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Introdução

Demodex spp são ácaros comensais normais da pele do cães que parasitam as
glândulas sebáceas ligadas aos folículos pilosos. Em situações que favorecem sua
proliferação, são capazes de desencadear uma doença conhecida como demodiciose
canina ou sarna demodécica. Demodicicose canina (DC) é uma doença inflamatória
parasitária da pele que pode ser classificada como localizada ou generalizada de acordo
com a extensão de suas lesões. A forma generalizada crônica é uma doença frustrante e
de difícil tratamento (MEDLEAU & RISTIC, 2000; MUELLER, 2004). A demodicose
é uma doença comum da pele do cão e apesar de uma série de estudos que avaliaram a
sua patogênese e opções terapêuticas, o tratamento da DC ainda é muito debatido
(MUELLER et al., 2012).
Apesar da prevalência e potencial gravidade da demodiciose canina, muitos
aspectos da sua patogênese permanecem ainda desconhecidos (RAVERA et al., 2013).
Sabe-se que esses ácaros fazem parte da fauna normal da pele e condutos auditivos dos
cães, estimando-se que 30 a 80% da população canina é portadora assintomática destes
ácaros (NESBITT & ACKERMAN, 1998). Recentemente, foi demonstrado pela técnica
PCR em tempo real que, embora em pequenas quantidades, tais ácaros habitam a pele
de cães saudáveis (RAVERA et al., 2013). Assim, o agente etiológico não é o único
responsável pelo desenvolvimento da doença, caracterizando-se por ser uma doença
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multifatorial envolvendo fatores genéticos, imunológicos, parasitários, bacterianos,
ecológicos cutâneos e ambientais (VERDE, 2005).
A transmissão de Demodex canis ocorre por contato direto da mãe com a
ninhada durante os seus primeiros 2 a 3 dias de vida. Os ácaros colonizam primeiro a
face dos cães e podem ser demonstrados nos folículos pilosos por volta das 16 horas de
vida. Sabe- se que não ocorre transmissão intra-uterina pois se as crias nascerem por
cesariana e forem separadas da mãe, não são encontrados parasitas nos filhotes (Miller
et al., 2013). Estes ácaros não sobrevivem fora do hospedeiro (Wall & Shearer, 2001) e
a sua transferência experimental não resulta em doença. Deste modo, a demodicose não
é considerada contagiosa para outros animais, nem uma zoonose (Nesbitt & Ackerman,
1998).
O manejo da DC continua a ser um dos principais desafios na dermatologia
veterinária pois, em muitos casos, tem um curso imprevisível A doença é altamente
prevalente em certas raças de cães podendo ser tão grave que leva a eutanásia dos cães
afetados (PLANT et al, 2010; DUCLOS et al, 1994).

