções e com o uso de antibióticos e associações 

terapêuticas de diversas formas de administração, infecções por essa classe 

continuam sendo causa comum de bacteremia contraída na comunidade tanto em 

animais quanto em humanos (ALMEIDA, 2011). 

 

2.3.1 Fatores predisponentes 
 

 Alguns fatores podem predispor a pele a infecções, tais como: fricção 

mecânica, trauma, umidade excessiva, sujeira, pelos aglutinados, irritantes 

químicos, congelamentos, queimaduras, irradiação, dieta inadequada e infestação 

parasitária. Algumas partes do corpo do animal possuem uma alta contagem de 

bactérias comparadas a outras, como as áreas quentes e úmidas: dobras, pregas 

faciais, dobras de pescoço entre outras (VIEIRA, 2012). 

 Pequenos traumas e escoriações causados pelo prurido alteram as defesas 

da epiderme e permitem de tal modo que as bactérias sejam inoculadas na pele. A 

alergia cutânea é uma das causas mais corriqueiras da piodermite canina, já que a 

presença de mastócitos e histaminas, que estão em grandes quantidades em casos 



21 

 

 

de alergia tipo I, transformam a camada superficial da epiderme mais permeável aos 

antígenos bacterianos (PIANTA, 2006). 

 

2.3.2 Classificação 
 

 A classificação da piodermite ocorre de acordo com a sua profundidade. Ela é 

classificada em: superficial, profunda e externa. E como primárias ou secundárias de 

acordo com a ausência ou presença de uma causa subjacente. As piodermites 

primárias são em menor número da casuística da dermatologia veterinária devido 

aos eficientes mecanismos inatos de defesa presentes na pele.  As piodermites 

secundárias são as mais frequentes e estão agregadas a problemas subjacentes 

constantes ou recorrentes que transformam a resistência da pele a infecções 

(BARBOSA, 2008). 

  A piodermite superficial é a mais comum no cão e ela envolve a epiderme e o 

epitélio folicular. A lesão primária é diferenciada por uma pústula inflamatória 

pequena com a haste do pelo profuso a partir do centro. Outros sinais que podem 

ser observados são os colarinhos epidérmicos, hiperpigmentações, alopecias e 

escoriações. As lesões histológicas apresentam-se limitadas a camada superficial da 

pele e folículo piloso, justificando o termo superficial (SCOTT et al., 1996). Os três 

tipos de piodermite que mais se destacam são: Impetigo, piodermite muco cutânea e 

a foliculite superficial (LARSSON JUNIOR, 2008). 

 A piodermite profunda invade a derme e em alguns casos o tecido 

subcutâneo. Ela é menos frequente na dermatologia veterinária, entretanto a mais 

fácil de diagnosticar clinicamente, porem a mais difícil de combater. Em casos onde 

a infecção estende-se ás camadas mais profundas do folículo, a piodermite profunda 

é caracterizada, por ser uma infecção folicular na qual ocorre o rompimento do 

folículo piloso, levando a furunculose e celulite (SCOTT et al., 1996). Nesta 

piodermite, a inflamação mais severa acarreta a formação de nódulos que, com o 

auto-traumatismo, podem romper e desenvolver pápulas crostosas (VIEIRA, 2012). 

 As lesões incluem bolhas hemorrágicas, nódulos, úlceras, as quais muitas 

vezes são doloridas e prurido é pouco comum (BECO et al.; 2013). Na maioria das 

vezes a piodermite profunda possui algumas causas subjacentes como alergias, 

doenças endócrinas, doenças metabólicas, demodicidose, traumas e 
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imunodeficiência. Piodermite dos calos, foliculite profunda, foliculite piotraumática, 

foliculite e furunculose nasal, foliculite e furunculose podal, foliculite furunculose e 

celulite do Pastor alemão são consideradas piodermites profundas (MAYANZ, 2012; 

LARSSON JUNIOR, 2008). 

 A externa é ocasionada pelo aumento da colonização bacteriana sobre a 

camada córnea da epiderme. Não constitui  uma piodermite verdadeira porque não 

tem pus (neutrófilos degenerados com bactérias fagocitadas), e no exame citológico, 

somente pode ser apreciado um aumento no número de bactérias. São exemplos de 

piodermite externa: dermatite úmida aguda (hot spot) e intertrigo (MAYANZ, 2012). 

