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1. INTRODUÇÃO 

 

O estágio curricular é de grande importância para o aprendizado permitindo 

colocar em prática a teoria adquirida pelos alunos durante a etapa de graduação, de 

modo que possam vivenciar e aprimorar esses conhecimentos dentro de áreas 

específicas do mercado de trabalho da medicina veterinária. Assim, o objetivo da 

primeira parte deste trabalho de conclusão de curso é relatar as experiências obtidas 

dentro do estágio no Hospital Veterinário de Santiago - HVS e no setor de cirurgia da 

UNESP – Júlio de Mesquita filho em Botucatu. Este relatório inclui as experiências de 

aprimoramento do autor, sob a supervisão de profissionais qualificados nas áreas 

específicas descritas. 
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2. DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO CURRICULAR REALIZADO 

NO HOSPITAL VETERINÁRIO DE SANTIAGO – HVS NO CHILE. 

 

O estágio curricular foi realizado durante o mês de Agosto de 2015 no Hospital 

Veterinário de Santiago – HVS no Chile (Figura 1), totalizando 240 horas de estágio. 

Localizado na Avenida Santa Rosa, nº 1934, cep 8361062, Santiago, Chile. 

 

Figura 1 – Entrada do Hospital Veterinário de Santiago - HVS 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2015. 

 O Hospital Veterinário de Santiago – HVS está aberto 24 horas todos os dias. 

A equipe é composta por médicos veterinários especialistas em diversas áreas, 

enfermeiros, secretarias, administradores, residentes e funcionários de limpeza. O 

hospital oferece atendimento clínico e cirúrgico para pequenos animais e exames 

complementares, tais como ultrassonografia, radiologia, eletrocardiograma, exames 

laboratoriais (parasitológico, microbiológico e hematológico, hemogasometria) biologia 

molecular, citologia, histopatológico e necropsia, tomografia. 

 

2.1. Estrutura Física 

 

A infraestrutura do Hospital Veterinário de Santiago - HVS possui 4 pisos sendo 

dividido em setores, por exemplo: Piso 1: possui a recepção onde ficam as secretárias 
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que fazem o cadastro do animal. Possui dois computadores, armários para arquivar 

os prontuários dos pacientes e sofás para os clientes. Na frente está a sala de espera, 

onde há uma balança utilizada para a pesagem dos animais. Possui quatro 

ambulatórios que possuem mesa de inox, mesa escrivaninha, cadeira e pia para 

higienização das mãos (Fig 2), onde também são realizadas anamnese, exame físico 

e coletas de material para exames laboratoriais. Também encontrava-se nesse local o 

Instituto de Medicina Felina, que possui sala de internação, itens para emergência, 

cilindros de oxigênio, microondas, geladeiras, armários, baias, medicações, bombas 

de infusão. O piso 1 apresenta também cozinha, lavanderia, sala de esterilização, 

garagem e o setor de tomografia computadorizada (Fig 3). 

 

Figura 2 – Área interna dos ambulatórios. 

                    

Fonte: Arquivo Pessoal, 2015. 
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Figura 3 – Área de Tomografia computadorizada. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2015. 

 

O piso 2 possui sala de espera e atendimento somente para felinos, com mesa 

de inox, mesa escrivaninha, cadeira, pia para higienização das mãos e medicações. 

Há um centro cirúrgico que possui vestuários para a troca de roupas, pias para a 

realização da antissepsia das mãos, sala de cirurgia de pequenos animais composta 

de mesa cirúrgica, instrumentais, panos cirúrgicos, agulhas, seringas, laminas, gazes, 

compressas, foco de luz, aparelho de anestesia inalatória, monitor cardíaco, 

climatização. Também possui uma farmácia. 

A UCI (Unidade de cuidados intensivos) também fica no piso 2 possui aparelho 

de anestesia inalatória, monitor cardíaco, ventilador mecânico, duas televisão para 

monitorização, duas mesas de inox, sete baias, aparelho de hemogasometria, 

bombas de infusão, medicações, maletas de emergência, laringoscópios, sondas, 

gaze, compressas, secadores, luz aquecedora, climatização, cilindros de oxigênio (Fig 

4). A sala de emergência possui medicações, maleta de emergência, sondas, 

laringoscópios, climatização, sondas, gaze, compressas, agulhas, seringas, anestesia 

inalatória, monitor cardíaco, uma televisão para monitorização, mesa de inox, 

aparelho de ultrassom. O setor de doenças infecciosas possui 6 baias, pia, toalhas de 

papel, itens de higiene. A internação de cães possui 12 baias, duas mesas de inox, 

geladeira, medicações, pia, luz aquecedora, climatização, alimentos para cães. O piso 
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2 possui também 1 banheiro e uma sala para banho dos animais com banheira 

grande, mesa, secadores. 

 

Figura 4 – UCI 

 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2015. 

 O 3º piso e o 4º piso são os lugares onde os estagiários não tinham muito 

acesso. No 3º piso havia dois laboratórios para os exames de hemograma, 

bioquímico, cultura, entre outros exames. 

No 4º piso, há a sala de administração e a sala de capacitação, onde há 

apresentações de seminários dos professores e residentes, e cursos de capacitação 

em anestesiologia, cirurgias, emergências, clínica, clínica de felinos, dentre outros. 

O subterrâneo possui 3 salas com aparelhos de raio-x digital, uma sala com 

aparelho de ultrassom que possuía também um aparelho de monitorização dos 

pacientes. 

 

2.2. Atividades desenvolvidas durante o estágio 

  

O estágio foi realizado nos setores de clínica médica de pequenos animais, 

internação, emergência, unidade de cuidados intensivos, cirurgias, ultrassonografias e 

raios-x, onde era supervisionado pelo Dr. Ramon Faundez. A responsabilidade a mim 

designada era acompanhar todos os setores citados acima, com rodízio de funções. 
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Mediquei os pacientes, ajudei em situações emergenciais, avaliei os pacientes com 

ultrassom. Auxiliei várias cirurgias de pequenos animais. Pude aprimorar meus 

conhecimentos em todos os setores. 

 

3. DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO CURRICULAR REALIZADO 

NO SETOR DE CIRURGIA DE PEQUENOS ANIMAIS NA UNESP – 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO EM BOTUCATU 

 

Foram realizadas 320 horas de estágio curricular e 193 horas de estágio 

extracurricular durante mês de setembro e outubro de 2015 no setor de Cirurgia de 

pequenos animais. Esta instituição está localizada na cidade de Botucatu - UNESP – 

Câmpus de Botucatu- SP – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Distrito 

de Rubião Junior, CEP: 18618-970. O setor de cirurgia de pequenos animais atende 

todos os dias da semana das 8:00 as 18:00 horas.  

  

3.1. Estrutura física  

 

O setor de cirurgia de pequenos animais é composto por seis residentes de 

cirurgia de pequenos animais, seis residentes de anestesiologia, estagiários e 

auxiliares de limpeza. Possui 3 ambulatórios para atendimentos de retornos e casos 

novos de cirurgia. Cada ambulatório possui 2 mesas de inox, pia, armário com 

medicações, seringas, agulhas, gazes, soluções, bombas de infusão, cilindros de 

oxigênio, geladeira, micro-ondas, computador. Há uma sala de MPA para preparação 

dos animais que entrarão em cirurgia e ficarão em recuperação no pós cirúrgico. 

Neste ambiente há mesa de inox, baias, cilindros de oxigênio, cobertores, secadores 

e máquina de tricotomia.  

Há também a sala de indução, que é composta por cilindro de oxigênio, monitor 

cardíaco, aparelho de anestesia inalatória, laringoscópios, bombas de infusão, ambus, 

medicações, agulhas, seringas, mesa de inox, geladeira e pia. 

É composto por quatro centros cirúrgicos (sendo 1 desses somente para 

cirurgias oftálmicas), onde cada um possui mesa cirúrgica, monitor, aparelho de 

anestesia inalatória, 2 mesas de inox, armários com medicações, agulhas, gaze, 
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seringas, laminas, possuem foco, aspirador de líquidos intra cavitarios, bisturi elétrico, 

televisão e climatização. 

Ao lado dos centos cirúrgicos há um vestiário, sala de lavagem das mãos com 

cinco pias, e mais a frente armários com aventais cirúrgicos, luvas estéreis, 

compressas, panos cirúrgicos simples e fenestrados. 

