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PREVALÊNCIA E TRATAMENTO DE DERMATOFITOSES EM CÃES 
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RESUMO 

 As dermatofitoses são doenças dermatológicas de origem fúngica e de ocorrência 

muito comum em cães e gatos. No entanto, para que o diagnóstico seja correto, o 

raspado de pele torna-se essencial para diferenciar os diferentes tipos de lesões 

dermatológicas.  Este trabalho tem como objetivo identificar os principais causadores 

das dermatofitoses e também acompanhar o tratamento dos cães com raspado de 

pele positivo para fungos e a verificação de sua eficiência. 

Palavras-chave: Cães, Dermatologia, Micoses, Microbiologia. 

 

INTRODUÇÃO 

Os fungos são células eucarióticas com parede celular formada por glucanas, 

mananas, quitina, proteína e lipídios. São compostos por filamentos celulares, 

chamados de hifas. Essas hifas formam um aglomerado, o micélio, que realiza a sua 

nutrição. Os dermatófitos são fungos hialinos, septados e dependem da queratina 

para sua sobrevivência e por isso atingem pele, unhas e pelos de seus hospedeiros 

(SINDRIN; MOREIRA; 2004)  

Na natureza, eles são distribuídos de acordo com o clima, o tipo de solo e a 

vegetação (GAMBALE et al., 1987).  

 As dermatofitoses são micoses superficiais que causam lesões na pele dos 

animais e há três gêneros causadores dessa doença: Microsporum, Trychophyton e 

Epidermophyton. Tais fungos são divididos em três grupos com relação ao seu 
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habitat e adaptação no ambiente. São classificados em Geofílicos (M. gypseum), 

que ficam no solo onde possui substratos de queratina, Zoofílicos (Microsporum 

canis e Trichophyton equinum), que são raramente encontrados em solos e com 

maior número no corpo do animal e Antropofílicos (Microsporum audounii), 

encontrado somente em humanos (SILVA et al., 1998).  

 Os dermatófitos são transmitidos em contato com animais, humanos, objetos 

e ambiente que estejam infectados por algum desses agentes, porém a doença 

possui prognóstico favorável com grandes chances de cura (SOUZA et al., 2002). 

Para se instalar, o patógeno irá se aderir à epiderme, onde germinará. Para 

que não seja eliminado pela descamação do tecido, ele irá atingir o extrato córneo e 

causar a infecção. Os sinais e sintomas dependerão do estado de saúde do animal, 

sendo severos em hospedeiros debilitados e leves em animais com uma boa 

imunidade. Geralmente não ocorre invasão dos tecidos subcutâneos e órgãos 

internos (RODWELL, 2008; VERMOUT, 2008).  

Qualquer animal está sujeito à infecção dos dermatófitos, sem preferência de 

sexo, idade ou raça. Porém, sabe-se que animais mais jovens (até doze meses), 

imunossuprimidos e idosos tem uma maior tendência a se infectar (MORIELLO, 

2004).   

As lesões em cães normalmente são áreas anulares com alopecia, pápulas 

ou pústulas, escamas e crostas e também pode ocorrer prurido (SOUZA et al., 

2002). 

 

JUSTIFICATIVA 

O diagnóstico de dermatofitoses baseado apenas em sinais e sintomas 

clínicos não é adequado, visto que inúmeras dermatopatias têm lesões muito 



3 
 

semelhantes. Desta forma, a realização de exames laboratoriais para diagnóstico 

diferencial, como o raspado de pele, garante o diagnóstico correto e, 

consequentemente, o tratamento adequado no menor tempo possível. 

 

OBJETIVOS 

  Observar a prevalência de dermatofitoses em cães causadas por 

Microsporum sp. e Trichophyton sp; 

  Atribuir o adequado tratamento aos cães infectados e observar a eficiência 

deste tratamento. 

 

METODOLOGIA 

A procura por possíveis casos de dermatofitoses em cães está sendo 

realizada em clínicas veterinárias e no Núcleo Hospitalar Veterinário Moura Lacerda.  

O material colhido é disposto em uma placa de Petri estéril e consiste em um 

raspado cutâneo das bordas das lesões com uma lâmina estéril de bisturi. Também 

são recolhidos alguns pelos próximos às lesões. 

Após a colheita, a amostra é levada ao Laboratório de Microbiologia do 

Centro Universitário Moura Lacerda, onde é transferida para uma lâmina de vidro a 

fim de se realizar o exame direto.  

Na lâmina, contendo os pelos e o raspado, é colocada uma substância 

clarificante, o Hidróxido de Potássio (KOH) e após 20 minutos, essa amostra é 

observada no microscópio com a finalidade de identificar estruturas fungicas, como 

hifas. 

 

RESULTADOS 
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Foi examinado uma amostra contendo resultado negativo para a presença de 

fungos dermatófitos.  

 

DISCUSSÃO 

Até o momento, foi examinado apenas um raspado de pele com resultado 

negativo para fungo. A realização da presente pesquisa é dependente de amostras 

vindas de clínicas veterinárias, e tem se encontrado grande dificuldade de receber 

material para análise, por não ter casos que se encaixem no estudo. 

Em decorrência deste fato, a progressão da pesquisa tem sido afetada, pois a 

casuística de possíveis diagnósticos de dermatofitoses na rotina das clínicas 

veterinárias, não está sendo grande. 
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