 

2.4 Piodermite superficial secundária 
 

  A piodermite bacteriana superficial é uma das dermatopatias que mais 

acomete cães. Baseia-se numa infecção dos folículos pilosos e epiderme contígua 

que é, na maioria das ocasiões, secundária a causas de base. As lesões de 

tegumento mais frequentes são: pápulas, pústulas, colarinhos epidérmicos, crostas 

melicéricas, eritema, alopecia circular e hiperpigmentação (BOTONI, 2013). 

      Uma infecção cutânea deve sempre ser analisada, como enfermidade 

secundária de doença primária dermatológica, metabólica ou imunológica. (BOTONI, 

2013). As causas subjacentes á piodermite superficial secundária compreendem: 

dermatite alérgica à picada de pulgas e carrapatos, alergia alimentar, atopia, 

escabiose, demodiciose, dermatofitose, hipotireodismo, hiperadrenocorticismo, 

dermatoses hormonais sexuais, defeitos de queratinização, manejo higiênico 

incorreto, além do uso prolongado de drogas imunossupressoras (BARBOSA, 2009). 

 Geralmente quando paciente tem o estado imunológico alterado há uma 

grande predisposição para o desenvolvimento de piodermit (BEALE et al.; 2006). 

 As piodermites superficiais incluem o impetigo, a piodermite muco-cutânea, 

dermatofilose, foliculite bacteriana e atualmente incluiu-se a piodermite esfoliativa ou 

superficial disseminada (GROSS et al., 2005 apud LARSSON JUNIOR,2008 ). 
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Figura 2 - Piodermite superficial em um Cocker Spaniel 

 

Fonte: disponível em: <www.veterinaria.org/revistas/redvet>. Acesso em 25 out. 2015. 

 

 O impetigo que também é conhecido como salsugem, envolve a infecção 

bacteriana tegumentar, que acomete com mais frequência, animais jovens e 

prepuberes e sua etiologia está relacionada ao parasitismo intestinal, doenças virais, 

manejo alimentar incorreto e problemas ambientais. Em caninos senis existe uma 

variante desta enfermidade, o impetigo bolhoso que pode estar relacionado a 

quadros endocrinopáticos como o hipotireoidismo ou hiperadrenocorticismo 

(LARSSON JUNIOR, 2008). 

 

Figura 3 - Impetigo bolhoso em um Yorkshire 

 

Fonte: disponível em: <www.veterinaria.org/revistas/redvet>. Acesso em 25 out. 2015. 
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 A piodermite muco-cutânea (PMC), é caracterizada por lesões com 

envolvimento muco-cutâneo, principalmente em região perilabial. Essa enfermidade 

apresenta baixa frequência na rotina dermatológica. A raça Pastor alemão é muito 

predisposta a esta enfermidade. A PMC pode ser clinica e histopatologicamente 

confundida com doenças imunomediadas ou neoplásicas. As principais lesões são 

eritema, erosão e ulceração muco-cutânea (BECO et al.; 2013). 

 A foliculite bacteriana é a forma mais corriqueira da piodermite. Ela expõe 

lesões como pequenas máculas eritematosas associadas ao folículo piloso, pápulas, 

pústulas, colarinho epidérmico e alopecia local ou multifocal (BECO et al.; 2013).  

 Outro quadro bastante frequente no cão é a piodermite esfoliativa (piodermite 

superficial disseminada). Ela sucede dermatoses crônicas, como na dermatose 

atópica canina. O curso é sempre intensamente prurítica e com inflamação da pele, 

que se deve aos superantígenos, derivados da colonização bacteriana na pele de 

cães com atopia. As áreas mais acometidas são as glabas devido à retenção de 

umidade e calor, condição as quais permitem a proliferação bacteriana (LARSSON 

JUNIOR, 2008). 

