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INTRODUÇÃO
A pele constitui o maior órgão do corpo, sendo responsável por uma ampla variedade de
funções vitais para a manutenção da homeostasia, nomeadamente através da protecção contra
agentes físicos, químicos e biológicos; regulação da temperatura corporal; sensação de calor,
dor, frio e pressão; síntese de vitamina D, entre outras. Por ser um órgão amplamente exposto
a factores externos e internos, grande parte dos atendimentos clínicos realizados a animais de
companhia é destinada a casos dermatológicos.
Para que um agente patogénico provoque uma infecção na pele, terá de ultrapassar os seus
mecanismos de defesa que incluem uma barreira física, a presença de uma imunidade celular
e humoral, a descamação natural da pele, e a inibição do desenvolvimento microbiano devido
à baixa humidade e baixo pH da superfície da pele.
Das doenças que surgem em Dermatologia Veterinária, podemos destacar as que afectam
directamente a pele (primárias), e as doenças sistémicas que se podem manifestar
secundariamente com problemas dermatológicos. Neste primeiro artigo, foi nosso objectivo
focar aspectos essenciais das doenças dermatológicas causadas por bactérias, parasitas e
fungos, frequentemente diagnosticadas em animais de companhia.
DOENÇAS BACTERIANAS
A maior parte das doenças bacterianas da pele são secundárias a alterações do meio ambiente
local cutâneo, que favorecem a colonização por bactérias potencialmente patogénicas. Em
algumas circunstâncias, no entanto, as bactérias são inoculadas directamente na pele, como no
caso das mordeduras.
As doenças bacterianas da pele classificam-se em três grupos distintos, no que diz respeito à
profundidade da infecção: infecções externas, superficiais e profundas, estando estas últimas
associadas a pior prognóstico.
Infecções externas
Dermatite piotraumática
A dermatite piotraumática é uma dermatite aguda, muito pruriginosa, e de progressão lateral
rápida, que atinge particularmente cães com pelagem espessa, como o Labrador retriever, o
Pastor Alemão e o Terranova. Este tipo de pelagem favorece o aumento da humidade na
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superfície da pele e a retenção de corpos estranhos, que podem estar implicados na patogenia
da lesão.
Apesar da causa não estar esclarecida, qualquer dor ou desconforto local, como por exemplo
uma otite externa ou a presença de um ectoparasita, pode conduzir a um traumatismo da pele.
A área afectada aparece brilhante, húmida e eritematosa, com limites bem definidos.
Pioderma das pregas (Intertrigo)
Ao contrário da anterior, esta infecção caracteriza-se por um curso crónico e escasso prurido. A
inflamação ocorre devido à maceração dos tecidos epiteliais e infecção da superfície cutânea,
como consequência de um aumento da humidade e da fricção entre pregas contínuas da pele,
como é o caso da prega labial, facial ou vulvar. As áreas afectadas apresentam-se eritematosas,
alopécicas e com odor desagradável, sobretudo no caso da prega labial.
Na maior parte dos casos, estes tipos de infecção podem ser tratados exclusivamente com
produtos tópicos.
Infecções superficiais
Estas infecções bacterianas afectam a epiderme e o epitélio do folículo piloso.
Piodermatite por Staphylococcus
É mais frequente em cães do que em gatos. A bactéria envolvida com mais frequência é
Staphylococcus intermedius, e com menos frequência S. felis e S. aureus.
Muitas vezes a piodermatite é secundária a outros problemas como fungos, ectoparasitas e
reacções de hipersensibilidade.
As principais lesões e sinais clínicos incluem pústulas (com pús), descamação, crostas,
hiperpigmentação e prurido. Reconhecem-se essencialmente duas patologias: o impetigo
(pústulas superficiais observadas em cachorros, sobretudo na região axilar e inguinal) e a
foliculite bacteriana (forma mais comum de pioderma canino).
O diagnóstico é feito através do exame clínico do animal e da resposta à antibioterapia. Pode
também realizar-se citologia do conteúdo das pústulas, cultura para identificação da (s) bactéria
(s) e antibiograma para detectar a sensibilidade da bactéria aos antibióticos.
O tratamento inclui antibioterapia sistémica, pelo menos durante 2 semanas, antibióticos
tópicos e banhos.
Infecções profundas
Foliculite e furunculose profundas
Podem ocorrer devido à extensão de um pioderma ou foliculite superficial, após ruptura do
folículo piloso (furunculose), com libertação de queratina e microrganismos na derme
adjacente (Fig. 1).
Reconhecem-se vários tipos: acne canino, pioderma nasal, pioderma calosa, pododermatite e
furunculose anal, que apresentam pouca tendência a generalizar-se. Os piodermas profundos
caracterizam-se pela presença de pápulas, pústulas e fístulas supurativas, geralmente pouco
pruriginosas, que podem apresentar dor severa (sobretudo a nível anal e podal).
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O tratamento destas infecções profundas necessita obrigatoriamente antibioterapia sistémica
prolongada (mínimo 4 a 6 semanas).