Possui uma sala onde ficam todos os equipamentos, caixas, instrumentais 

cirúrgicos, gazes, luvas, medicações, pinos, furadeiras, entre outros materiais usados 

em cirurgia. Ao lado há uma sala onde as funcionárias lavam os instrumentais sujos, 

com pia, banho maria, mesas, cadeiras e computador. Também possui banheiro 

feminino e masculino. 

O setor de cirurgia de pequenos animais possui também uma sala ao lado do 

setor de clinica de pequenos animais, onde são realizadas as triagens dos casos 

suspeitos de serem cirúrgicos. A triagem possui mesa de madeira, cadeira, uma mesa 

de inox, armários com medicações e materiais, pia, computador. 

 

3.2. Atividades desenvolvidas durante o estágio 

 

 O estágio no setor de cirurgia de pequenos animais na UNESP foi 

supervisionado pela Medica Veterinária Doutora Sheila Canevese Rahal. As 

atividades nos ambulatórios cirúrgicos incluíram aprimoramento em atendimento, 

anamnese de retornos e casos cirúrgicos novos, curativos, talas, coleta de sangue e 

urina, aplicação de medicações, fluidoterapia, acompanhamento dos pacientes com 

os proprietários nos setores de ultrassonografia e raio-X, fazer receitas das 

medicações prescritas. As atividades no centro cirúrgico incluíram preparação do 

paciente (tricotomia, antibiótico, assinatura dos proprietários nos termos), auxiliar 

cirurgias, volante das cirurgias, organização do centro cirúrgico, fazer prescrições de 

medicações e fazer curativos. 

 

 4. CONCLUSÃO 

 

O estágio curricular proporcionou conhecimentos e interação com novos 

profissionais e pacientes, permitiu conhecer cães e gatos com casos distintos, 

diferentes condutas de trabalho e pensamentos, conhecer professores, residentes, 
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estagiários da mesma área profissional, pacientes com diversos tipos de proprietários, 

bem como conhecer as exigências do futuro mercado de trabalho. O estágio dá a 

oportunidade de novos conhecimentos, aperfeiçoar aqueles já adquiridos durante toda 

a graduação e melhorar as habilidades práticas.  
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RESUMO 

 
A malasseziose é uma das principais enfermidades causadoras de processo inflamatório do aparelho 
auditivo de cães, isso ocorre quando há excessiva multiplicação da levedura Malassezia pachydermatis 
no conduto. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficiência do tratamento com os seguintes 
protocolos: Auritop®, Natalene®, Panalog® isoladamente e associações entre Itraconazol com 
Natalene® e Itraconazol com Panalog® e relacionar os sinais clínicos encontrados nesses cães com 
otite externa por Malassezia pachydermatis. Assim, foram analisados quarenta e cinco cães que 
apresentavam otites externas, pacientes do atendimento na rotina do Hospital Veterinário Roque 
Quagliato das Faculdades Integradas de Ourinhos. Para cada paciente foi confeccionada uma ficha 
para identificação e anamnese. Foram coletadas amostras de cerúmen dos condutos nos dias 1 e 21 e 
realizada análise em microscopia óptica.  Foi realizada contagem de células compatíveis com 
Malassezia pachydermatis, e os resultados foram classificados de acordo com a média do número de 
células encontradas por campo. Os sinais clínicos comparados foram prurido, excesso de cerúmen, e 
características físicas como orelhas pendulares ou eretas, sexo, e também comparação quanto ao 
manejo. Os tratamentos foram eficientes tanto para cura clinica quanto laboratorial pois 84,44% dos 
cães apresentaram melhora e 15,56% não tiveram resultados satisfatórios. 
  

Palavras-chave: Antifúngicos, Malasseziose, Levedura, Conduto auditivo. 

 

ABSTRACT 

 
The malassezia is a major disease causing inflammation of the hearing of dogs, this occurs when there 
is excessive multiplication of Malassezia pachydermatis yeast in the conduit. The aim of this study was 
to evaluate treatment efficiency with the following protocols: Auritop®, Natalene®, Panalog® alone and 
associations between Itraconazole with Natalene® and Itraconazole with Panalog® and relate clinical 
signs found in these dogs with otitis externa by Malassezia pachydermatis. Thus, forty-five were 
analyzed dogs with external otitis, care of patients in the routine of the Veterinary Hospital Roque 
Quagliato the Integradas Faculdades of Ourinhos. For each patient was made a card for identification 
and history. Cerumen samples were collected from channels on days 1 and 21 and carried out analysis 
in optical microscopy. Cell count was performed compatible with Malassezia pachydermatis, and the 
results were sorted according to the average number of cells found per field. Compared the clinical 
signs were itching, excessive earwax, and physical characteristics such as commuting or erect ears, 
sex, and also as compared to management. The treatments were effective both as laboratory clinical 
cure for 84.44% of dogs showed improvement and 15.56% did not have satisfactory results. 
 

Keywords: Antifungals, Malasseziose, Yeast, Auditory canal. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

As enfermidades do meato acústico são comuns na clínica veterinária. As 

frequências de apresentação em cães variam de 4,8% a 16,5%, porém a incidência 

de otite externa detectada durante o exame clínico desses cães aumenta para 16% a 

25%, presente em animais levados ao clínico com outras enfermidades concomitantes 

(SCOTT, 1996; HARVEY; HARAI; DELUXE, 2004).  

As leveduras do gênero Malassezia compreendem leveduras lipofílicas que 

fazem parte da microbiota normal cutânea do homem e animais, ou seja, na maioria 

dos vertebrados homeotérmicos e apresentam comportamento como 

microorganismos e pisapróbios estritos (GIRÃO, 2003).  

Esta levedura é um componente da microbiota normal, nas condições de 

mudança do meio ambiente ela acaba sendo um patógeno oportunista (BONATES, 

2003). 

Até pouco tempo atrás eram conhecidas apenas três espécies neste gênero: 

Malassezia furfur, M. pachydermatis e M. sympodialis. Desde então, quatro novas 

espécies foram descritas: M. globosa, M. obtusa, M. restricta e M. Slooffiae (SCOTT, 

1989; LIMA, 2011).   

A Malassezia pachydermatis é o microrganismo mais comum isolado de cães 

com otite externa ou dermatite. Caracterizam-se por serem de difícil controle e grande 

possibilidade de recidiva (SCOTT, 1989; PATTERSON, 2002; EICHENBERG et al., 

2003). A excessiva multiplicação da levedura Malassezia pachydermatis leva o 

paciente a malasseziose tegumentar que é a dermatomicose mais frequente dos cães 

(MAZZEI, 2002). 

Nos últimos anos houve uma crescente ocorrência dessa levedura, que tem 

sido considerada um importante invasor secundário e patógeno oportunista do meato 

acústico externo e pele, reto, sacos anais, pescoço, axilas e vagina em cães e gatos. 

No Brasil, o primeiro relato de dermatite por Malassezia pachydermats foi em um cão 

que foi diagnosticado por Larsson, em 1979 (LIMA, 2011). 

A orelha externa canina contém microbiota residente, constituída por cocos 

gram-positivos, bastonetes gram-positivos e leveduras da espécie M. pachydermatis 

(SCOTT, 1989; BONATES, 2003).  
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Segundo Gotthelf (2000), algumas condições são consideradas como fatores 

predisponentes, favorecendo o desenvolvimento de otite externa no conduto auricular 

de cães e gatos como: excesso de produção de cerúmen, excesso de pelos, trauma 

no conduto auricular, obstrução por tumor, pólipos, granulação excessiva do tecido ou 

estenose. 

As otites externas agudas podem ser controladas com terapia tópica que 

contém glicocorticóides em combinação com antifúngicos e/ou antibióticos (BRISAC, 

2009).  

Em otites externas graves, crônicas ou se houver otite média é recomendado o 

tratamento sistêmico associado com terapia tópica quando modificações proliferativas 

acentuadas estiverem presentes. Devem ser utilizados antifúngicos com antibióticos 

apropriados, em média de uma semana após a cura clínica, o que geralmente requer 

terapia por seis a oito semanas (BRISAC, 2009). 

