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Anamnese 

Quinze dias após a compra do animal o tutor notou alopecia na região da face com 

ausência de prurido. O animal não tinha contato com outros animais, vivia em local 

adequado com gaiola e era solto diariamente durante um determinado período. 

 

Exame Clínico e Complementares 

No exame clínico foram observadas regiões alopécicas no nariz e periocular esquerdo, 

com presença de eritema e crostas. Não foram observadas alterações nos demais 

sistemas e não foram realizados exames complementares. 

 

Tratamento 

Aplicação de Cetoconazol Spray 2% BID durante 15 dias.  

Suplementação com vitamina C oral, 1 gota SID durante 15 dias. 

 

Evolução Clínica 

 

 

 

Suspeita Clínica 

Dermatofitose.  

Dia 0 Dia 7 



Figura 1: Dia 0 – Dia da consulta animal apresentando lesão eritematosa com presença 

de crostas, edema, alopecia no plano nasal e área ulcerada de aproximadamente 0,5cm 

Dia 7 – Sete dias após a consulta o animal apresenta melhora significativa da lesão, 

ausência de úlcera e plano nasal em processo de repilação. 

 

Discussão 

Segundo a literatura, dermatofitose é comum em porquinho da índia e geralmente 

causada por pela espécie Trichophyton mentagrophytes, porém também pode ser pelos 

gêneros Microsporum ou Epidermophyton. Essa zoonose é comum em ambientes com 

número excessivo de animais ou condições inadequadas. A transmissão pode ocorrer 

através de contato direto entre os animais ou fômites contaminados. 

Entre os sinais clínicos encontramos alopecia, seborreia seca e eritema, geralmente o 

prurido é ausente ou quase inexistente. As áreas mais comumente afetadas são da face e 

dorso, já a região ventral na maioria dos casos permanece intacta. 

O diagnóstico pode ser realizado clinicamente, porém é recomendado que seja feita a 

cultura micológica. O tratamento pode ser realizado de forma sistêmica e tópica. Há relato 

do uso tópico de Shampoo Cetoconazol 2% uma vez na semana por 21 dias, porém a 

apresentação em Spray Cetoconazol 2% pode ser utilizada também, alterando o modo de 

aplicação do produto e facilitando o tratamento pois não há necessidade do banho prévio. 

 

Conclusão 

A utilização do Cetoconazol Spray 2% Ibasa foi eficaz na melhora clínica das alterações 

apresentadas pelo animal.   
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