Figura 1. Canídeo: foliculite e furunculose profunda, com
presença de alopécia, eritema, pápulas, erosões e ulceração.

Abcessos subcutâneos
Os abcessos provocados por mordeduras de gatos são das infecções bacterianas mais
frequentemente encontradas em cães e em gatos.
A rápida cicatrização que ocorre na pele após mordeduras ou arranhões, leva à formação de
bolsas subcutâneas cheias de um exsudado purulento.
Os sinais clínicos dependem do local do abcesso. Os locais mais frequentes incluem a cabeça,
os membros e a zona lombo-sagrada. À palpação física observa-se a presença de uma massa
mole e dolorosa. A febre é frequente, resultando muitas vezes em anorexia (perda de apetite) e
depressão. Outros sinais clínicos dependem da extensão do abcesso e podem incluir
osteomielite, artrites e miosites, o que provoca claudicações.
O diagnóstico é feito através da palpação e incisão do abcesso, observando-se a saída de pus
(massa cremosa esverdeada).
O tratamento deve ser feito através de uma drenagem cirúrgica, seguida de lavagem do abcesso
com soluções desinfectantes apropriadas.
A manutenção da drenagem após a limpeza cirúrgica é essencial para prevenir a recorrência do
abcesso. A antibioterapia é muitas vezes necessária.
DOENÇAS PARASITÁRIAS
As doenças parasitárias da pele constituem a maior parte das patologias cutâneas
diagnosticadas em pequenos animais, sendo o prurido o sinal clínico mais frequentemente
associado à presença de um ectoparasita. Entre as doenças parasitárias que afectam o cão e o
gato, realçamos em seguida algumas das entidades nosológicas mais frequentes.
Infestação por pulgas
É um dos problemas mais frequentes em dermatologia veterinária. Os agentes envolvidos
incluem Ctenocephalides felis (Fig. 2) e Ctenocephalides canis (Fig. 3). A C. felis é a pulga
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que afecta mais frequentemente cães e gatos na maior parte do mundo, enquanto a C. canis
afecta unicamente o cão.

Figura 2. Ctenocephalides felis

Figura 3. Ctenocephalides canis

As lesões estão associadas a reacções de hipersensibilidade aos componentes da saliva de pulga
e afectam principalmente a zona dorso-lombar, parte inicial da cauda e parte superior das
coxas, podendo, no entanto, estender-se a outras regiões do corpo.
A intensidade dos sinais clínicos depende do grau de infestação do animal e incluem prurido
mais ou menos intenso, alopécia (zonas sem pêlo), descamação, crostas, hiperpigmentação e
pioderma.
Um plano de controlo de pulgas inclui uma rápida erradicação de pulgas com controlo a longo
prazo, através de produtos sistémicos (orais, spot-on ou injectável), não esquecendo o controlo
ambiental (casa e jardim).
Pediculose (infestação por piolhos)
Os animais mais susceptíveis a esta doença são os jovens, velhos ou debilitados.
Os piolhos são muito específicos em relação aos seus hospedeiros, sendo muito difícil a
transmissão dos piolhos dos cães e gatos ao homem. Além disso apenas sobrevivem alguns dias
no meio ambiente.
Apenas um piolho parasita o gato: Felicola subrostratus (Fig. 4).