Tendo em vista a grande ocorrência de M. pachydermatis como um dos 

principais agentes de otite externa em cães, objetivou-se este trabalho, fazer o 

acompanhamento clínico, comparando as atividades antifúngicas tópicas e 

sistêmicas, incidência das raças, manejo, sexo, e sinais clínicos mais frequentes nos 

casos de M. pachydermatis no Hospital Veterinário das Faculdades Integradas de 

Ourinhos. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Anatomo-fisiologia da orelha 
 

A orelha dos cães é composta pelo pavilhão auricular, ou pina, e pelo sistema 

oto vestibular, que é o conjunto formado pelos órgãos envolvidos na audição e 

equilíbrio além das vias nervosas relacionadas a este sentido, é dividido em orelha 

externa, média e interna (BRISAC, 2009; PAULA, 2013). 

No cão, o canal auditivo estende-se desde a entrada do canal vertical até a 

membrana timpânica (Fig. 5). A pele que reveste os canais consiste em epitélio 

escamoso estratificado, glândulas sebáceas e glândulas ceruminosas (glândulas 

apócrinas modificadas) (BRISAC, 2009).  
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Figura 5 – Esquema da anatomia da orelha do canino  

 

Fonte - LEITE, 2010. 

 

As glândulas sebáceas estão localizadas na superfície da derme (Fig 6), e as 

glândulas ceruminosas se localizam mais profundamente. A associação das 

secreções ceruminosas e sebáceas com o epitélio descamado geram a cera normal 

(expelida para cima e fora do canal auditivo pelo processo de “limpeza” da migração 

de células epiteliais) que reveste o epitélio auricular (CASTRO, 2012).  

As camadas epiderme e derme tornam-se mais finas com o segmento para a 

membrana timpânica, e os números de folículos pilosos e a quantidade de tecido 

glandular também diminuem. O pavilhão auricular é revestido pelo tecido cutâneo que 

é fortemente aderido ao tecido periocondrial (BRISAC, 2009).  

O epitélio contém escamas apostas, coberta por uma camada fina de cerume e 

resíduos. A derme possui fibras colágenas e elásticas, permitindo movimentação do 

meato externo, expelindo o cerúmen para o meio extrínseco. As escamas se 



26 

 

 

movimentam no cerúmen, mantendo o tímpano livre de resíduos e expulsando as 

secreções e epitélio descamado (NASCENTE, 2006).  

 

Figura 6 - Esquema da estrutura microscópica da pele, mostrando suas camadas  

 

 

Fonte - Imagem disponível em: http://www.auladeanatomia.com/tegumentar/pele6.jpg. Acesso 

em 01/10/2015. 

 

O cerúmen dos cães pode variar com o tipo de lipídio, podendo ter ácidos 

graxos margárico, esteárico, (oleico e linoléico são antibacterianos) (HARVEY, 2004). 

A orelha externa é limitada pela membrana timpânica (Fig. 7) e segue até o 

meio externo pelo conduto auditivo. Trata-se da região mais envolvida nos processos 

otológicos devido ao seu formato e o seu revestimento muito semelhante à pele 

normal (PAULA, 2013). Possui em média de 5 a 10 cm, e 4 a 5 mm de largura, a pele 

do meato é parecida com a pele do corpo (NASCENTE, 2006). 

 

 

 

 

 

http://www.auladeanatomia.com/tegumentar/pele6.jpg.%20Acesso%20em%2001/10/2015
http://www.auladeanatomia.com/tegumentar/pele6.jpg.%20Acesso%20em%2001/10/2015
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Figura 7 – Anatomia da orelha canina, desde o pavilhão externo a cavidade timpânica. 

 

Fonte – SPREULL, 1964. 

 

O meato acústico externo contém diferentes microrganismos, sendo 

considerados normais na microbiota, Staphylococcus, Streptococcus, M. 

pachydermatis, com quantidade pouco variada e estável. Porém, estes agentes 

também são considerados patogênicos, pois quando há alteração no ambiente e 

clima do meato acústico, ocorre uma grande proliferação desses patógenos 

resultando uma infecção (MACHADO, 2004; NASCENTE, 2006). 

Anatomicamente a orelha média dos cães contém a membrana mucosa que é 

dividida em duas camadas de epitélio colunar ciliado, formado pela cavidade 

timpânica e suas paredes, face média da membrana timpânica (separa a orelha 

externa da média) (BRISAC, 2009). Já as orelhas internas dos caninos são formadas 

pela cóclea, pelos canais semi-circulares e saculações vestibulares (HEINE, 2004). 
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2.2. Otite externa 

 

A otite externa é uma das enfermidades mais comuns na clínica de pequenos 

animais. A incidência é em média de até 20% nos cães e 6,6% em gatos (HARVEY et 

al., 2004; NASCENTE, 2006). É uma inflamação do meato acústico externo, aguda ou 

crônica, com o envolvimento de diferentes agentes etiológicos (MOTA et al., 2000; 

LEITE et al., 2003).  

A inflamação do ambiente natural do canal da orelha externa pode gerar 

hiperplasia das glândulas ceruminosas e aumento de produção de cerúmen. A 

epiderme e a derme ficam mais grosseiras e fibróticas; o espessamento do canal 

reduz a largura deste, com chances de calcificação da cartilagem auricular 

(WERNER, 2003). Alterações de posicionamento da cabeça, dor na palpação da 

cartilagem auricular e bula timpânica (NASCENTE, 2006). 

 Outros sinais podem ser exsudato ceruminolítico ou descamação excessiva 

(podendo ser antes do início de prurido). A proteção do epitélio queratinizado é 

afetada com o aumento de umidade, levando assim a infecções bacterianas 

secundárias, favorecendo propagação de bactérias e leveduras normais da microbiota 

auricular devido à alteração do meato (HARVEY et al., 2004). 

 Cães com otite apresentam o meato externo com diminuição da quantidade 

lipídica, o que pode levar à hipertrofia de glândulas apócrinas. Essa diminuição 

lipídica do cerúmen causa o aumento da umidade. Assim, a proteção epitelial afetada 

juntamente com a umidade levará o aumento de proliferação de bactérias ou 

leveduras (HARVEY et al., 2004; NASCENTE, 2006).  

A temperatura do meato externo é de 38,2 ºC a 38,4 ºC (0,6 ºC mais baixa que 

a temperatura retal), enquanto nos pacientes com otite há uma elevação (38,9 ºC). O 

pH normal da orelha externa é de 4,6 a 7,2. Nos casos de otite há um aumento do pH, 

na faixa de 5,9 a 7,2 em casos agudos, e 6,8 em otites crônicas (NASCENTE, 2006). 

 

2.3. Otite Média 

 

A otite média é a inflamação da bula timpânica. Na maioria dos casos ocorre 

devido ao agravamento da otite externa (acúmulo de bactérias, leveduras, debris 

irritantes), mediante ruptura da membrana timpânica, ou sem a ruptura (devido a 

pólipos ou neoplasia dentro da orelha média). O animal apresenta muita otalgia, perda 
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da acuidade auditiva e resposta insuficiente ao tratamento clínico (WERNER, 2003; 

BRISAC, 2009). 

Pacientes com otite média geralmente apresentarão história de infecção 

recorrente ou crônica. Em muitos casos, o proprietário já utilizou vários medicamentos 

auriculares, porém sem resposta satisfatória; com isso, para o diagnostico o 

veterinário deve examinar profundamente o conduto, confirmando se há ou não uma 

infecção da orelha média (GOTTHELF, 2000). 

 
 

2.4. Fatores etiológicos 

 

A etiologia da otite em cães é multifatorial e pode ser subdividida em fatores 

predisponentes, primários e perpetuantes (BRISAC, 2009). 

 

2.4.1. Fatores predisponentes 

  

São fatores que tornam a orelha mais suscetível à inflamação iniciada por 

fatores primários. Exemplos incluem temperatura e umidade, predisposições 

anatômicas e doenças obstrutivas do conduto auditivo (BRISAC, 2009). Excesso de 

pelos, excesso de produção de cerúmen, estenose, trauma no conduto auricular, 

obstrução por tumor, pólipos ou granulação excessiva do tecido dão origem a otite 

externa (GOTTHELF, 2000).  

As raças que demonstram ter quantidades aumentadas de tecido glandular 

ceruminoso são o Springer spaniel, Cocker spaniel e Labrador (BRISAC, 2009). A 

predisposição racial pode estar relacionada a uma deficiência na resposta dos 

linfócitos T (célula de defesa) ao fungo (SCOTT, 1996).  

A deficiência de zinco pode ser um fator determinante para a ocorrência de 

dermatoses e otites caninas, com possível causa genética (deficiência de absorção 

pelo intestino) ou dietético (dietas desbalanceadas pelo excesso de cálcio ou de 

cereais, ocasionando altos níveis de fitatos, alterando a absorção desse mineral no 

intestino) (MELO, 2001). 