Revisão de Literatura

Demodiciose é uma importante dermatopatia inflamatória provocada pela
proliferação excessiva de Demodex spp. , que são ácaros que fazem parte da microflora
comensal do folículo piloso canino (MILLER et al.,2013). Três tipos morfológicos
desses ácaros são descritos em cães, Demodex canis, Demodex injai e Demodex cornei e
sua diferenciação ocorre por meio do comprimento do opisthosoma, sendo médio, longo
e curto respectivamente (SASTRE, et al., 2012).
Filhotes adquirirem os ácaros nos primeiros dias de vida através do contato
direto com a pele da mãe (MUELLER, et al., 2012). Assume-se que a imunossupressão
ou um defeito no sistema imunológico da pele permite que aos ácaros se proliferarem
nos folículos pilosos, o que resulta em sinais clínicos (GREVE & GAAFAR, 1966). Em
cães jovens, uma forma autossômica recessiva da susceptibilidade é suspeita (GORTEL,
1966; SCOTT et al., 2013), enquanto em cães adultos, uma disfunção autoimune
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levando à proliferação de ácaros foi atribuída a doenças e/ou uso de drogas
imunossupressoras subjacentes (SCOTT et al., 1976).
Em animais jovens, endoparasiticismo (PLANT, et al., 2011), desnutrição e
debilidade podem levar a um estado imunocomprometido que favorece a proliferação de
ácaros e desenvolvimento a doença. Nos animais adultos, quimioterapia, neoplasias,
hipotiroidismo e hiperadrenocorticismo, são exemplos de doenças que podem suprimir
o sistema imune para desencadear a proliferação dos ácaros (DUCLOS et al.,1994;
MILLER et al.,1993).
A demodiciose canina pode ser localizada ou generalizada (SCOTT et al.,2001).
Segundo Mueller et al (2012), a demodiciose localizada consiste em até quatro lesões de
até 2,5 cm de diâmetro. A forma localizada tem prognóstico bom e muitos casos tem
remissão espontânea, em contrapartida a forma generalizada pode ser grave e fatal, não
existitindo relatos de cães com cura espontânea (BRUZINSKA-SCHMIDHALTER &
NETT-METTLER, 2011).
Os sinais clínicos podem variar entre alopecia, eritema leve, comedos,
descamação em cães pouco afetados, múltiplos focos de alopecia, pápulas e pústulas em
casos moderados até furunculose com escamas, crostas, exsudação e úlceração em
formas mais avançadas. As lesões geralmente se iniciam no rosto e patas de membros
torácicos podendo progredir para o corpo. A demodiciose generalizada pode estar
associada a linfadenopatia, letargia e febre e frequentemente está acompanhada de
infecção bacteriana secundária. Particularmente em cães maiores, a demodiciose em
patas está associada a edema interdigital podendo ser extremamente dolorosa
(MUELLER et al.,2012).
O diagnóstico de escolha para a demodiciose canina é o raspado profundo de
pele. Diversos raspados na pele afetada são realizados no sentido do crescimento do
pelo e a pele deve ser espremida durante ou entre os raspados para extrair os ácaros do
folículo piloso para a superfície. A utilização de uma gota de óleo mineral na
amostragem ou na pele pode ser útil, visto que o material adere melhor ao instrumento
(BECO, et al., 2007; MUELLER & BETTENAY, 2010). Entre outras formas
diagnósticas estão os tricogramas, utilizados particularmente em áreas difíceis de raspar
como regiões perioculares e interdigitais; biópsia de pele, em certos locais do corpo
como patas ou em raças específicas como os Shar-peis e a utilização de fita adesiva de
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acetato em casos em que a quantidade de ácaros é abundante (MUELLER et al., 2012).
A utilização de fita adesiva de acetato para a recolha de ácaros é o método menos
traumático e doloroso. Recentemente Pereira et.al (2012), comparou as raspagens
profundas com a utilização das fitas adesivas de acetato, obtendo uma sensibilidade de
100% para o método da fita adesiva e de 90% para as raspagens profundas. No entanto,
Cury et al (2013), comparou o tricograma e a fita adesiva, sendo sua sensibilidade mais