Figura 4. Felicola subrostratus
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O cão pode ser parasitado por Trichodectes canis (Fig. 5) ou por Linognathus setosus.

Figura 5. Trichodectes canis

É importante ter em atenção a existência de animais portadores assintomáticos, os quais
possuem piolhos mas não se encontram doentes.
Os sinais clínicos incluem a existência de prurido, crostas, descamação. A anemia e a
debilidade podem estar presentes no caso de infestações severas.
O diagnóstico é feito através da observação de parasitas adultos ou ovos (lêndeas) no pêlo.
O tratamento é realizado com a aplicação de insecticidas, como carbaril, fipronil, imidocloprid,
aplicados em champôs, spray ou spot-on, associada a boas práticas de higiene. Não é necessário
tratamento do meio ambiente pois o parasita não sobrevive muito tempo fora do hospedeiro.
Sarna sarcóptica
O agente responsável é um ácaro denominado Sarcoptes scabiei (Fig. 6), o qual se encontra em
galerias escavadas na pele.

Figura 6. Sarcoptes scabiei

Afecta cães e outros canídeos (ex. raposas). Os gatos raramente são afectados (apenas nos
casos em que existe uma imunodeficiência).
A transmissão é feita através do contacto directo, sendo esta doença uma zoonose, ou seja, os
seres humanos também podem desenvolver lesões cutâneas se em contacto com animais
afectados.
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Os sinais clínicos incluem prurido intenso e alopécia que começam nas orelhas, cotovelos,
peito e membros, mas que pode alastrar-se para outras regiões do corpo.
O diagnóstico é realizado pela observação microscópica do ácaro, após raspagem de pele.
O tratamento deve ser realizado uma a duas vezes por semana e envolve antiparasitários de
aplicação externa (banhos, spot-on), injectáveis ou orais. Se existir infecção bacteriana
secundária devem ser administrados antibióticos e o animal deve também tomar banhos
regulares.
Demodicose ou sarna demodécica
Os ácaros Demodex spp. (Fig. 7) encontram-se ao nível dos folículos pilosos sendo habitantes
comensais da pele dos mamíferos, ocorrendo a doença quando se verifica um
comprometimento do sistema imunitário.

Figura 7. Demodex spp.

Este tipo de sarna é raro no gato, sendo mais frequente no cão. Os sinais clínicos incluem
alopécia e prurido de intensidade variável, sendo por vezes inexistente. A demodicose pode
manifestar-se sob a forma localizada ou generalizada (Fig. 8). As lesões iniciam-se geralmente
à volta dos olhos (zona periocular), parecendo uns “óculos”, e comissuras labiais. Pode existir
pioderma.

Figura 8. Demodicose generalizada.
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Na pododemodicose, que afecta as patas, os sinais clínicos incluem claudicação, eritema,
alopécia e pioderma secundário.
O diagnóstico é realizado pela observação microscópica do ácaro, após raspagem de pele. O
tratamento deve ser realizado uma a duas vezes por semana e envolve antiparasitários de
aplicação externa (banhos, spot-on), injectáveis ou orais. Se existir infecção bacteriana
secundária devem ser administrados antibióticos e o animal deve tomar banhos regulares.
Queiletiose
Este parasita encontra-se à superfície, no pêlo, sendo também considerado uma zoonose. Afecta
o cão, o gato e o coelho.
As principais espécies são Cheyletiella yasguri geralmente associada ao cão; Cheyletiella
blakei principalmente em gatos; e Cheyletiella parasitivorax encontrada principalmente em
coelhos.
Embora animais de todas as idades sejam susceptíveis, esta parasitose é mais frequente em
animais jovens.
Como sinais clínicos podemos observar prurido, alopécia, crostas e pápulas.
O diagnóstico é feito pela observação microscópica do parasita e pela presença de descamações
semelhantes a caspa, vulgarmente designada por “caspa andante”. Como tratamento devem
aplicar-se antiparasitários externos.
Otoacariose (Sarna otodética)
A otoacariose é provocada pelo ácaro Otodectes cynotis (Fig. 9) e está associada a otite externa
em cães e gatos.