 

 

 



30 

 

 

 2.4.2. Fatores primários 

 

São aqueles que podem iniciar uma inflamação nas orelhas saudáveis dos 

cães. As bactérias mais isoladas são Staphylococcus pseudintermedius, 

Staphylococcus intermedius e o Streptococcus delphini (gram positivas) (SCHERER, 

2014). Pseudomonas aeruginosa e o Proteus sp. (gram negativas) (NOBRE et al., 

1998; BRISAC, 2009).  

Outros causadores podem ser os ectoparasitas Otodectis cynotis, Sarcoptes 

scabeii, Demodex cati e Notoedris cati; as leveduras Malassezia pachydermatis e 

Candida albicans; corpos estranhos; neoplasia otológica; pólipos inflamatórios; 

desordens de queratinização; otite idiopática na raça Cocker Spaniel; distúrbios 

imunomediados, como erupção medicamentosa; hipersensibilidades, como atopia, 

DASPE (dermatite alérgica a saliva da pulga e ectoparasitas), alergia alimentar e 

dermatite de contato (NOBRE et al., 1998; BRISAC, 2009). 

 

 2.4.3. Fatores perpetuantes 

 

Fatores perpetuantes são aqueles responsáveis pela continuação da resposta 

inflamatória (não permitem a resolução da otite externa e ocorrem como uma 

consequência desta), mesmo que os fatores primários originais possam não estar 

mais presentes ou ativos (BRISAC, 2009). 

Colonização e infecção bacteriana por Staphylococcus epidermidis, 

Staphylococcus intermedius, espécies de Micrococcus e coliformes ocasionais. 

Infecções por outros microrganismos, entre eles Malassezia pachydermatis; 

hiperplasia de glândula ceruminosa, resultam em alteração do cerume e hiperplasia 

epidérmica e podem causar estenose luminal (MACHADO et al., 2003; HARVEY et 

al., 2004; NASCENTE et al., 2005; LEITE, 2010).  

 

2.5. Malassezia pachydermatis 

 

 O gênero Malassezia pertence ao Reino Fungi, Classe dos Blastomycetes, 

Ordem Cryptococcales, Família Cryptococcaceae, e Subdivisão Deuteromycotina. 

Estes fungos caracterizam-se por possuir células esféricas ou elipsoides (formas de 

garrafa ou pinos de boliche), com brotamento único (LIMA, 2011).  



31 

 

 

Antigamente, era denominada Pityrosporum pachydennatis ou Pityrosporum 

canis (MAZZEI, 2002; ASPRES, 2004). A primeira descrição dessa levedura foi feita 

em 1925 por Weidman, em material proveniente de um rinoceronte indiano com 

dermatite esfoliativa. Em 1955, Gustafson isolou pela primeira vez a Malassezia 

pachydermatis do conduto auditivo dos cães (COUTINHO, 1997).  Em 1979, Larsson, 

descreveu o primeiro relato de dermatite por Malassezia pachydermatis em um cão no 

Brasil (LIMA, 2011). 

Esta levedura é um participante da microbiota cutânea, ótica e de mucosas de 

cães e gatos, bem como de inúmeras espécies selvagens (elefante, urso, raposa, 

tigre, canguru, lobo, macaco, tamanduá, coaIa e aves) (MAZZEI, 2002). 

As leveduras do gênero Malassezia pachydermatis ganharam especial atenção 

a partir dos anos 80, principalmente na medicina humana, devido às formas 

recidivantes de dermatites seborreicas em indivíduos imunodeprimidos e às 

septicemias em neonatos prematuros submetidos a alimentação parenteral (GIRÃO, 

2003). 

Possui parede celular espessa, com várias camadas, com elevações na parte 

interna da parede. A reprodução é assexuada com produção de blastoconídeos por 

um processo monopolar repetitivo ou brotamento, formando uma célula globosa, oval 

ou cilíndrica, adquirindo o formato alongado quando se desliga da célula-mãe (LIMA, 

2011). Depois da separação da célula filha ocorre a formação de um colar de 

cicatrizes na célula-mãe, após distintos brotamentos (COUTINHO, 1997). 

 As leveduras em geral utilizam lipídeos como fonte de carbono, sendo 

lipofílicas, exigindo a presença de ácidos graxos de cadeias longas para o seu 

desenvolvimento, sendo, portanto, lipodependentes (COUTINHO, 1997).  

O gênero Malassezia possui várias espécies, todas lipodependentes, com 

exceção da M. pachydermatis, que embora lipofílica, não é lipodependente, tendo a 

capacidade de se desenvolver mesmo em meios sem adição de lipídeos, e é a mais 

envolvida na casuística dermatológica da clínica de pequenos animais (SANTIN, 

2014). 

Estudos determinaram que o gênero Malassezia possui sete espécies: 

Malassezia furfur e M. pachydermatis encontradas principalmente no conduto auditivo 

de várias espécies de animais, podendo ser isolada da pele em seres humanos, 

novas espécies de Malassezia foram isoladas de meato acústico externo e de ânus 
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de felinos (M. sympodialis), bem como da pele humana (M. globosa, M. obtusa, M. 

restricta) e suína (M. slooffiae) (MAZZEI, 2002; CHEN, 2005). 

 

2.6. Patogenia 

 

A Malassezia pachydermatis se adere à epiderme produzindo uma pré-enzima 

inativa (zimogênio) ativando a cascata do complemento, acarretando danos à barreira 

epidérmica (que impedia a proliferação) e expondo os antígenos (MAZZEI, 2002).  

As lipases e fosfolipases também participam no processo promovendo lise dos 

lipídeos formando substrato para o fungo. As fosfolipases quebram a camada de 

fosfolipídeos formando ácido araquidônico resultando em inflamação do local, 

ativação do complemento, desencadeando processos inflamatórios que favorecem a 

penetração deste fungo nos tecidos (MAZZEI, 2002). 

 

 2.7. Sinais clínicos 

 

Os sinais clínicos mais comuns observados nas otites externas por Malassezia 

Pachydermatis são: prurido, excesso de cerúmen escuro, odor, eritema, edema, 

descamação, crostas, alopecia, liquenificação, hiperpigmentação, alterações no 

posicionamento da cabeça e dor na palpação (WERNER, 2003; HARVEY et al., 2004; 

BAPTISTA et al., 2010). 

A eliminação dos sinais clínicos sem pesquisa dos fatores predisponentes e 

perpetuantes resultará em um tratamento ineficaz ou recidiva do quadro clínico 

(NOBRE et al., 2001; NASCENTE, 2003; LEITE, 2010). 
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Figura 8 – Orelha direita com cerúmen de coloração marrom, eritema, edema, descamação, 

crostas e hiperpigmentação.

        

Fonte - Arquivo pessoal, 2015. 

 

Figura 9 - Cerúmen enegrecido no pavilhão auricular esquerdo secundário à malasseziose 

 

Fonte - Arquivo pessoal, 2015. 
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2.8. Diagnóstico 

 

 2.8.1.  Anamnese e exame físico   

 

O diagnóstico inicia-se com a anamnese, questionando-se o proprietário, 

quando percebeu os sinais do paciente, evolução, sazonalidade, dor, prurido, 

tratamentos prévios, terapias utilizadas e se obteve resposta terapêutica (LIMA, 

2011).  

No exame físico, o clínico observará se há presença de ectoparasitas, 

inflamação nas regiões afetadas, quantidade de cerúmen, alterações proliferativas, e 

o aspecto da membrana timpânica (LIMA, 2011). 

 

2.8.2. Otoscopia 

 

O exame otoscópico deve ser realizado em animais com otite externa, para 

observar se há presença de corpos estranhos, exsudato, neoplasias, pólipos, lesões, 

além de avaliar a orelha média (BRISAC, 2009).  

Otites por Malassezia pachydermatis na otoscopia apresentam um exsudato 

ceruminoso de cor marrom chocolate. Exsudato mais escuro (enegrecido) pode estar 

associado à otoacaríase. Exsudato marrom ou amarelado pode ser caraterístico de 

otites por Staphylococcus sp. Cerúmen muito fétido, purulento, amarelado está 

associado geralmente à infecção por Pseudomonas aeruginosa e Proteus sp. 

(GOTTHELF, 2004). 

