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1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo a Organização Mundial da Saúde a população de cães e gatos no 
Brasil é cerca de 20 e 10 milhões respectivamente, sendo este número cresce a 
cada ano. Este dado é de extrema importância em saúde pública. Dentre as mais de 
100 mil espécies fúngicas, cerca de 100 são capazes de causar infecções em 
humanos e nos animais (Sidrim & Rocha, 2004). As micoses representam um 
problema crescente na medicina humana principalmente devido às enfermidades 
imunossupressoras (Lacaz et al., 2002) e, são cada vez mais freqüentes os relatos 
na veterinária. No entanto, as infecções fúngicas ainda são confundidas com outras 
enfermidades que cursam com sinais clínicos semelhantes. 

Dentre as principais micoses diagnosticadas em pequenos animais destacam-
se a Malasseziose, Candidíase, Criptococose, Aspergilose, Esporotricose e 
Dermatofitose, estas duas últimas consideradas importantes zoonoses (Scott et al., 



1996). Tendo em vista esta realidade, desde novembro de 2006 o Laboratório de 
Doenças Infecciosas (LDI), setor de Micologia desenvolve o projeto de extensão e 
pesquisa oferecendo diagnóstico micológico para clínicas de pequenos animais de 
Pelotas e região. O objetivo deste trabalho foi documentar o número de amostras 
recebidas e os diagnósticos realizados, em cães e gatos, pelo setor de micologia 
(LDI-FAVET-UFPel) em um período de 10 meses. 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

No período de 10 meses foram recebidas amostras como pêlos, crostas, tecidos 
e secreções que foram processadas conforme protocolo laboratorial descrito a 
seguir:  

• Exame direto: realizado para verificar a presença de estruturas fúngicas de 
parasitismo, utilizando hidróxido de potássio (KOH) 10% ou esfregaço e coloração 
simples com cristal violeta ou Tinta da China. 

• Isolamento fúngico: as amostras foram cultivadas em meios de cultura 
específicos, de acordo com a suspeita clínica, e incubadas a temperatura de 25°C 
e/ou 37°C, por um período de até três semanas com observação diária das placas. 

• Identificação fúngica: foram avaliadas características macroscópicas, como 
coloração do anverso e reverso, topografia, textura e tempo de crescimento das 
colônias. Na análise microscópica foi utilizada coloração com lactofenol azul de 
algodão ou cristal violeta, e realização de microcultivo para melhor visualização de 
estruturas de frutificação e ornamentação fúngicas. Também foram realizados testes 
como, prova da urease, prova da catalase, assimilação de fontes nitrogenadas, 
assimilação de carboidratos, formação do tubo germinativo, prova da fenoloxidase 
entre outros, dependendo do gênero e espécie suspeita. 

Após diagnóstico micológico os resultados foram enviados aos clínicos de 
pequenos animais através de laudos técnicos.  

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Entre novembro de 2006 e agosto de 2007 foram recebidas 215 amostras, 
dentre as quais 84,7% (182) foram de cães e 15,3% (33) de gatos. As amostras 
positivas representaram 28,8% (62/215) do total de material enviado, sendo a 
malasseziose a micose de maior ocorrência. A malasseziose ótica correspondeu a 
79% (49/62) das amostras positivas para a enfermidade e 1,6% (1/62) a 
malasseziose cutânea. Em seguida a dermatofitose com 11,3% (7/62), esporotricose 
com 3,2% (2/62), candidíase com 3,2% (2/62) e aspergilose com 1,6% (1/62). Os 
resultados das principais espécies fúngicas isoladas estão representados na Tabela 
1. 
 
Tabela 1 – Principais espécies fúngicas isoladas de cães e gatos, no período de 10 
meses, no Laboratório de Micologia – UFPel. 

Espécie M. 
canis 

Trichophyton 
 sp 

S. 
schenckii 

 M. 
pachydermatis 

C. 
albicans 

A. 
fumigatus 



Canino 

Felino 

2 

4 

0 

1 

2 

0 

48 

2 

2 

0 

1 

0 

Total 6 1 2 50 2 1 

 
As leveduras que fazem parte da microbiota tegumentar, auricular e da 

cavidade oral dos animais domésticos, como Malassezia pachydermatis e Candida 
sp.  são importantes patógenos secundários, que na presença de qualquer 
desequilíbrio orgânico se multiplicam causando lesões cutâneas alopécicas, 
eritematosas e hiperpigmentadas (Rosa et al., 2006). A alta ocorrência de 
malasseziose ótica foi semelhante à descrita por outros autores, sendo o fungo 
considerado como um dos principais agentes de otites em cães (Nobre et al., 2001; 
Harvey et al., 2004). As baixas freqüências de malasseziose e candidíase cutânea 
concordam com os dados disponíveis na literatura, pois estas infecções são 
oportunistas e geralmente surgem em função de um desequilíbrio de base 
(Nascente et al., 2004). 

Neste estudo, dos seis casos de infecções dermatofíticas diagnosticados, um 
foi causado por Trichophyton sp. e os demais por Microsporum canis, sendo um 
destes relacionado à  pseudomicetoma em gato persa, e outro com confirmação de 
transmissão zoonótica do felino para humano. Estudos confirmam a importância da 
dermatofitose, que é uma micose de grande ocorrência em animais e humanos, 
assim como a transmissão do fungo interespécies, sendo a infecção causada 
principalmente pelo M. canis em pequenos animas (Balda et al., 2004; Martins et al., 
2006). O pseudomicetoma dermatofítico diagnosticado, já foi referido em felinos, 
homens e cães, e trata-se de uma rara infecção subcutânea na qual a reação 
granulomatosa envolve as hifas dermatofíticas, sendo que na maioria dos casos 
descritos, o agente etiológico é o M. canis (Black, 2001).  

O isolamento de Sporothrix schenckii de duas amostras de caninos com 
lesões em cavidade e plano nasal é de extrema importância, pois desperta atenção 
dos veterinários para a ocorrência da micose nesta espécie. São escassos os 
relatos desta infecção em cães, sendo os felinos os mais acometidos, tanto que nos 
últimos anos, mais de 10 casos de esporotricose felina foram diagnosticados pelo 
laboratório de micologia, alguns com envolvimento zoonótico (Xavier et al., 2004). 
 
 

3. CONCLUSÃO 
 

As infecções fúngicas são importantes na clínica médica humana e 
veterinária, sendo algumas delas zoonoses. A realização de exames laboratoriais é 
importante no estabelecimento do diagnóstico definitivo para auxiliar na escolha da 
conduta terapêutica adequada, além de ressaltar a necessidade do diagnóstico 
diferencial com as dermatopatias causadas por outros microrganismos, distúrbios 
endócrinos, neoplásicos e outros. Além disso, a infecção fúngica pode estar 
sinalizando problemas de base ou de estado de imunossupressão do animal. 
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