 Com a evolução do quadro, leva-se a formação de lesões arciformes, 

alopécicas, crostosas, hipercrômicas e maculares. O diagnóstico diferencial deve ser 

realizado para foliculite bacteriana, pênfigos superficiais, eritema pleomórfico, 

pustulose eosinofílica e dermatofitose (GROSS et al., 2005 apud LARSSON 

JUNIOR, 2008) 

 

2.4.1 Características das lesões 
 

 De acordo com os escritores Barbosa (2009) e Vieira (2012) as lesões 

dermatológicas são classificadas como: 

 Pápulas (elevações sólidas da pele): eritematosas as quais são encontradas 

nas piodermites superficiais e profundas sendo classificadas como lesões 

cutâneas primárias; 

 Pústulas: com a evolução da doença, o pus se acumula em locais intra-

epidérmicos ou foliculares, sendo elas quando pequenas podem parecer 

pápulas a olho nu; 
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 Colarinho epidérmico: é formado devido à separação do estrato córneo nas 

margens da lesão pustular; 

 Crosta: uma camada de substância seca e espessa, formada por restos 

celulares e fluidos dessecados; 

 Mácula: área circunscrita de tamanho variado, sem elevação e visível sobre a 

pele pela sua coloração, que pode ser mais clara ou mais escura que a pele 

do animal. 

 

2.4.2 Diagnóstico 
 

         A presença dos sinais clínicos pode ser muito sugestiva de piodermite, mas o 

diagnóstico deve ser confirmado especialmente pelo método da citologia cutânea, e 

pelo uso de cultura bacteriana e antibiograma para ajudar na escolha do tratamento 

correto (BECO et al.; 2013).  

 De modo geral, a piodermite é facilmente diagnosticada através das lesões 

macroscópicas e história clínica (SCOTT et al.; 1996). 

 Segundo Ihrke (2006), um quadro de piodermite será classificado como 

idiopático somente quando todo e qualquer diagnostico realizado tenha falhado no 

reconhecimento da causa predisponente. 

           A piodermite é diagnosticada apenas uma vez, após isso será considerado 

recorrência da enfermidade (KENNIS, 2006). 

 Para realizar um diagnóstico confiável, primeiramente deve-se descartar 

demodiciose, malasseziose, dermatofitoses e as demais causas de foliculite, e de 

doenças pouco comuns como o pênfigo foliáceo (VIEIRA, 2012). 

 As bactérias são achados frequentes nos exames citológicos em cães com 

piodermite e podem ser observadas ao microscópio como microrganismos 

basofílicos coradas por azul de metileno,  procedimento que permite diferenciar 

cocos de bastonetes. Ainda que não seja possível a distinção de espécies através 

da citologia, é quase sempre possível instruir um tratamento correto por meio da 

antibióticoterapia. Caso não for encontrada nenhuma bactéria no material, a afecção 

estabelecida não é uma piodermite bacteriana (SCOTT et al., 1996). 

 A citologia é uma técnica simples, rápida e minimamente invasiva, que pode 

ser realizada no cão em estado de consciência. Existem algumas técnicas de como 
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realizá-la: com ajuda de fita adesiva, esfregaço de impressão direta, esfregaço de 

impressão indireta, núcleos de agulhas e punção aspirativa por agulha fina. Todas 

essas técnicas passam pelo método de coloração da lâmina (Panótico Rápido) para 

o reconhecimento de estruturas com ajuda de um microscópio eletrônico (BECO et 

al.; 2013). 

 O panótico rápido é baseado no princípio de coloração posta por 

Romanowsky, agindo em 15 segundos. A amostra coletada é submetida à ação de 

um fixador e dois corantes, por meio de emersão com duração de 5 segundos em 

cada. O reagente número 1 compõe-se de uma solução de triarilmetano a 0,1%, o 

de número 2 é composto por uma solução de xanteno a 0,1%, e o número 3 de uma 

solução de tiazinas a 0,1% (OLICHESKI, 2003). 

Figura 4 - Citologia de pele – cocos corados de azul de metileno. 

 

Fonte: disponível em: <www.veterinaria.org/revistas/redvet>. Acesso em 25 out. 2015. 

