
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

MEDICINA VETERINÁRIA 

 

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

 

 

 

BRUNA COLOMBO BAPTISTA 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO GRANDE – MS 

2018



ii 
 

 

BRUNA COLOMBO BAPTISTA 

 

 

 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

MEDICINA VETERINÁRIA 

 

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

 

 

 

BRUNA COLOMBO BAPTISTA 

Orientador :Veronica Jorge Babo-Terra 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Medicina Veterinária 

apresentado à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, como 

requisito à obtenção do título de Bacharel em Medicina Veterinária 

 

 

 

 

CAMPO GRANDE – MS 

2018 



iii 
 

 

Bruna Colombo Baptista 

 

 

 

Relatório final de estágio obrigatório apresentado no dia 11 de dezembro de 2018 e 

aprovado pela banca examinadora: 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dra. Veronica Jorge Babo-Terra 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dra. Cássia Leal 

 

 

 

 

M.V. Silvana Marques Caramalac 

 

 

 

 



iv 
 

SUMÁRIO 

 
Agradecimentos ....................................................................................................................... v 

1. Introdução .......................................................................................................................... 6 

2. Atividades Desenvolvidas ................................................................................................. 7 

2.1 Local de estágio Unesp/FCAV ........................................................................................ 7 

2.2 Casuísticas dos atendimentos ..................................................................................... 15 

3.Projeto de pesquisa ........................................................................................................... 29 

4.Considerações Finais ........................................................................................................ 29 

5.Referências Bibliográficas ............................................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Agradecimentos 

À Universidade quero deixar uma palavra de gratidão por ter me recebido de 

braços abertos e com todas as condições que me proporcionaram dias de 

aprendizagem.  .  

Aos professores reconheço um esforço com muita paciência e sabedoria. 

Foram eles que me deram recursos e ferramentas para evoluir um pouco mais todos 

os dias. Gostaria de agradecer principalmente a minha orientadora, professora 

Veronica por me “aturar” durante 5 anos e sempre me apoiar. 

Aos residentes que me ajudaram durante todo o curso na clínica e sempre me 

ensinaram com tanta paciência: Beatriz, Thamara, Simone, Silvana, Gabriel, Joyce, 

Nathalia (residentes UFMS), Rodolpho, Suellen, Camila, Juliana, Izabela, Pauline e 

Vêronica (residentes UNESP –FCAV).  

Aos meus irmãos de coração Amanda, Elisa, Eduardo e Jefferson por serem 

sempre meu apoio e carinhosos comigo. 

Aos meus amigos de faculdade que sempre batalharam lado a lado, Andresa, 

Thiago, Mayara e Fernanda. 

Ao meu noivo Douglas que esteve comigo todos os dias durante 5 anos me 

ajudando pelos estudos e me incentivando a sempre dar o melhor de mim. 

Agradecer a quem não pode completar junto o caminho, meu avô Renzo, você 

que me ensinou que o estudo é a única riqueza que não pode ser roubada.  

É claro que não posso esquecer da minha família, porque foram eles que me 

incentivaram e inspiraram através de gestos e palavras a superar todas as 

dificuldades. Aos meus pais Cristina e Gildo que sempre me apoiaram nas loucuras e 

nos percursos difíceis. Minha tia Carla e tio Flávio, Deus me deu a chance de ter uma 

segunda mãe e um segundo pai, obrigada por tudo. A minha avó querida e amada por 

ser quem você é: uma mulher espetacular. 

A todas as pessoas que de uma alguma forma me ajudaram a acreditar em mim 

eu quero deixar um agradecimento eterno, porque sem elas não teria sido possível



6 
 

1. Introdução 

 

O estágio curricular obrigatório é uma disciplina obrigatória do curso 

superior de graduação e tem por finalidade proporcionar ao aluno experiências 

práticas com novas perspectivas, envolvendo todo o conhecimento acumulado 

durante a graduação. 

O estágio foi realizado no Hospital Veterinário da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (HV-

UNESP/FCAV), Câmpus de Jaboticabal, no período de 06 de agosto a 01 de 

novembro de 2018, no departamento de Clínica Médica de Pequenos Animais, 

totalizando 459 horas, sob a supervisão da Professora Drª Marileda Bonafim Carvalho. 

A escolha do local do estágio foi baseada na qualidade de ensino oferecido 

por essa instituição no departamento de Clínica Médica de Pequenos Animais. . 

