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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar as características clínicas, a incidência dos agentes
microbianos e a sensibilidade antimicrobiana em 30 cães, com otite externa. O material para a
cultura microbiologica foi coletado no conduto auditivo com o auxílio de swabs estéreis. Dos sinais
clínicos observados, 100% dos animais apresentavam prurido, 71% exsudação otológica
escurecida, 57% movimentação da cabeça, 42% dor, 28% exsudação otológica amarelada e 28%
descamação do pavilhão auditivo. Os microorganismos com maior incidência nos exames
realizados

foram

Staphylococcus

intermedius,

Pseudomonas

aeruginosa

e

Malassezia

pachydermatis. O teste de sensibilidade aos antimicrobianos revelou que o Pseudomonas ssp foi
sensível a todos os antimicrobianos (gentamicina, cefalexina, eritromicina, tobramicina e
norfloxacina) testados. Os Staphylococcus ssp apresentaram sensibilidade à gentamicina,
cefalexina e norfloxacina e não sensíveis à tobramicina e eritromicina. O isolamento de
Staphylococcus sp., Pseudomonas sp. e Malassezia pachydermatis do conduto auditivo de todos
os cães deste estudo demonstra a participação destes na otite externa. As diferenças de
sensibilidade aos antimicrobianos testados, reflete a necessidade da realização de cultura e
antibiograma, sobretudo para os casos de otites recorrentes.
ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the characteristics clinical, incidence of agents microbial and
susceptibility antimicrobial in 30 dogs with otitis external. The material for culture microbiological
were collected in the ear canal with assistance sterile swabs. Clinical signs observed, 100% of the
animals had itching, 71% oozing ear darkened, 57% head movement, 42% pain, 28% oozing ear
yellow and 28% scaling of the ear. Microorganisms with higher incidence in the exams were
Staphylococcus intermedius, Pseudomonas aeruginosa and Malassezia pachydermatis. The test of
susceptibility antimicrobial showed that the Pseudomonas s sp was sensitive to all antibiotics
(gentamicin, cephalexin, erythromycin, tobramycin and norfloxacin) tested. The Staphylococcus
ssp showed sensitivity to gentamicin, cephalexin and norfloxacin and not sensitive to tobramycin
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and erythromycin. The isolation of Staphylococcus sp. Pseudomonas sp. Malassezia
pachydermatis of the canals ear of all dogs in this study demonstrates their participation in otitis
external. The differences of susceptibility antimicrobial tested, reflects the need for culture and
antibiogram, especially for cases of recurrent ear.
INTRODUÇÃO
Otite externa é um processo inflamatório que atinge os pavilhões auriculares e o
meato acústico externo dos animais, podendo ser processo patológico primário ou secundário,
com evolução aguda, crônica ou ainda crônica recidivante. Em cães possui grande importância
clínica, sendo cerca de 5 a 20% dos cães acometidos por alguma forma desta doença. Os sinais
clínicos compreendem prurido, exsudação, movimentos da cabeça, dor e descamação do ouvido
(RADLINSKY & MASON, 2005).
Bactérias e fungos raramente são considerados como causa primária da otite externa.
Entretanto, freqüentemente estes agentes causam infecções secundárias, sendo fatores
perpetuantes, que dificultam a resolução do quadro clínico (NOBRE et al., 2001; YOSHIDA et al.,
2002). Dentre as bactérias com maior incidência no conduto auditivo estão Staphylococcus
intermedius e Pseudomonas aeruginosa. Além do fungo leveduriforme Malassezia pachydermatis
(NOBRE et al., 2001; DE LA MAZZA et al., 1999).
Neste trabalho, objetivou-se avaliar as características clínicas das otites em cães
atendidos no Hospital Veterinário da UFRPE, a incidência dos agentes bacterianos
Staphylococcus spp e Pseudomonas sp e do fungo leveduriforme Malassezia pachydermatis..
