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Introdução 

Os dermatófitos, pertencentes à família Arthrodermataceae, são fungos filamentosos, hialinos, 

septados, queratinofílicos e queratinolíticos (MUKHERJEE et al., 2003), que possuem a capacidade 

de degradar a queratina presente nos pêlos, pele e unhas. Geralmente desenvolvem-se do centro da 

lesão para as bordas, gerando intensa descamação associada ou não à resposta inflamatória 

resultante da atividade queratinolítica (WOREK et al., 2014).  

As manifestações das lesões são decorrentes da resposta imune do hospedeiro frente aos 

metabólitos do fungo, a virulência da espécie infectante e a localização anatômica da infecção fúngica, 

causando reações de hipersensibilidade (ANDOH; TAKAYAMA; KURAISHI, 2015). 

Em cultura, observam-se hifas septadas que se ramificam e formam o micélio com estruturas 

de reprodução assexuada, chamados de conídios que diferem entre as espécies quanto à forma, 

tamanho, número e disposição ao longo das hifas (KHALED; GOLAH; KHALEL; ALHARBI; 

MOTHANA, 2015). A maioria das espécies de dermatófitos produz dois tipos de conídios: os 

macroconídios pluricelulares e os microconídios unicelulares (MUKHERJEE et al., 2003). 

As espécies são distribuídas nos gêneros Epidermophyton, Microsporum e Trichophyton. Além 

disso, conforme seu habitat natural (humanos, animais e solo), podem ser categorizados em 

antropofílicos, zoofílicos e geofílicos, respectivamente (LOPES et al, 2016). Os zoofílicos 

(Microsporum canis e Trichophyton mentagrophytes) e geofílicos (M. Gypseum) são os agentes 

frequentemente isolados de animais domésticos (ILHAN et al. 2016: ROSHANZAMIR et al. 2016). 

Cães ou gatos jovens, idosos e imunodeprimidos são mais afetados devido ao frágil sistema 

imunológico (REIS-GOMES, 2013). Os animais que se comportam como reservatórios dos fungos 

patogênicos podem conviver pacificamente com o agente e só demonstrarem as lesões se o patógeno 

encontrar condições favoráveis ao seu desenvolvimento (FRIAS; KOZUSNY-ANDREANI, 2008).  

Dentro das espécies domésticas, os felinos são mais predisponentes a carrear de forma 

assintomática o M. canis. A convivência com outros animais, acesso às ruas e fatores 

socioeconômicos podem favorecer esta condição (FARIAS, 2011).  

A sua transmissão pode ocorrer pelo contato direto com as lesões ou contato indireto, através 

de fômites e ambientes contaminados. Os sinais clínicos mais comuns são lesões circulares com 

bordas eritematosas, alopecia, crostas, escamas e prurido variável que pode ser intensificado pela 

presença de ectoparasitas ou de reações de hipersensibilidade (MACHADO et al, 2011). Formas não 

convencional das lesões, como a dermatofitose nodular (quérion) e pseudomicetoma (granuloma 



dermatofítico) podem ocorrer em cães e gatos, respectivamente, apesar de ambas as anormalidades 

serem raras nestes animais (GOMES, 2012; REIS-GOMES, 2013). 

 O diagnóstico é feito através da associação da anamnese, exame clínico, exame 

microscópico direto e da cultura fúngica para diminuir os riscos de resultados falsos positivos ou falsos 

negativos. A Lâmpada de Wood também pode ser utilizada para auxiliar nas coletas dos pelos e 

escamas que possam conter o M. canis. Porém, resultados falsos positivos podem ser evidenciados 

quando há resíduo de substâncias como álcool, éter e derivados de iodo e mercúrio. O tratamento 

consiste na tricotomia em animais de pelos longos, terapia tópica e sistêmica com antifúngicos 

(griseofulvina, itraconazol, cetoconazol ou terbinafina), associado a uma intensa descontaminação do 

ambiente para evitar reinfecções e disseminação dos esporos (REIS-GOMES, 2013). 

 
Anamese 

Um felino filhote recentemente resgatado por um canil-gatil apresentou lesões alopecicas, 

prurigonosas e descamativas em todo o corpo, foi levado ao atendimento dermatológico do HOVET-

UFRA. Inicialmente foi tratado com itraconazol (5mg/Kg/SID), mas pouco tempo após o início da 

terapia outros 9 gatos residentes do canil-gatil começaram a apresentar lesões semelhantes. 