 

 A biopsia de pele é aconselhada quando a doença não é evidente, como nos 

casos de doenças auto-imunes, neoplasias e até mesmo para o diagnóstico de 

sarna demodécica em cães da raça Shar Pei. A inflamação agregada à infecção 

bacteriana secundária pode mascarar algumas características histológicas da 

doença, dessa forma deve-se tratar a infecção primeiramente e depois realizar a 

biópsia (SCOOT et al., 2008). O método de cultura bacteriana e do antibiograma é 

necessário se houver algumas dessas situações: infecções potencialmente fatais, 

piodermite profunda, sinais clínicos e citologia inconsistente, quando a 

antibioticoterapia empírica não resolve ou depois de um curso de antibióticos de 

largo espectro que não se obteve resultado satisfatório (BECO et al.; 2013). 
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 Na presença de cocos na citologia após 3 semanas de terapia apropriada, 

uma cultura é bastante indicada (BEALE et al.; 2006); 

 

2.4.3 Tratamento 
 

 Os fundamentais passos para o correto tratamento de infecções de pele são: 

diagnóstico confirmado de piodermite, escolha correta do antibiótico, segurança que 

o antibiótico vai ser administrado na dose e frequência certa até a cura clínica, e 

diagnóstica e tratamento de alguma doença subjacente se houver (BECO et al.; 

2013). 

 É notório o alcance do sucesso quando se emprega o uso de drogas 

antibacterianas por via oral, de preferência com ação bactericida e de espectro de 

ação limitado. Para complementar a terapia sistêmica, usa-se concomitantemente a 

terapia tópica, através de banhos com sabonetes ou xampus anti-sépticos e 

soluções bactericidas e adstringentes (LARSSON JUNIOR, 2008). 

 A associação das duas modalidades terapêuticas pode ser bastante benéfica. 

O uso exclusivo do tratamento tópico pode ser uma opção viável, apenas em 

piodermites localizadas em pequenas áreas do animal (LUCAS et al., 2004).  

 

2.4.3.1 Tratamento sistêmico 

 

 A terapia sistêmica é imprescindível para o sucesso do tratamento da maioria 

das piodermites e deve ser conservada por um período após a falta das lesões na 

pele do animal (LARSSON JUNIOR, 2008). 

 A prescrição correta da terapia deve ser baseada nos testes de identificação, 

na aptidão do fármaco de atingir a concentração apropriada na pele por um período 

de tempo adequado. A administração de corticoides deve ser evitada, a fim de não 

mascarar e avaliar o efeito da terapia antimicrobiana (VIEIRA, 2012). 

 É importante que proprietário esteja ciente desde o início do tratamento a 

importância dos retornos para que a terapia seja ajustada de acordo com a 

necessidade (VIEIRA, 2012). 

 A terapia antibiótica a ser prescrita comumente requer tempo para sua 

eficácia desejada. A maior parte dos animais deve ser tratada por um prazo mínimo 
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de três a seis semanas para o desaparecimento das lesões visíveis. A resolução das 

lesões palpáveis pode carecer de tratamento por 12 semanas ou mais (LUCAS et 

al.; 2004). 

 Alguns pesquisadores preferem indicar que o tratamento seja efetuado a 

Cefalexina na dose de 30mg/kg a cada 12 horas e a Enroflaxacina na dose de 

5mg/kg a cada 12 horas, são os antibióticos mais competentes no tratamento deste 

grupo de piodermites (SCOTT et al., 2009). 

 Alguns médicos veterinários utilizam a Sulfadiazina trimetoprin (20 – 30mg 

kg), podendo ser administrada uma vez ao dia ou duas vezes com um intervalo de 

12 horas, sendo os dois métodos igualmente eficazes (BEALE et al.; 2006). 

 

Quadro 2 – Quimioterápicos antimicrobianos 

 
Fonte: LARSSON JUNIOR, 2008; adaptação autor. 

 

 Resistência bacteriana 

 Relatórios de pesquisadores dos EUA têm destacado o aumento da 

resistência antimicrobiana entre estafilococos isolados de infecção canina, incluindo 

resistência à meticilina, fluoroquinolonas e vários outros agentes antimicrobianos de 

isolados (LOEFFLER et al.; 2007). 