 

 2.8.3. Citologia 

 

É o exame mais utilizado, realizado com amostras de cerúmen otológico 

coletado das orelhas com zaragatoa de algodão. (BRISAC, 2009).  

O exame citológico deve ser realizado na primeira consulta e repetido no 

retorno, bem como nos acompanhamentos da manutenção. Os esfregaços de orelhas 

normais geralmente revelam apenas uma bactéria ocasional ou Malassezia sp. por 

campo de imersão. (BRISAC, 2009).  

No caso de Malassezia pachydermatis observará no microscópio uma célula 

globosa, oval ou cilíndrica, adquirindo o formato alongado (bastão ou pino de boliche, 
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quando se desliga da célula-mãe), a célula mãe possui formato cilíndrico (SCOTT, 

1996). 

As amostras são qualificadas seguindo o seguinte escore: (-) ausência de 

células compatíveis/campo; (+) até 5 células/campo; (++) 5 a 10 células/campo e 

(+++) mais de 10 células/campo (NOBRE et al.,1998). 

 

Figura 10 – Imagem microscópica ilustrando diversas formas de Malassezia Pachydermatis na 

citologia da orelha

 

Fonte - Arquivo pessoal, 2015. 

 

 2.8.4. Cultura e antibiograma 

 

A cultura e antibiograma são recomendados quando há suspeita de cepas e 

bactérias resistentes em casos onde há suspeita de otite média, otite crônica ou 

recorrente ou quando se verificar a presença de bastões no exame citológico 

(BRISAC, 2009).  
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2.9. Diagnóstico diferencial  

     

A lista de diagnósticos diferenciais para Malasseziose é extenso, pois envolve 

algumas doenças que cursam simultaneamente com Malassezia, como foliculite 

bacteriana, piodermite, dermatofitose, demodicidose, escabiose, ectoparasitas, atopia, 

hipersensibilidade alimentar e otite externa (MACHADO et al., 2003; NASCENTE et 

al., 2005).  

Muitas dermatopatias e otopatias podem ser consideradas como diagnóstico 

diferencial. O diagnóstico diferencial é baseado no exame físico, laboratorial e se 

necessário o exame microbiológico (MACHADO et al., 2003; HARVEY et al., 2004; 

NASCENTE et al., 2005 LEITE, 2010). 

As principais doenças são alergias, farmacodermias, demodicidose, escabiose, 

acantose nigiricante (raça teckel), dermatite de contato, dermatite seborreica e 

foliculite bacteriana (MAZZEI, 2002). 

 

 2.10. Tratamento 

 

No tratamento de otite por Malassezia pachydermatis, primeiramente deve-se 

fazer identificação dos fatores predisponentes, primários e perpetuadores. Depois, 

limpeza do canal auditivo, terapia tópica adequada, terapia sistêmica quando 

necessária, e fundamental a reeducação do proprietário, acompanhamento do 

paciente, terapia de manutenção e prevenção (CASTRO, 2012). 

 

 2.10.1. Limpeza 

 

A limpeza da orelha é extremamente importante para evitar otite externa. O 

acumulo de cerúmen e debris podem irritar diretamente a orelha, pois esse ultimo 

citado também faz com que a orelha seja um microambiente favorável à proliferação 

de leveduras e bactérias, impedindo que o antifúngico ou antibiótico entre em contato 

com a orelha, além de prejudicar a audição do paciente (BRISAC, 2009; LEITE, 

2010).  

A limpeza da orelha deve ser realizada com ceruminolíticos tópicos. Os 

ceruminolíticos são surfactantes e detergentes, que emulsificam, amolecem e 

degradam os debris de cera e exsudato (LEITE, 2010).  
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Ceruminolíticos contém sulfossuccinato de cálcio, peróxido de carbamina (tem 

ação de umectante pela liberação de uréia e libera oxigênio para criar ação 

espumante), esqualeno, trietanolamina e hexametiltetracosano, propilenoglicol, 

glicerina e óleo mineral, ácidos alfa-hidróxi que reduz o pH da orelha. Possuem 

efeitos queratolíticos e efeitos razoáveis como antibacterianos e antifúngicos, álcool, 

mirisato isopropil e clorbutano (BRISAC, 2009). 

Os ceruminoliticos mais usados em otologia veterinária no Brasil são Epiotic® 

(Virbac), Clean-up® (Dr. Clean), Limp Hidrat® (Ouro fino), Oti-Cleans® (Pfizer), 

Vetriderm® (Bayer). Em casos de orelhas gravemente inflamadas não deve-se 

realizar limpeza rigorosa, o ideal é tratar usando-se primeiro glicocorticóides 

sistêmicos e/ou tópicos (em dosagens antiinflamatórias) e antibióticos (BRISAC, 

2009). 

Os veterinários devem explicar a maneira que o proprietário fará em casa para 

o tratamento de otite. É importante que coloque a quantidade necessária de 

ceruminolítico na orelha do paciente e massagear. Este procedimento deve ser 

repetido a cada dois dias de preferência (BRISAC, 2009; LEITE, 2010). 

 

 2.10.2. Terapia tópica 

 

Para o sucesso da terapia de otite por Malassezia pachydermatis, a medicação 

prescrita para o paciente deve conter ação antifúngica. Os exames de diagnostico são 

de grande importância para ser achada a causa, assim devem-se evitar antibióticos 

inespecíficos, como prescritos em muitos casos (NASCENTE, 2006). 

Em medicina veterinária, a terapia tópica comercial mais utilizada para 

Malassezia pachydermatis inclui alguns antifúngicos, como, piramicina ou natamicina 

(Natalene®), nistatina (Solderm®, Panalog®), cetoconazol (Auritop®, Aurivet®), 

tiabendazol (Otodem plus®), clotrimazol (Otomax®), miconazol (Otogem®), hexidine 

(Hexiderm®) (MACHADO et al., 2003). 

Em alguns casos utilizam-se associadas aos antifúngicos, medicações 

esteroides, em busca de uma ação boa dos glicocorticoides levando à ação anti-

inflamatória e antipruriginosa, diminuindo exsudação e edema, atrofia das glândulas 

sebáceas (diminuindo secreção), e auxiliando na drenagem e ventilação 

(NASCENTE, 2006). 
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Se no exame forem diagnosticadas bactérias, devem-se utilizar antibióticos 

tópico ou sistêmico dependendo do caso. Os mais utilizados comumente encontrados 

associados em medicações otológicas, são gentamicina, amicacina, neomicina e 

tobramicina. O cloranfenicol é também utilizado, porém pode causar aumento de 

formação de tecido de granulação da orelha média (NASCENTE, 2006).  

 

2.10.3. Terapia Sistêmica 

 

Os principais agentes químicos usados como antifúngicos em Medicina 

Veterinária são: fármacos antifúngicos azólicos/azóis (Imidazois e triazois), os 

imidazóis (cetaconazol, miconazol, clortrimazol, econazol) mais antigos, e os triazóis 

(itraconazol e fluconazol) mais recentes (PAPICH et al., 2003; LIMA, 2011).  Utiliza-se 

também alilaminas (Terbinafina) que são considerados eficientes fungicidas (NOBRE, 

2002; ADAMS, 2003).   

Em casos de otite externa com estenose do canal ou inflamação do meato 

acústico podem-se utilizar glicocorticoides associados aos antifúngicos, porém devem 

ser usados somente em casos graves e/ou crônicos, e administrados em curtos 

períodos (usar terapia tópica de preferência). A terapia sistêmica só deve ser utilizada 

quando realmente for necessário (NASCENTE, 2006). 

Entre tantos antifúngicos é fundamental tratar a causa de base, porém e 

importante um tratamento eficaz para a Malassezia pachydermatis (Pityrosporum 

canis) para que esta não se torne um fator perpetuante da otite externa (MOTA et al., 

2000; MACHADO et al., 2003; NASCENTE et al., 2005). 

  

2.10.3.1. AZÓLICOS (IMIDAZOIS E TRIAZOIS) 

 

2.10.3.1.1. Imidazóis  

 

Os azólicos (imidazóis e triazóis) possuem atividade fungistática quando 

usados em baixas doses. Quando aumenta-se a concentração, estes danificam 

rapidamente a membrana da célula fúngica com efeito fungicida (LIMA, 2011) .  