 A finalidade desse trabalho de conclusão de curso é descrever o local de 

estágio, todas as atividades desenvolvidas durante o período e apresentar um projeto 

de pesquisa desenvolvido durante a graduação. 
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2. Atividades Desenvolvidas 

2.1 Local de estágio Unesp/FCAV 

O Hospital Veterinário da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho”, Câmpus de Jaboticabal, localiza-se na Via de Acesso Prof. Dr. Paulo Donato 

Castellane, km 5, no município de Jaboticabal, estado de São Paulo. O setor onde foi 

desenvolvido o estágio curricular foi o de Clínica Médica de Pequenos Animais 

(CMPA) no período de 6 de agosto de 2018 a 01 de novembro de 2018, integral de 

segunda-feira a sexta-feira (40 horas semanais), totalizando 496 horas e 

supervisionada pela Prof. Dra. Marileda Bonafim Carvalho. O atendimento é realizado 

por sete médicos veterinários residentes - dois no segundo ano de residência (R2) e 

cinco no primeiro ano de residência (R1), e composto também de pós-graduandos e 

outros residentes divididos em várias áreas de atuação como: Clínica Cirúrgica de 

Pequenos Animais, Cardiologia, Oncologia, Dermatologia, Oftalmologia, Nutrição, 

Nefrologia, Obstetrícia e Ortopedia. 

Todos os atendimentos são realizados pelos residentes de cada setor com 

apoio dos professores responsáveis. Os estagiários fazem o atendimento inicial 

composto da anamnese e exame físico e por fim os residentes terminam atendimento.  

A estrutura é composta por uma área de recepção aos animais, secretaria e 

área de espera (Figura 1). A triagem é realizada por duas recepcionistas, que 

direcionam os casos para o setor apropriado quando não os próprios residentes 

avaliam. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08:00 min às 12:00 

min e das 14:00 min às 18:00 min. São distribuídas senhas em quantidade dependente 

dos retornos (Figura 2). O horário de distribuição se inicia no período da manhã às 

7:30 min e no período da tarde às 13:30 min. Depois da retirada da senha, as 

recepcionistas abrem uma ficha com o registro geral (RGHV) (Figura 3) do animal 

conforme a ordem e chegada. Através do RGHV é possível retirar medicamentos, 

realizar pedidos de exames, encaminhamento para outros setores e é anexado as 

autorizações do proprietário em relação ao atendimento. 
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Figura 1: Recepção e área de espera do Hospital veterinário UNESP-FCAV. 

 

 

Figura 2: Distribuidor de senhas para espera do atendimento.  



9 
 

 

Figura 3: Cartão de registro do paciente com número do registro geral (RGHV). 

 

O setor da CMPA é composto por cinco ambulatórios (Figura 4) para 

atendimentos de doenças não infecciosas e imunização, um setor de doenças 

infecciosas e um local de fluidoterapia (Figura 5) para os pacientes que necessitam 

ficar o dia internado em cuidados extensivos. Os outros setores (cirurgia, oncologia, 

nefrologia, cardiologia, nutrição, ortopedia, obstetrícia e oftalmologia) possuem salas 

especificas com equipamentos direcionados para cada especialidade (Figura 6).  

 

 

Figura 4: Sala de fluidoterapia. 
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Figura 5: Ambulatórios da Clínica Médica de Pequenos Animais 

a. Ambulatório clínico também utilizado para aulas práticas de clínica médica do curso de 

veterinária da UNESP –FCAV. 

b. Ambulatório clínico também utilizado para emergências. 

c. Ambulatório clínico de aulas práticas de clínica médica do curso de veterinária da UNESP –

FCAV. 
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Figura 6: Sala de atendimento clínico cirúrgico 

 

O setor de radiologia contém um espaço separado para seu serviço que é 

composto por: uma sala para exames radiográficos analógicos, uma sala para exames 

radiográficos digitais, uma sala para exames ultrassonográficos, uma sala para 

exames de tomografia computadorizada, um computador para a leitura das placas 

digitalizadas e a impressora de radiografias e uma sala de laudo. 

Em outro setor existe a farmácia (Figura 7) de onde são retirados todos os 

medicamentos e equipamentos necessários (como por exemplo: agulhas, seringas, 

soluções para fluidoterapia ou medicamentos); só é possível realizar a retirada desses 

materiais com a apresentação do prontuário do paciente em conjunto com seu RGHV. 

Nesse mesmo recinto, está o setor de patologia clínica (Figura 8), onde são 

processados todos os exames que necessitam de diagnóstico laboratorial (ex: 

hemograma, bioquímicos, urinálises, etc.). Para identificação do material para análise, 

utiliza-se um adesivo de identificação da amostra, que contém o nome do paciente, 

RGHV, espécie, qual exame requerido, suspeita clínica, e qual residente está 

solicitando o exame (Figura 9). Existe no mesmo local a sala de esterilização dos 

materiais como: compressas, instrumentais cirúrgicos (Figura 10) 
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Figura 7: Farmácia. 

 

Figura 8: Local de entrega dos exames coletados. 
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Figura 9:Adesivo de identificação do material coletado. 

 

Figura 10:Lavanderia e área de esterilização. 

 

Os estagiários semanalmente fazem rodízio com os residentes e a escolha da 

semana cabe aos R2. 

