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Resumo: Objetivou-se com este estudo a caracterização epidemiológica da dermatofitose canina e 

felina na cidade de Campo Grande-MS. Para tanto, foram elaborados questionários para identificação de 

possíveis fatores de risco de pacientes com lesões sugestivas de dermatofitose atendidos no Hospital 

Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul. O diagnóstico foi realizado por meio de microscopia direta, cultura fúngica e reação em cadeia 

da polimerase (PCR). Foi observada frequência de 32,18% de pacientes positivos dentre 50 cães (20 

machos e 30 fêmeas) e 37 felinos (22 machos e 15 fêmeas), sendo filhotes (até 12 meses de idade) os 

pacientes mais acometidos (p<0,05). Dentre os fatores de risco avaliados, foi observada maior 

positividade nos indivíduos que vivem em ambientes internos (dentro das residências) do que nos que 

são mantidos no ambiente externo (p<0,05). 
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CLINICAL, LABORATORY AND EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF DERMATOPHYTOSIS IN 

DOGS AND CATS IN THE CITY OF CAMPO GRANDE, MATO GROSSO DO SUL – PARTIAL 

RESULTS 

 

Abstract: The objective of this study was the epidemiological characterization of canine and feline 

dermatophytosis in the city of Campo Grande-MS. For that, questionnaires were designed to identify 

possible risk factors for patients with lesions suggestive of dermatophytosis attended at the Hospital 

Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul. The diagnosis was made through direct microscopy, fungal culture and polymerase chain 

reaction. Frequency of 32.18% of positive patients among 50 dogs (20 males and 30 females) and 37 

felines (22 males and 15 females) was observed with animals up to 12 months of age as the most 

affected patients (p <0,05). Among the risk factors evaluated, greater positivity was observed among 

individuals living indoors (inside the residences) than in those who were kept outdoors (p <0.05). 

 

Keywords: Culture, Fungus, PCR, Zoonosis. 

 

Introdução 

A dermatofitose é uma das dermatopatias mais frequentes na clínica de cães e gatos. Em 

indivíduos imunocompetentes tende a ser autolimitante com duração de algumas semanas, contudo, 

pode levar meses até cura completa (MORIELLO et al., 2017). É uma doença infectocontagiosa de 

potencial zoonótico e dentre as dermatopatias fúngicas mais prevalentes em seres humanos estão as 

micoses provocadas por dermatófitos (STULL e STEVENSON, 2015). 

Os exames complementares habituais utilizados para diagnóstico definitivo incluem o exame 

direto (avaliação em microscopia óptica de pelos, raspados de pele e unhas tratadas com hidróxido de 
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potássio para observação de hifas e conídios) e cultura fúngica (WEINBERG et al., 2003). Apesar da 

cultura ser considerada padrão-ouro para diagnóstico de dermatofitose, observa-se que as frequências de 

indivíduos negativos em cultura fúngica e positivos na pesquisa direta podem chegar a 38% (MILLER e 

HODGSON, 1993), o que implica em resultados potencialmente falso-negativos. 

Devido a sua importância como zoonose, à inconsistência interpretativa de resultados 

laboratoriais e longo tempo para o diagnóstico definitivo, objetivou-se com este estudo caracterizar a 

epidemiologia da doença, identificando possíveis fatores de risco da dermatofitose animal na cidade de 

Campo Grande-MS. 

 

Material e Métodos 

O estudo possui aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul (registro nº 841/2017) e do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul (parecer nº 2.437.725). 

A amostra foi por conveniência, composta por cães e gatos atendidos durante rotina ambulatorial 

do setor de clínica médica de pequenos animais da FAMEZ, cujos proprietários tenham consentido com 

o estudo, após leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os dados 

epidemiológicos foram obtidos através de questionário específico para este estudo. As amostras clínicas 

foram coletadas a partir de lesões sugestivas de dermatofitose por avulsão manual de pelos das bordas 

das lesões e raspado superficial de pele com auxílio de lâmina de bisturi (nº 24). 