Além disto, verificou-se a sensibilidade in vitro dos agentes bacterianos aos antibióticos alopáticos.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram selecionados 30 cães provenientes do atendimento clinico no HV da UFRPE.
Os animais passaram por uma avaliação clínica para confirmação do diagnóstico de otite externa,
auxiliada pelo preenchimento de uma ficha de avaliação otológica. O material para a cultura
fúngica e bacteriana foi coletado com o auxílio de swabs estéreis, introduzidos no canal auditivo
dos animais, para a obtenção de secreções otológicas.
Para o crescimento fúngico e bacteriano utilizou-se os meios ágar saboraud e ágar
sangue com 5% de sangue desfibrinado de carneiro, respectivamente. A inoculação ocorreu a
partir dos swabs, o material foi incubado a 37 0C, em estufa bacteriológica, durante 24 horas para
as placas contendo o ágar sangue, e durante 48 horas para as placas contendo o ágar saboraud.
Após o crescimento, as bactérias foram identificadas, por seu aspecto macroscópico e
microscópico, com base nas características de colônias, tintoriais, morfológicas e provas
bioquímicas (DE LA MAZZA et al., 1999).
A sensibilidade in vitro das amostras coletadas foi testada pelo método de difusão em
ágar, com o uso de cinco antibacterianos alopáticos (gentamicina, eritromicina, cefalexina,
tobramicina, norfloxacina). A leitura da sensibilidade foi realizada medindo-se a zona de inibição
de crescimento em mm, e o resultado avaliado conforme tabela apropriada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A avaliação clínica dos cães com otite externa demonstrou que 58% dos animais apresentavam o
primeiro caso de otite externa e 42% apresentavam otites recorrentes. Quanto aos sinais clínicos,
100% dos animais apresentavam prurido, 71% dos animais apresentavam exsudação otológica
escurecida, 57% apresentavam movimentação da cabeça, 42% apresentavam sinais de dor, 28%
apresentavam exsudação otológica amarelada e 28% dos animais apresentavam descamação do
pavilhão auditivo, sendo estes sinais descritos em literatura (RADLINSKY & MASON, 2005).
Este estudo também revelou a importância de fatores predisponentes para a
instalação da otite, como quantidade de pêlos no conduto auditivo (42%); orelha pendulosa (42%),
umidade (28%), limpeza excessiva (28%) e seborréia (14%). Tais fatores facilitam a ocorrência da
doença nestes animais.
O estudo microbiológico revelou o isolamento dos microorganismos envolvidos nas
infecções otológicas, sendo que 16,6% dos animais possuíam uma infecção mista por
Pseudomonas sp. + Malassezia pachydermatis, 33,3% possuíam uma infecção mista por
Staphylococcus ssp. + Malassezia pachydermatis, 25% possuíam infecção por Staphylococcus e
25% dos animais possuíam uma infecção causada somente por Malassezia pachydermatis
(NOBRE et al., 2001; YOSHIDA et al., 2002).
O teste de sensibilidade in vitro aos antimicrobianos alopáticos revelou que a amostra
de Pseudomonas ssp foi sensível a todos os antimicrobianos testados, tendo halos inibitórios
formados de 27mm, 40mm, 25mm, 25mm e 30mm para gentamicina, cefalexina, eritromicina,
tobramicina e norfloxacina, respectivamente. Em contrapartida, as amostras de Staphylococcus
ssp apresentaram algumas variações, sendo estas sensíveis à gentamicina, cefalexina e
norfloxacina, com halos inibitórios médios de 22mm (20-26mm), 20,2mm (18-22mm) e 25mm (2426mm) e não sensíveis à tobramicina e eritromicina, tendo uma média de halos inibitórios de
17mm (16-18) para a tobramicina e ausência de formação de halos para a eritromicina.
Desta forma o isolamento de Staphylococcus sp., Pseudomonas sp. e Malassezia
pachydermatis do conduto auditivo de todos os cães deste estudo demonstra a participação
destes na manutenção dos quadros de otite externa. As diferenças de sensibilidade in vitro aos
antimicrobianos testados reflete a necessidade da realização de cultura e antibiograma, sobretudo
para os quadros de otites recorrentes.
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