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RESUMO 

O projeto em questão aborda o tema isolamento e identificação de dermatófitos em 

gatos com lesões cutâneas atendidos no Núcleo Hospitalar Veterinário do Centro 

Universitário Moura Lacerda, no período de março a julho de 2018. A importância de 

se avaliar dermatófitos é que se trata de fungos que podem afetar tanto animais 

quanto humanos, portanto uma zoonose relevante visto que cada dia mais cresce o 

contato direto entra animais de companhia e humanos. Através de culturas fúngicas, 

foi possível avaliar e isolar esses fungos de acordo com as características de 

crescimento e a morfologia das macroconídias, observadas em microscopia ótica.  

 

INTRODUÇÃO 

A dermatofitose é uma infecção da haste pilosa e da camada córnea da 

epiderme, causada por fungos queratinofílicos. (Hnilica, 2012). A grande maioria dos 

casos de dermatofitose felina em todo o mundo é provavelmente causada pelo 

Microsporum canis. (Gross, et al 2009). A transmissão ocorre via contato direto com 

os pelos contaminados, com fômites ou com as camadas contaminadas. (Foil, 1998). 

 

OBJETIVOS 

O objetivo principal deste estudo é avaliar a frequência de isolamento de 

dermatófitos em gatos apresentando lesões cutâneas na região de Ribeirão Preto, 

bem como identificar as espécies envolvidas na etiologia das referidas lesões, a fim 

de sugerir possíveis fontes de contaminação, prevenindo assim a recorrência da 

doença. 

 

METODOLOGIA 

 Para a realização do presente estudo foram selecionados gatos, sem distinção 

de raça, idade e sexo, atendidos na rotina clínica do Núcleo Hospitalar Veterinário do 

Centro Universitário Moura Lacerda, no período de março a julho de 2018.  

 A colheita das amostras fora realizada através da avulsão de pêlos adjacentes 

a lesão usando-se uma pinça Halsted estéril. Em seguida, o material foi processado 



em meio ágar D.T.M. (Dermatobac®) que é ágar seletivo para dermatófitos, preparado 

segundo a fórmula sugerida por TAPLIN. É um meio de coloração amarela intensa, 

que ocupa a superfície mais larga do Dermatobac®. Favorece a multiplicação de 

dermatófitos e inibe o crescimento de fungos saprofíticos, bactérias e algumas 

espécies de leveduras. Segundo TAPLIN e cols. é possível diagnosticar rapidamente 

e com precisão dermatófitos em 97% dos casos utilizando-se este meio de cultura.  

 

DESENVOLVIMENTO 

  Após os primeiros 7 dias depois da semeadura já se saiba da existência do 

dermatófito, mesmo que as colônias só se façam notar após 1-3 semanas de 

incubação. Raramente contaminantes bacterianos alteram a cor do meio, e o aspecto 

não micelial das colônias permite o diagnóstico diferencial dos dermatófitos. O aspecto 

das colônias permitirá diferenciar os dermatófitos (colônias filamentosas) de leveduras 

(colônias cremosas). Após 21 dias, quando verificado crescimento de colônias, 

através do uso de fita adesiva transparente foram colidas com as amostras das 

mesmas e posteriormente fixadas em lâminas de microscopia ótica.  A seguir, as 

lâminas foram coradas com panótipo rápido e visualizadas com microscópio onde 

foram identificados e confirmado a presença de macroconídias, morfologicamente 

compatíveis com dermatófitos. Todas as amostras foram analisadas no laboratório de 

patologia clínica do Núcleo Hospitalar Veterinário do Centro Universitário Moura 

Lacerda. 

 
RESULTADOS PRELIMINARES 

 Foram avaliados 15 animais portadores de lesões cutâneas macroscópicas, 

sendo que 14 apresentaram resultado positivo para dermatofitose quando submetidos 

a exame de cultura fúngica. 
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