Todos os azólicos tem função antifúngica através de sua ligação às enzimas do 

citocromo p-450, responsáveis pela conversão em ergosterol. A redução das 

concentrações de ergosterol da membrana dos fungos resulta em membranas 
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celulares danificadas e permeáveis. A toxicidade desses fármacos depende de sua 

relativa afinidade pelas enzimas do citocromo P-450 dos mamíferos e dos fungos 

(PATTERSON, 2002; ADAMS, 2003). 

A membrana citoplasmática dos fungos possui ergosterol, ao invés do 

colesterol encontrado nas membranas dos mamíferos. A presença do ergosterol nas 

membranas celulares de fungos torna um alvo útil para a ação de drogas antifúngicas 

(ADAMS, 2003). 

A falta desse ergosterol faz com sejam acumulados esteróis tóxicos no interior 

celular, aumentando a permeabilidade da membrana e consequentemente inibindo o 

crescimento dos fungos (ADAMS, 2003; PAPICH et al., 2003).   

São antifúngicos de amplo espectro e também apresentam alguma atividade 

contra bactérias gram-positivas devido a sua parece celular composta por 

peptidioglicano (PAPICH et al., 2003).   

 

2.10.3.1.2. Cetoconazol  

 

Foi o primeiro antifúngico do grupo dos imidazóis que pôde ser administrado 

por via oral. A dose recomendada é de 5 a 10mg/kg, com alimento, em intervalo de 12 

a 24 horas, para o tratamento de infecções fúngicas superficiais e sistêmicas (LIMA, 

2011).  

O cetoconazol é considerado como um antifúngico de segunda linha, pois 

possui menor afinidade pelas membranas fúngicas (quando comparada com o 

itraconazol e o fluconazol).  Ele acarreta maior toxicidade, pois possui maior afinidade 

pelas membranas celulares dos mamíferos. Sua absorção é facilitada por pH ácido 

(LIMA, 2011). Esse fármaco é metabolizado no fígado em produtos inativos, sendo 

eliminado por via biliar (ETTINGER, 2004).  

A administração de antiácidos e antagonistas histaminérgicos H2 (cimetidina e 

ranitidina) durante o tratamento pode atrapalhar no efeito do cetoconazol, pois o 

aumento do pH estomacal diminui a absorção deste antifúngico (LIMA, 2011).    

Os principais efeitos colaterais em cães são anorexia, náusea, êmese, 

elevação sérica assintomática e transitória das aminotransferases e fosfatase alcalina 

hepáticas hepatotoxicidade e/ou insuficiência hepática, depressão e anormalidades 

neurológicas, supressão do cortisol sérico. Além disso, é teratogênico em animais, 

não recomendado desta forma para animais prenhes e em lactação (secreção no leite 
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materno). Causa também inapetência, prurido e alopecia (ADAMS, 2003; ETTINGER, 

2004; LIMA, 2011).   

É de grande importância monitorar os efeitos do cetoconazol através de 

dosagem sérica de transaminases hepáticas durante o tratamento do paciente 

(ETTINGER, 2004). 

 

2.10.3.1.3. Miconazol  

 

O miconazol também é um imidazol de amplo espectro de atividade antifúngica 

e antibacteriana, particularmente em cocos gram-positivos (Staphylococcus e 

Streptococcus) (NOBRE, 2002).  

É mais utilizado por via tópica, não é administrado por via oral, pois a absorção 

é muito pequena. Devido aos efeitos colaterais produzidos pela administração 

parenteral do miconazol, seu uso em micoses profundas nunca deve ser a primeira 

escolha. Entre os efeitos adversos observados após a aplicação tópica do miconazol, 

são descritos queimação, prurido e irritação (NOBRE, 2002; LIMA, 2011). 

 

2.10.3.2. TRIAZÓIS  

 

É um grupo mais recente de antifúngicos, apresentam maior eficiência e baixa 

toxicidade. Estes medicamentos estão sendo recentemente introduzidos em Medicina 

Veterinária. O mecanismo de ação dos triazóis é idêntico aos imidazóis, interferindo 

na síntese do ergosterol da membrana fúngica. Porém, diferente dos imidazóis, os 

triazóis tem alta afinidade pela P-450 fúngica, não apresentando afinidade pelo P-450 

dos mamíferos (NOBRE, 2002; ADAMS, 2003; ETTINGER, 2004; LIMA, 2011).   

 

2.10.3.2.1. Itraconazol  

 

O itraconazol representa a nova geração de antifúngicos de uso sistêmico. Sua 

apresentação farmacêutica é apenas para administração oral. Possui maior espectro 

de ação (comparado ao cetoconazol), é mais efetivo em doses menores e possui 

menores efeitos colaterais (PAPICH et al., 2003; ETTINGER, 2004; LIMA, 2011).  

É lipofílico e insolúvel em água e para uma melhor absorção é necessário que 

o pH gástrico esteja baixo. A dose recomendada é de 5 mg/kg com intervalo de 24 
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horas por 10 a 14 dias. Após 10 a 14 dias de tratamento, passar a administrar uma 

cápsula, uma a duas vezes por semana, até que haja a total remissão dos sintomas 

clínicos. A duração do tratamento fica a critério do médico veterinário, podendo ser 

prolongado de acordo com a gravidade e da evolução do caso clínico (ADAMS, 2003). 

O medicamento possui alta afinidade às proteínas plasmáticas (99%); todavia, 

devido à sua lipofilicidade e mesmo afinidade mais elevada pelas proteínas teciduais, 

fica extensamente distribuído por todo o organismo (PAPICH et al., 2003; ETTINGER, 

2004; LIMA, 2011).  

Efeitos colaterais incluem êmese, anorexia, náusea, dor abdominal, aumento 

de uréia, das aminotransferases e da fosfatase alcalina, insuficiência hepática e 

icterícia. Raramente ocorrem febre, hipertensão, vasculopatias, edemas de membros 

e teratogenicidade (NOBRE, 2002; ADAMS, 2003; PAPICH et al., 2003; ETTINGER, 

2004; LIMA, 2011). 

Não é recomendado o uso desse antifúngico durante a gestação, pois produz 

efeitos embriotóxicos e toxicidade maternal (NOBRE, 2002; PAPICH et al., 2003; 

ADAMS, 2003; ETTINGER, 2004; LIMA, 2011).   

 

2.10.3.2.2. Fluconazol  

 

O fluconazol é um antifúngico triazólico, que age na inibição da síntese de 

esteroide fungica, sem alterar a síntese de ergosterol dos mamíferos. É menos tóxico 

e melhor absorvido quando comparado aos azóis (NOBRE, 2002). A dose 

recomendada é de 2,5 - 5 mg/kg com intervalo de 24 horas, por 10 a 14 dias. 

A distribuição é ampla por todo o organismo.  Diferente dos imidazóis e do 

itraconazol, o fluconazol atinge concentrações elevadas no líquido cefalorraquidiano. 

Portanto, é utilizado no tratamento da maioria das meningites fúngicas. Diferente dos 

outros antifúngicos, o fluconazol não necessita de ambiente ácido para sua absorção 

gastrintestinal (NOBRE, 2002; LIMA, 2011). 

 

2.10.3.3. ALILAMINAS 

 

Os grupos das alilaminas inibem a enzima esqualeno-epoxidase, ocorrendo 

diminuição da síntese do ergosterol levando a lise da célula fúngica (ADAMS, 2003; 

NOBRE, 2002).  
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2.10.3.3.1. Terbinafina 

 

É um fármaco sintético da classe alilamina, estreitamente relacionado com a 

naftifina (da mesma classe). A terbinafina é considerada um antifúngico altamente 

fungicida. Age inibindo o esqualeno-epoxidase, diminuindo a síntese de ergosterol. A 

morte do fungo se dá pelo rompimento da membrana celular. A terbinafina não está 

vinculada ao sistema do citocromo p-450 (diferente dos outros antifúngicos), e não 

ocasiona interação de fármacos ou inibição da síntese esteroide nos animais 

(NOBRE, 2002; ADAMS, 2003).   

A terbinafina é metabolizada rápida e extensivamente por pelo menos sete 

isoenzimas CYP, com maior participação das CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8 e 

CYP2C19. A biotransformação resulta em metabólitos sem atividade fúngica, que são 

excretados predominantemente na urina (ADAMS, 2003). 

 Sua natureza lipofílica resulta em concentrações elevadas em tecidos como 

folículo piloso, estrato córneo e unhas. A dose recomendada é de 5 - 30 mg/kg com 

intervalo de 24 horas por 21 dias (ROSALES, 2005). Os efeitos podem causar 

aumento de ALT séricas e fosfatase alcalina (ADAMS, 2003). 