A microscopia direta foi realizada após tratamento dos pelos com hidróxido de potássio (10%) e 

avaliadas em microscopia óptica (40x) para presença de hifas e conídios. Para cultura fúngica, foram 

utilizadas placas de ágar sabouraud dextrose acrescido de penicilina e cicloheximida, incubadas 

aerobicamente em temperatura ambiente (25 a 27ºC) e avaliadas para crescimento três vezes por 

semana, durante 28 dias. Após esse período, as amostras que não promoveram crescimento, foram 

descartadas. A identificação da espécie do dermatófito foi feita por meio da avaliação macro e 

microscópicas da cultura fúngica (KONEMAN e WINN, 2008). Para a reação de amplificação foi 

adaptada técnica descrita por Leal et al. (2017), utilizando-se os primers ITS1 (5’ 

TCCGTAGGTGAACCTGCGG3’) e ITS4 (5’ TCCTCCGCTTATTGATATGC3’) para amplificação de 

rDNA (ITS1, 5,8S e ITS II), identificando dermatófitos sem diferenciação para gêneros (Microsporum 

ou Trichophyton). Os produtos foram avaliados por eletroforese em gel de agarose 2%. Para análise 

estatística, foi empregado o qui-quadrado ou teste exato de Fisher com nível de significância de 5%, 

com auxílio do software Epi Info®. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados dos exames laboratoriais em contraste às informações epidemiológicas estão 

apresentados na Tabela 01. 

 

Tabela 1. Resultados laboratoriais positivos em contraste ao gênero, idade, frequência de limpeza do 

ambiente, ambiente em que vivem os pacientes avaliados e nível de acesso livre à rua 
 Microscopia direta (%, nº) Cultura fúngica (%) PCR (%) 

Sexo    

Macho 54 (27/50) 60 (3/5) 65,63 (21) 

Fêmea 46 (23/50) 40 (2/5) 34,48 (11) 

Idade    

Até 12 meses 46 (23) 80 (4) 43,75 (14) 

De 13 a 84 meses 34 (17) 20 (1) 34,38 (11) 

Acima de 85 meses 20 (10) zero (zero) 21,88 (7) 

Ambiente em que vive o paciente    

Dentro de casa 18 (9) zero (zero) 25 (8) 

Fora de casa 36 (18) 60 (3) 43,75 (14) 
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Ambos (dentro e fora) 46 (23) 40 (2) 31,25 (10) 

 

A frequência de dermatofitose canina e felina, considerando no mínimo dois exames laboratoriais 

positivos, foi de 32,18% (I.C. 95% = [22,37 a 42%]), valor semelhante ao já observado por Beraldo et 

al. (2011) em Minas Gerais (33%) e Seker e Dogan (2011) na Turquia (21%). Porém, menor que o 

observado por Neves et al. (2011) em Mato Grosso (62%) e Murmu et al. (2015) na Índia (81%). 

Apesar de maior frequência de lesões com alopecia e hipotricose (rarefação pilosa), não foi 

identificada diferença estatística em relação às outras observadas (descamação, crostas e eritema). 

Contudo, não há discrepância quanto à apresentação clínica da dermatofitose de cães e gatos 

mundialmente, sendo alopecia, descamação e crostas as lesões mais frequentes observadas dentre 

diversas pesquisas (Palumbo et al., 2010; Murmu et al, 2015; Shokri e Khosravi, 2016). 

A observação de maior frequência de dermatofitose em pacientes filhotes (até 12 meses) não difere 

do que ocorre em outros locais (Murmu et al., 2015). Em contrapartida, também se observam pacientes 

adultos sendo mais acometidos que os mais jovens (Murmu et al., 2015). Especula-se que fatores como 

imaturidade do sistema imunológico em filhotes ou imunossupressão em pacientes idosos, possam ser 

fatores responsáveis por maior incidência de doenças fúngicas nesses pacientes (Moriello, 2017), 

contudo, em contradição, há estudos demonstrando que pacientes coinfectados com FIV e/ou FeLV não 

apresentam maior frequência de dermatófitos que pacientes saudáveis (Sierra et al., 2000). 

 

Conclusões 

Conclui-se que a dermatofitose canina e felina na cidade de Campo Grande-MS é uma 

dermatopatia com prevalência moderada, mais comum em pacientes com até 12 meses de idade e que 

são mantidos no interior das residências. Há variação na forma de apresentação clínica e grau de 

prurido, assim como não observa-se predileção por gênero, nível de limpeza do ambiente ou acesso livre 

à rua. 
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