 

Exame clínico 
Baseado no histórico dos animais, foi realizado um exame clínico minucioso. Os animais 

encontravam-se ativos, hidratados, mucosas normocoradas e em bom estado corporal.  As alterações 

clínicas observados nos animais foram: descamação, rarefação pilosa, alopecia, prurido e eritema na 

região de face e orelhas. 

 

Exames Complementares 
Todos os animais foram examinados com a lâmpada de wood e apresentaram fluorescência 

em algumas áreas de rarefação pilosa. Diante desse resultado foram coletadas amostras de pelos, 

nas regiões mais fluorescentes, para cultura fúngica em meio Ágar mycosel. As culturas foram 

incubadas em estufas à temperatura de 25ºC a 28ºC (OLIVEIRA, et al., 2010). por até 2 semanas 

para avaliação do crescimento do fungo dermatófito (MORIELLO, 2004). O resultado das culturas de 

todos os animais foi positivo para infecção por Microsporum canis (M.canis). Além disso, foram 

coletados amostras para exame parasitológico de pele (raspado cutâneo) e amostra de pelo para 

tricograma. Ambos os resultados foram negativos para presença de parasitas. 

 

Diagnóstico 
Dermatofitose  

 

Tratamento 
Produtos Ibasa: Cetoconazol Suspensão Oral 20%, Cetoconazol Shampoo 2% 

Para melhor facilidade de terapia e com a finalidade de avaliar a eficácia de terapia tópica e 

sistêmica, os animais foram divididos em 3 grupos: 



• GRUPO 1- 3 animais submetidos ao tratamento com Cetoconazol Shampoo 2% 2 vezes por 

semana, durante 6,5 semanas.  

• GRUPO 2- 4 animais submetidos a tratamento oral com Cetoconazol Suspensão Oral 20% e 

Cetoconazol Shampoo 2% uma vez por semana ambos durante 6,5 semanas. 

• GRUPO 3- 3 animais submetidos a com Cetoconazol Suspensão Oral 20% 5 mg/kg SID 

durante 45 dias. 

 

Evolução Clínica 

Após 30 dias do diagnóstico de dermatofitose foi realizada nova cultura fúngica com objetivo 

de avaliar a eficácia terapêutica dos grupos de tratamento. O procedimento realizado foi o mesmo 

descrito no campo “exames complementares”, o resultado de todas as culturas fúngicas foi negativo 

para M. Canis. Porém, no exame clínico três animais do grupo 2 (Tópico e sistêmico) apresentaram 

lesões crostosas e eritematosas em face e orelhas. Foi realizado raspado de pele para diagnosticar 

a alteração, o resultado confirmou presença de Escabiose por Notoedres cati. Dessa forma, esses 

animais curados de dermatofitose foram tratados para escabiose. 

Todos os animais foram tratados por 45 dias e considerados curados após 60 dias do início 

do tratamento (45 dias de tratamento + 15 dias para resutaldo da cultura), com exceção de um gato 

do grupo 2 que foi tratado por 60 dias para obter cura. Esse animal foi o que apresentou os primeiros 

sinais clínicos. Ele teve tratamento de 60 dias, pois iniciou 15 antes dos demais. Dessa forma, o 

tratamento foi extendido para igualar o período do final da terapia com dos demais animais 

 

 

Figura 1: A) Animal antes do início do tratamento com  terapia sistêmica com Cetoconazol Suspensão Oral 20%, 

apresentando lesões nas orelhas; B) Animal após o tratamento sem alterações 
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Figura 2: A) Animal antes do início do tratamento com terapia tópica com Cetoconazol Shampoo 2% 

apresentando lesões e áreas alopécicas nas orelhas; B) Animal após tratamento sem alterações 

 

 

Figura 3: A) Animal antes do início do tratamento com Terapia Tópica com Cetoconazol Shampoo 2% e Terapia 

sistêmica com Cetoconazol Suspensão Oral 20%, apresentando lesões nas orelhas; B) Animal após tratamento 

sem alterações 

 

 

Figura 4: A) Animal antes do início do tratamento com Terapia Tópica com Cetoconazol Shampoo 2% e Terapia 

sistêmica com Cetoconazol Suspensão Oral 20%, apresentando lesões nas orelhas e região da face; B) Animal 

após tratamento sem alterações 
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Figura 5: A) Animal antes do início do tratamento terapia tópica com Cetoconazol Shampoo 2%  apresentando 

lesões nas orelhas; B) Animal após tratamento sem alterações 

 

 

Conclusão  
Os protocolos de uso do Cetoconazol Suspensão Oral 20% e do Cetoconazol Shampoo 2% foram 

eficazes para o tratamento de felinos com infecção fúngica por M. Canis. 
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