baixa (75%). Estudos adicionais são necessários para melhor determinar a sensibilidade
desta técnica.
O tratamento da DC em muitos casos é frustrante pois muitas vezes seu curso é
imprevisível. Embora a maioria dos casos de doença localizada resolvem
espontaneamente, a maioria dos casos de demodicose generalizada requerem o uso de
acaricidas agressivos e terapia de suporte (HUGNET et al. 2001)
O tratamento da forma generalizada é multimodal. Além da terapia acaricida
eficaz deve-se realizar o tratamento da infecção bacteriana concomitante presente na
pele, do parasitismo interno e de doenças sistêmicas subjacentes para maximizar o
potencial buscando o sucesso do tratamento (MUELLER, 2012).
Diversas drogas vem sendo relatadas no tratamendo da demodiciose. O Amitraz
é recomendado na forma de banho na concentração de 0.025 a 0.06% uma vez por
semana a cada duas semanas e mais recentemente na forma spot-on em uma preparação
de 15% amitraz e 15% metaflumizone. Reações como pênfigo foliáceo foram relatadas
após a utilização do spot-on, e alguns cães foi necessária a terapia imunossupressora a
longo prazo para o tratamento desta doença mesmo após a utilização de spot-on foi
descontinuado (MUELLER, 2004; FOURIEET et al.,2007; ROSENKRANTZ, 2009;
OBERKIRCHNER et al., 2011). A Milbemicina oxima é licenciada para o tratamento
da DC em alguns países na dose de 0,5-2 mg/kg por dia por via oral. Em estudos
realizados nos EUA e Austrália, uma taxa de sucesso claramente superior foi observada
com uma dose mais elevada de 1-2 em comparação com 0,5-1 mg/ kg. Essa droga
parece ser segura para cães da raça collie porém animais homozigotos para a mutação
ABCB1-D1 (MDR-1) podem desenvolver ataxia com doses de 1,5 mg/kg, sendo bem
tolerada na dose de 0,6 mg/kg ao dia (MILLER et al,1993; MUELLER & BETTENAY,
1995; BARBET, ET AL,2009). Uma revisão baseada em evidências concluiu que a
ivermectina oral, na dose de 0,3-0,6 mg/ kg diária pode ser recomendada como terapia
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para a demodicose canina generalizada. A ivermectina pode causar efeitos adversos
neurológicos graves, tais como letargia, tremores, midríase, cegueira e morte em cães
sensíveis. Cães da raça collie e outras raças de pastoreio são mais frequentemente
afetados, porém efeitos adversos também têm sido relatados em outras raças. Assim, um
aumento gradual da dose de 0,05 mg/ kg no dia 1 a 0,1 mg/ kg no dia 2, 0,15 mg/ kg no
dia 3, 0,2 mg/ kg no dia 4 e 0,3 mg/ kg no dia 5 é recomendado em qualquer cão tratado
com ivermectina (MUELLER, 2004; MUELLER & BETTENAY, 1999). A
moxidectina pode ser utilizada com doses de 0,2-0,5 mg/kg por dia via com sucesso
comparável à ivermectina porém efeitos adversos semelhantes aos de ivermectina são
mais comuns (MUELLER, 2004). A doramectina a uma dose de 0,6 mg/kg via oral ou
subcutânea semanal pode ser utilizado para o tratamento da DC (MUELLER et al,
2012).
Recentemente as isoxazolinas, uma nova classe de insecticidas/acaricidas, vem
demonstrando alta eficácia contra pulgas e carrapatos. A eficácia do fluralaner
(Bravecto™), uma molécula pertencente a este grupo contra demodecicose canina foi
recentemente demonstrada (FOURRIE et al.,2015). Fluralaner foi administrado uma vez
por via oral com a dose mínima de 25 mg/kg. Os cães foram avaliados durante 3 meses
para eficácia com base em números de ácaros e escores de lesão. Após uma única
administração oral de comprimidos mastigáveis fluralaner, números de ácaros em
raspado de pele foram reduzidos em 99,8% no dia 28, e em 100% nos dias 56 e 84
(SHOOP et al, 2014; FOURIE et al., 2015). O Afoxolaner é outro composto da classe
das isoxazolinas e sua administração é mensal para proteger os cães contra pulgas e
carrapatos (NexGard®) (Shoop, 2014). Sua utilização é recomendada na dose mínima
de 2,5 mg/kg. Estudos comparativos mostraram que três administrações mensais do
afoxolaner