Figura 9. Otodectes cynotis

Os sinais clínicos podem ser restritos ao ouvido: coçar as orelhas, sacudir a cabeça, inclinação
da cabeça, presença de crostas e de alopécia. Pode ocorrer a disseminação do ácaro e
encontrarem-se lesões à volta das orelhas, no pescoço, ancas e cauda.
O diagnóstico é feito pela observação microscópica do parasita e como tratamento deve-se
aplicar antiparasitários externos.
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DOENÇAS FÚNGICAS
As infecções fúngicas (micoses) classificam-se de acordo com a sua profundidade em infecções
superficiais, subcutâneas (ou intermédias) e sistémicas. Neste artigo, serão abordados alguns
aspectos das micoses superficiais.
Dermatofitose
É uma infecção fúngica comum em cães e gatos, existindo uma prevalência maior em climas
húmidos e quentes.
É uma das zoonoses mais frequentes.
O agente mais frequente é Microsporum canis, seguido de Trichophyton mentagrophyte.
A infecção pode durar pouco tempo ou persistir durante meses ou mesmo anos.
O sinal clínico mais comum é a existência de uma ou mais áreas de alopécia circular. Pode
também ocorrer descamação, crostas, espessamento da pele e eritema (Fig. 10). É também
frequente a existência de uma área central já curada com pêlo novo, rodeado por uma área de
alopécia. Na forma generalizada da doença, todo ou quase todo o corpo pode ser afectado.
O diagnóstico pode ser feito através da observação microscópica directa de pêlos, unhas ou
escamas, pela observação da pele sob uma luz ultravioleta (lâmpada de Wood) e através de
cultura de fungos.
Embora muitas das infecções sejam auto-limitantes, o tratamento está recomendado de modo a
prevenir a disseminação da doença e a sua transmissão zoonótica e inclui antifúngicos tópicos
(pomadas, cremes, banhos), antifúngicos sistémicos (comprimidos ou xarope) ou a combinação
dos dois.

Figura 10. Felídeo: dermatofitose. Área de alopécia
eritematosa, associada a descamação.

Dermatite por Malassezia
A Malassezia pachydermatis é um habitante comensal da mucosa e da pele de indivíduos
normais, sendo um agente patogénico oportunista.
Este fungo pode estar associado a otite externa ou a uma doença de pele generalizada.
As raças de cães mais predispostas são o Basset Hound, o Teckel, o Cocker Spaniel e o West
Highland White terrier. Os sinais clínicos característicos associados com M. pachydermatis
devem-se a lesões localizadas ou generalizadas e incluem eritema, alopécia, descamação,
hiperpigmentação, liquenificação e prurido médio a intenso.
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As áreas mais afectadas incluem o canal auditivo externo, a face, as axilas, a parte ventral do
pescoço, o peito, a pele interdigital, a zona ventral do corpo e as virilhas.
O diagnóstico é feito através da observação microscópica do fungo (em citologia ou biópsia), o
qual possui uma forma de amendoim (Fig. 11).

Figura 11. Citologia por aposição, onde se observam
numerosas estruturas compatíveis com Malassezia sp.

O objectivo do tratamento é reduzir a população de Malassezia e de bactérias. Pode ser
realizado um tratamento tópico (champô com 2% miconazol associado a 2% clorhexidina cada
3 dias, cremes ou loções) ou um tratamento sistémico nos casos em que é impraticável o
tratamento tópico ou quando os sinais clínicos são mais graves.
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