Um trabalho de pesquisa relatou que a associação da terbinafina + cefalexina 

por 21 dias mostrou-se mais eficaz que a cefalexina em monoterapia ou associada ao 

cetoconazol, reduzindo significativamente a contagem de leveduras e o prurido em 

cães que apresentados pela Malasseziose. Demonstrou também que a cefalexina 

apresenta efeitos benéficos no tratamento da Malasseziose, pois reduz a carga 

bacteriana, fator importante para o supercrescimento dessa levedura (ROSALES, 

2005). 

 

2.11. Prognóstico 

 

O prognóstico é bom na maioria dos casos, desde que a causa primária seja 

identificada e corrigida. A reeducação do proprietário é muito importante para que o 

tratamento traga bons resultados. A doença não é contagiosa para outros animais ou 

para humanos saudáveis, somente para indivíduos imunodeprimidos (NOBRE, 2002; 

LIMA, 2011).  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram utilizados 45 cães, que apresentavam sinais clínicos de otite externa, 

atendidos na rotina da Clínica Veterinária do Hospital Veterinário Roque Quagliato 

das Faculdades Integradas de Ourinhos – SP no período de Outubro de 2014 a Julho 

de 2015. 

Foi realizada uma ficha de identificação para cada paciente, sendo anotadas 

características de identificação, sinais apresentados pelo cão (prurido, excesso de 

cerúmen, odor, cerúmen escurecido, eritema, edema, hiperqueratose, lignificação, 

descamação, crostas, alopecia, alterações no posicionamento da cabeça e dor na 

palpação, tipo de orelha, presença de pelos na orelha, tempo de evolução da 

doença), manejo (se durante os banhos os proprietários ou pet shop protegiam os as 

orelhas dos cães com algodão).  

Dividiram-se as raças em dois grupos: orelhas eretas e orelhas pendulares, 

com a intenção de agrupar os animais conforme as características das orelhas, 

método adotado por Nascente et al. (2010). 

Em cada cão foram feitas duas coletas: do conduto auditivo direito e esquerdo, 

no dia 1 e dia 21.   

Após anamnese e avaliação clínica, foram coletadas amostras de cerúmen 

otológico em ambos condutos auditivos com auxílio de uma haste de algodão estéril 

para a realização do exame de citologia otológica (Fig. 5). Em seguida, foi realizado o 

esfregaço em lâmina de vidro com extremidade fosca, pressionando-se o algodão a 

lâmina limpa para observação microscópica em campo de imersão (100X). As lâminas 

foram coradas em seguida, com corante rápido (Panótico/LABORCLIN®). 

Na sequência, com a lâmina devidamente seca em secador com temperatura 

morna em movimentos de „vai-vem‟ com uma distância de 20 cm aproximadamente, 

foi feita a contagem de células de Malassezia sp., com aumento de 1.000 vezes, em 

microscópio óptico, onde as células foram quantificadas em campos aleatórios. 

As amostras foram qualificadas segundo método adaptado de Nobre et al. 

(1998), seguindo o seguinte escore: (-) ausência de células compatíveis/campo; (+) 4 

a 5 células filhas/campo; (++) 5 a 10 células filhas/campo e (+++) mais de 10 células 

filhas/campo.  



44 

 

 

Até 3 células filhas/campo considerávamos normal da microbiota auditiva. 

Porém, quando detectada 1 célula mãe/campo era realizado o tratamento, pois a 

célula mãe tem a função de se reproduzir, ocasionando assim uma aumento de 

leveduras no conduto.  O tratamento também era realizado para os casos a partir de 

(+) 4 a 5 células filhas/campo. 

 

Figura 11 – Coleta de cerúmen com cotonete estéril 

 

Fonte – arquivo pessoal, 2015.   

 

Após exame citológico e diagnosticada otite por Malassezia pachydermatis, os 

cães foram divididos aleatoriamente em cinco grupos para a realização de diferentes 

tratamentos: Grupo 1: Natalene® com 19 pacientes, Grupo 2: Panalog® com 8 

pacientes, Grupo 3: Auritop® com 10 pacientes, Grupo 4: Itraconazol® +Natalene® 

com 4 pacientes, Grupo 5: Itraconazol + Panalog® com 4 pacientes. 

O número de pacientes em cada grupo respectivo obteve baixa estatística, 

devido ao alto valor dos medicamentos e aos diferentes casos.  
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Em todos os grupos foi prescrita limpeza com ceruminolítico Epiotic® 

Spherulites™ 4 gotas em ambos condutos auditivos e massagem da base da orelha. 

Nos casos de excesso de cerúmen, o mesmo era retirado com algodão seco. O 

medicamento era utilizado a cada 72 horas, sempre antes da aplicação de outro 

agente terapêutico. 

Para os cães tratados com Natalene®, Panalog® e Auritop® que são terapias 

tópicas, foram prescritas 4 gotas em cada orelha (para cães com menos de 15 kg) e 8 

gotas (para cães acima de 15 kg), a cada 12 horas, durante 21 dias, sempre após a 

limpeza externa. Os animais tratados com Itraconazol, a dose utilizada foi 5 mg/kg 

cada 24 horas, de 10 a 14 dias. Após 21 dias de tratamento, realizou outra avaliação 

clínica e citológica dos condutos. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 45 cães acompanhados nessa pesquisa, 27 (60%) eram fêmeas e dezoito 

(40%) eram machos. Paula (2013) mostrou resultados similares dessa pesquisa. Seu 

trabalho mostrou que quanto ao sexo dos cães acometidos com otite (55,5%) eram 

fêmeas e (44,5%) machos. Não estando de acordo com a maioria dos autores que 

revelam não haver predisposição relacionada ao sexo quanto à manifestação de 

otites externas por Malassezia pachydermatis (SCOTT et al., 1996; MOTA et al., 

2000; NOBRE, 2001; MACHADO et al., 2003).  

Quanto ao quesito de raças acometidas, os cães sem raça definida (SRD) 

foram os mais acometidos com otite por Malassezia pachydermatis, os resultados 

obtidos foram onze SRDs (24,44%), cinco Poodles (11,10%), cinco Shih tzus 

(11,10%), quatro Lhasa apsos (8,88%), dois Pastores alemães (4,45%), dois Goldens 

retrievers (4,45%), dois Chihuahuas (4,45%), dois Malteses (4,45%), dois Pinschers 

(4,45%), dois Pit bulls (4,45%), dois Cockers (4,45%), dois Pugs (4,45%), um Bulldog 

inglês (2,22%), um Dálmata (2,22%), um Red hiller (2,22%), um Yorkshire terrier 

(2,22%).  

Leite (2010) demonstrou que as raças de canídeos que mais apresentaram 

otites externas eram (31,82%) Labradores retrievers e (18,18%) da raça Cocker. 

Nobre (2001) relata em seu trabalho que a otite externa foi muito mais frequente nas 

raça Cocker spaniel, pastor alemão e Fila brasileiro.  
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Essa diferença de estatística pode ser explicada devido a maior população de 

cães SRD na região e consequentemente um maior número de atendimentos desses, 

no Hospital veterinário das FIO. 

Para uma melhor análise dos resultados de nossa pesquisa, as raças foram 

divididas em dois grupos: orelhas eretas e orelhas pendulares, segundo os critérios 

usados por Nascente et al. (2010), de agrupar as raças conforme a anatomia de seus 

pavilhões auriculares. Dos 45 animais com otite, trinta e três (73,33%) cães tinham 

orelhas pendulares, a raça mais acometida nesse grupo foram oito (24,24%) cães 

SRDs, cinco Shitzus (15,14%), cinco Poodles (15,14%), quatro Lhasa apsos 

(12,12%), dois Goldens retrievers (6,09%), dois Malteses (6,09%), dois Cockers 

(6,09%), dois Pugs (6,09%), um Bulldog inglês (3%), um Dálmata (3%), um Pit bull 

(3%) (Gráfico 1). 

O grupo de orelhas eretas obteve apenas doze cães (26,67%), os mais 

acometidos nesse grupo foram três (25%) SRDs, dois Pinschers (16,67%), dois 

Chihuahuas (16,67%), dois Pastores alemães (16,67%), um Red hiller (8,33%), um 

Yorkshire terrier (8,33%), e um Pit bull (orelha cortada) (8,33%) (Gráfico 2). 