tem

resultados

semelhantes

ao

fluralaner

porém

numa

dose

consideravelmente mais baixa (2,5 mg/ kg) no controle de pulas e carrapatos
(BEUGNET et al, 2015 a; BEUGNET et al, 2015b)
Em geral para suspendermos o tratamento recomenda-se para raspar
repetidamente três a cinco áreas mais afetadas e quaisquer novas lesões mensais até que
todos os três a cinco raspados sejam negativos.. Em cães que responderam muito
lentamente para a terapia, alargar o tratamento ainda mais. O prognóstico da
demodicose canina é bom, no entanto, cães com uma doença incurável subjacente ou
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mal controlada podem nunca ser curados e exigirem longo prazo de tratamento
(MUELLER et al, 2012).
Para evitar um aumento da prevalência de demodicose canina, recomenda-se não
criar a partir de qualquer cão com demodicose generalizada e castrar os animais
afetados. Isto é especialmente importante na cadela pois ciclos estrais podem provocar a
recorrência da doença clínica (SCOTT et al, 2001; FOLZ et al., 1993).

Relato de Caso
Foi atendido no Hospital Veterinário Animaniacs em abril de 2016 um canino,
macho da raça Golden Retrivier com idade de oito anos. Histórico de prurido intenso,
alopecia e eritema em face e região periocular bilateral (FIGURA 1), xerose e escamas
micáceas em cervical, lesões papulares e placas em abdomen além de alopecia e lesões
fistuladas em patas. O paciente vem sendo tratado no setor de oncologia do hospital
devido ao quadro de linfoma. Foi realizado raspado de pele e encontrado Demodex spp.
Optou-se pela tentativa de monoterapia com NexGard® para controle da sarna
demodécica a cada 30 dias associado ao controle de infecção bacteriana secundária com
shampoo a base de Clorexidina. Após quarenta dias paciente com melhora importante
das lesões (FIGURA 2). Houve diminuição importante do prurido, áreas alopécicas
repilando exceto em região de pálpebra esquerda com presença de alopecia e eritema
leve, realizado raspado nesse local no qual foi positivo para Demodex sp. O presente
caso ainda está em andamento porém observou-se resultados preliminares muito
satisfatórios com uma dose da medicação.

Discussão

A sarna demodécica é uma doença prevalente na rotina clínica de pequenos
animais. Atualmente existem diversos tipos de tratamento orais e tópicos que visam o
controle dos sinais clínicos porém a maioria ainda necessita de doses altas ou longos de
períodos de tratamento.
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Um dos fatores que está diretamente ligado ao sucesso ou fracasso do tratamento
é o comprometimento do responsável em administrar diariamente por longos períodos
as medicações comumente utilizadas do tratamento da demodiciose (Fourie ET AL.,
2015). As isoxazolinas, por sua vez, são administradas em dosagens únicas e espassadas
o que facilita a adesão correta do responsável ao tratamento, além de trabalhos recentes
terem demostrando alta eficácia no controle da DC (FOURIE et al, 2015; BEUGNET et
al, 2016 (a)).
O tratamento com o Nexgard® realizado quinzenalmente se mostrou seguro e
eficaz, porém, segundo BEUGNET et al (2016), a eficácia das administrações mensais
de NexGard deverá ser melhor avaliado. O presente trabalho vem apresentado boa
evolução com a administração mensal da medicação porém a evolução dos pacientes
precisa sem acompanhada para observarmos quantos meses consecutivos são
necessários para administrar a medicação.

Considerações Finais

A demodiciose é uma doença extremamente importante e comum no dia a dia
dos clínicos e dermatologistas de pequenos animais. Os sinais clínicos são muitas vezes
incomodos aos responsáveis pois os animais vivem cada vez mais próximos aos seus
donos.
Os tratamentos convencionais exigem longos períodos de administração das
medicações e os efeitos adversos não são incomuns, somando a isso em inúmeros casos
os resultados não são satisfatórios. As isoxazolinas parecem ter uma alta eficácia no
controle da DC com dosagens únicas da medicação e baixo índice de efeitos colaterais.
O recente uso do Nexgard® para controle da DC vem mostrando resultados promissores
semelhantes ao uso do Bravecto™ porém em uma dosagem consideravelmente menor.
Ainda são necessários mais estudos para constatação da frequência e duração do
tratamento para o controle eficaz da demodiciose canina com o uso do Nexgard®.
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