 Segundo Greyciele (2011), a multirresistência (resistência a três ou mais 

classes de antibióticos) foi verificada em 29,7% dos casos isolados em pesquisa, 
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sendo que 71,4% desses multirresistentes são resistentes aos antibióticos β-

lactâmicos. 

 Quando confirmada a resistência bacteriana, a prescrição do tratamento para 

pacientes com piodermite é mais complexa, pois a resistência a drogas 

betalactâmicas limita muito as escolhas terapêuticas de antimicrobianos de uso 

sistêmico. Sendo assim, é necessário o uso de medicamentos tópicos, não apenas 

como coadjuvantes, mas sim, muitas vezes, como único tratamento (BOTONI, 

2013). 

 A resistência a antimicrobianos é um fato genético, relacionado à existência 

de genes no microrganismo que codificam diferentes mecanismos bioquímicos que 

anteparam a ação das drogas. Uma das origens da resistência é a entrada dos 

genes causadores do fenômeno, incidindo na resistência transferível ou horizontal 

(ALMEIDA, 2011). 

 A regra de ouro é continuar a terapia sistêmica por sete a 10 dias além da 

resolução dos sinais clínicos para se obtiver eficácia no tratamento (BEALE et al.; 

2006). 

 

2.4.3.2 Tratamento tópico 

 

 Em resumo o tratamento tópico tem como função remover os restos celulares 

e diminuir população bacteriana superficial (LUCAS et al., 2004) 

 As formas farmacêuticas das medicações tópicas são xampu, gel, spray, e 

creme, sendo o primeiro o mais usado na dermatologia veterinária. A terapia com 

xampus tem um efeito purificante, hidratante da pele o que fornece o bem estar do 

animal e deve ser indicado um específico para cada caso clínico com base na 

condição da pelagem (VEIRA, 2012). 

 Os agentes mais usados na formulação dos xampus incluem clorexidina (0,5 

a 4%), peróxido de benzoíla (2,5 á 3,5%), igarsan ou triclorfon e iodo povedina. O 

peróxido de benzoíla deve ser evitado quando a pele se encontra irritada (LUCAS et 

al.; 2004). Antibióticos são eficazes na formulação dos produtos como: bacitracina, 

neomicina, polimixina B, gentamicina, ácido fusídico e mucriprucin (CERASELA, 

2013). 
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 No início do tratamento da piodermite, o banho é realizado de duas a três 

vezes por semana e deve deixar agir na pele por dez a quinze minutos. No caso de 

piodermite localizada, o banho deve ser feito duas vezes ao dia no local da lesão 

(LUCAS et al.; 2004). 

 A aplicação dos produtos tópicos deve ser realizada na seguinte sequencia: 

banho com o xampu prescrito; compressas com soluções adstringentes em lesões 

úmidas que se encontram recobertas por secreção bacteriana com cinco a dez 

minutos de aplicação para se chegar ao efeito desejado; géis, loções e pomadas são 

destinados a lesões localizadas e devem ser aplicados após a compressa. Quanto 

mais aplicações de terapia tópica forem realizadas, menos dias de tratamento 

sistêmico será necessário para se obtiver a cura (LUCAS et al.,2004). 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Na dermatologia veterinária, a piodermite superficial canina deve ter uma 

atenção especial, principalmente por ser uma afecção comum e difícil de erradicar 

no paciente. O reconhecimento da causa de base é de suma importância, para que 

a terapia imposta seja eficiente.  

 O diagnóstico deve ser preciso, com ajuda da anamnese e de um bom exame 

citológico. O uso de um antibiograma é de grande valia para a escolha do 

tratamento, excluindo a possibilidade de uma resistência ao medicamento. 

 O clínico deve tomar cuidado para que o paciente não apresente uma 

recidiva, situação muito frequente quando o protocolo terapêutico não é adequado 

ou pelo manejo incorreto do proprietário.  

 O acompanhamento do caso regularmente é essencial. O paciente terá alta, 

quando obtiver a cura clínica e a cura bacteriológica ao mesmo tempo, comparando 

resultados do exame citológico com a ausência de lesões na pele. 
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