 

Gráfico 1 – Incidência no presente trabalho das raças com orelhas pendulares   

 

 

Segundo Leite (2010) o tipo de orelha mais afetada dos cães com otite externa 

foi a pendular, tendo 85,19% dos casos, e 14,81% com orelhas eretas. Os autores 

Scott et al., (1996), Ettinger e Felman (2004) e Girão et al., (2006) descreveram dados 
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similares, que corroboram com os achados neste trabalho. Os cães que apresentam 

orelhas pendulares possuem predisposição para otites por Malassezia (GIRÃO et al., 

2006).  

 

 Gráfico 2 – Incidência no presente trabalho das raças com orelhas eretas 

 

 

Nesse estudo, como o do autor Girão et al., (2006), o tipo de orelhas nos cães 

mostrou ser um fator predisponente, pois as orelhas pendulares consistem em um 

ambiente favorável para o crescimento de microrganismos devido à pouca ventilação, 

umidade relativa e temperatura do canal auditivo externo, criando assim um ambiente 

favorável ao crescimento desta levedura (ETTINGER e FELDMAN 2004; MARTINS, 

2010A). 

Para Gotthelf (2006) o aumento de umidade no interior do canal auditivo é um 

fator favorável ao crescimento de Malassezia, sendo mais comum em algumas partes 

anatômicas, como o conduto auditivo externo e espaço interdigitais. 

Quanto ao uso de protetor auricular (algodão hidrófobo) durante os banhos, 

dos 45 pacientes somente 10 (22,22%) protegiam as orelhas durante o banho. Não 

foram encontrados relatos e pesquisas que comparam otite por Malassezia 

pachydermatis com a proteção das orelhas durante o banho.  

Referente a divisão dos grupos durante a pesquisa (Tabela 1) os grupos que 

demonstraram melhores resultados seguindo o escore estabelecido foram: 

Grupo 2: Panalog® (Nistatina), grupo 3: Auritop® (Cetoconazol) e grupo 5: 

Itraconazol + panalog que demonstraram 100% de cura dos pacientes (Gráfico 3).  
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No Grupo 1: Natalene® (Pimaricina ou Natamicina) dos 19 cães desse grupo, 

apenas 73,68% (14) dos cães apresentaram cura do quadro clínico e laboratorial   e 

26, 32% (5) não tiveram bons resultados, pois após o tratamento de 21 dias os 

resultados das citologias continuaram com +++.  

No Grupo 4: Itraconazol + Natalene®, dos 4 pacientes apenas 50% (2) dos 

cães tiveram resultados eficazes e 50% (2) não apresentaram melhora, desses dois 

cães que não melhoraram um continuou com citologia de +++ e o outro paciente 

apresentou citologia de ++ no 21º dia (pós tratamento) (Tabela 1 e 2). Ou seja, dos 45 

pacientes dessa pesquisa apenas 15,56% (7) não tiveram resultados satisfatórios e 

84,44% apresentaram melhora. 

 
Tabela 1 – Medicações utilizadas relacionando sua eficácia 

Medicamentos Número de cães 
Cura  

Completa 
Não melhoraram 

Grupo 1: Natalene® 19 
73,68% 

(14) 
26, 32% 

(5) 

Grupo 2: Panalog ® 8 
100% 

(8) 
0% 

Grupo 3: Auritop ® 10 
100% 
(10) 

0% 

Grupo 4: Itraconazol + 
Natalene® 

4 
50% 
(2) 

50% 
(2) 

Grupo 5: Itraconazol + 
Panalog® 

4 
100% 

(4) 
0% 

 

 
Segundo Pinchbeck (2002) tanto a administração em ciclos semanais quanto a 

administração diária de Itraconazol são eficazes no tratamento da infecção cutânea e 

otológica por M. pachydermatis em cães, reduzindo a carga das leveduras e 

melhorando as infecções. Eichenberg (2003) também demonstrou benefícios ao uso 

do mesmo antifúngico. Seu estudo que avaliou a susceptibilidade da Malassezia 

pachydermatis aos antifúngicos azólicos por um método de microdiluição em caldo, 

onde todas as amostras apresentaram-se susceptíveis a Itraconazol, dados distintos 

desta pesquisa. 

Coutinho (1997) demostrou que o Itraconazol teve eficácia em 73,3% de 

amostras, 26,7% com sensibilidade intermediaria e nenhuma amostra resistente, em 

30 amostras in vitro.  
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Este trabalho mostrou que o uso do itraconazol não teve 100% de eficácia para 

alguns cães, uma explicação para isso pode ser devido à pouca sensibilidade da 

levedura ou até resistência, principalmente dos casos crônicos ou recidivantes. 

 

Gráfico 3 - Porcentagem de melhora na contagem de leveduras de Malassezia pachydermatis após 

tratamento

 

 

Em um trabalho feito por Paula (2013), concluiu-se que o medicamento 

Auritop® à base de Cetoconazol usados para o tratamento (2 vezes ao dia durante 21 

dias) se mostrou eficiente tanto para cura clínica quanto laboratorial em cães com 

otite externa por Malassezia pachydermatis. Nascente (2006) concorda, pois em sua 

pesquisa que utilizada o antifúngico tópico a base de Cetoconazol obteve 100% de 

eficácia em otites experimentais por Malassezia pachydermatis e 86,7% de cura em 

otites por infecção natural. Todos os autores obtiveram estatísticas similares deste 

estudo referente ao uso de Auritop®. 

Segundo Leite (2008) a Malassezia é sensível a muitos antifúngicos do grupo 

dos azólicos, como cetoconazol e há outros antifúngicos tópicos como a nistatina 

(Panalog®). Uma avaliação da eficácia dos principais antifúngicos tópicos utilizados 

em otologia de cães e gatos demonstrou alguns antifúngicos testados apresentam 

percentual de eficácia abaixo de 50%, entre eles a nistatina, mostrando assim 
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resultados distintos desse trabalho, pois o cães tratados com medicação tópica 

Panalog® a base de nistatina mostraram completa cura clínica e laboratorial.  

Uchida et al. (1994) tem dados parecidos com este trabalho, mostrando 

resultados satisfatórios no tratamento de otites por Malassezia pachydermatis (33 

curas em 40 orelhas tratadas) utilizando solução não lipídica com 

piramicina/natamicina a 1%, administrada a cada 12 horas, durante duas semanas. 

 

Tabela 2 – Resultados das citologias otológicas nas respectivas datas de coleta  

 
Citologia (nº de cruzes) + ++ +++ 

 
1ª coleta (1º dia) 11,11% (5) 

17,77% 
(8) 

77,11% (32) 

Datas das coletas 
    

 
2ª coleta (21º dia) 0 

2,22% 
(1) 

13,33% 
(6) 

 

Quanto os sinais clínicos, no primeiro dia (Dia 1) de coleta otológica foram 

observados que 100% dos cães apresentavam prurido e 39 cães (86,67%) 

apresentavam excesso de cerúmen em ambas orelhas. Após o tratamento de 21 dias, 

sete (15,56%) cães continuaram com prurido associado ao excesso de cerúmen 

(Tabela 3). 

De acordo com o relato de Paula (2013) antes do tratamento, 100% dos cães 

com otite apresentavam prurido e excesso de cerúmen. Após o tratamento de 21 dias 

apenas 11,1% apresentou prurido e excesso de cerúmen. Harvey et al. (2004) e 

Machado et al. (2004) concordam, pois observaram sinais clínicos parecidos em cães 

com otite externa por Malassezia pachydermatis. 
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Tabela 3 – Sinais clínicos observados nas datas de coletas 

 

 
Sinais clínicos Prurido Excesso de cerúmen 

 
1ª coleta 
(1º dia) 

100% 
(45) 

86,67% 
(39) 

Datas das coletas 
   

 
2ª coleta 
(21º dia) 

15,56% 
(7) 

15,56% 
(7) 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na presente pesquisa, foram obtidos resultados que necessitam de mais 

estudos, com maior números de casos e grupos mais homogêneos, para uma melhor 

análise estatística. 

Os tratamentos utilizados com Panalog®, Auritop® e Itraconazol + Panalog® 

mostraram 100% de melhora clínica e laboratorial dos pacientes. 

Os cães sem raça definida e as fêmeas tiveram um maior número de 

ocorrência de otite e os principais sinais clínicos apresentados pelos cães acometidos 

foram prurido e excesso de cerúmen.  
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