 No setor de clínica médica o estagiário é o responsável pelo primeiro contato 

com o paciente e seu responsável, onde é realizado a pesagem do paciente, 

anamnese e exame físico. Em seguida é passado todo caso ao residente responsável, 

que confere o atendimento e decide qual exame que ele solicitará. No ambulatório é 

realizada a coleta de sangue (que pode ser coletada pelo estagiário com supervisão 
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do atendente ou enfermeiro) e urina, biopsia aspirativa, quando necessário, exame 

físico geral e se necessitar de exame físico especifico como ortopédico e neurológico 

eles são encaminhados para o setor de clínica cirúrgica. O encaminhamento das 

amostras ao laboratório, contenção do paciente no ambulatório e nos exames 

radiográficos, preenchimento dos prontuários, requisição de materiais na farmácia, 

requisição dos exames complementares, organização do ambulatório após as 

consultas e reposição dos materiais que não tenham sido utilizados são de 

responsabilidade do estagiário. No final da consulta, o estagiário faz prescrições com 

auxílio do residente e por fim explica ao proprietário todos os receituários, marca o 

retorno e encaminha o proprietário até a recepcionista para efetuação do pagamento.  

 

Na sala de fluidoterapia, são realizados os atendimentos de retorno e também 

o atendimento e o acompanhamento dos pacientes que necessitam de cuidados 

especiais durante o funcionamento do hospital, fluidoterapia, debito urinário, 

oxigenoterapia, entre outros. Nesta sala o estagiário acompanha e auxilia o residente 

em todos os procedimentos. 

No horário de almoço (do meio dia às 14 horas) uma vez por semana é dividido 

com uma dupla de estagiários responsáveis pelos animais com tratamento intensivo, 

ou seja, que necessitam de vigilância integral da fluidoterapia, administração de 

fármacos e checagem de parâmetros fisiológicos. 

Ao final do dia os estagiários são responsáveis em passear com os animais que 

foram abandonados pelos proprietários  e agora vivem no canil do hospital veterinário, 

participam de aulas práticas da disciplina de semiologia e clínica médica de pequenos 

animais UNESP-FCAV. 
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2.2 Casuísticas dos atendimentos 

A procura por atendimento no hospital veterinário era grande durante os dois 

períodos do dia com atendimento para as espécies felinas e caninas. Durante o 

período de estágio foram acompanhados 107 pacientes, que em sua maioria eram 

pacientes caninos (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Número de atendimentos acompanhados durante o período de estágio de acordo com a 

espécies. 

 

 

 

O sexo que mais prevaleceu foi o feminino representado por 70 fêmeas e 37 

machos como observado na figura 12. 

 

 

Figura 12: Representação gráfica do número de fêmeas e machos acompanhados durante o 

período de estágio. 

A casuística felina sempre se mantinha parecida (Tabela 2), muitos pacientes 

eram atendidos somente para imunização. Nestes casos, inicialmente eram realizados 

exames: hemograma e enzimas bioquímicas (ALT, creatinina, proteína total e 

albumina), e então após os resultados se os exames não possuíssem alterações o 

animal era vacinado, caso contrário o animal dependendo da suspeita era submetido 

a outros exames e realizado o tratamento.Com a alta clínica, o paciente estava 

liberado para o protocolo vacinal. Entre as doenças infecciosas foram atendidos casos 
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de FIV (síndrome da imunodeficiência felina), FeLV (Leucemia viral felina) e 

Mycoplasma.  

Tabela 2: Casuísticas de atendimentos acompanhados durante o período de estágio em pacientes 

felinos no HV-FCAV 

 

Alterações Clínicas 
Número de Atendimentos 

Doenças infecciosas 05 

Vacinação 03 

Dermatopatias 03 

 Traumas 01 

Endócrinopatias 01 

 

As dermatopatias mais frequentes foram: dermatite úmida aguda e DAPE 

(dermatite alérgica a picada de ectoparasitas), sarna notoédrica e otodécica. O trauma 

por atropelamento atendido resultou em um pneumotórax como observado na Figura 

13.  

 

Figura 13: Raio-X de paciente felino com apresentação de pneumotórax (Fonte: Unesp-FCAV) 
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A casuística canina apresentava: síndromes endócrinas, síndromes renais, 

síndromes cardíacas, síndromes respiratórias, intoxicação, neoplasias, doenças 

infecciosas, dermatopatias e imunização (Tabela 3). 

Tabela 3: Casuísticas de atendimentos acompanhados durante o período de estágio em pacientes 

caninos no HV-FCAV 

 

Alterações Clínicas 
Número de Atendimentos 

 Síndromes endócrinas 12 

Dermatopatias 14 

Vacinação 10 

Doenças Infecciosas 10 

Neoplasias 07 

Síndromes renais 06 

Síndromes gástricas 05 

Síndromes cardíacas 03 

Corpo estranho 02 

Intoxicação 01 

 

Entre os atendimentos os de maiores prevalências eram: vacinação (Figura 14); 

doenças endócrinas as de maior prevalência eram: hiperadrenocorticismo e diabetes 

mellitus (Figura 15), já entre as síndromes renais as que mais se destacaram foram 

doença renal crônica e urolitíases (Figura 16). Nas síndromes cardíacas tivemos flutter 

atrial, insuficiência cardíaca; nas síndromes gástricas, desde gastrites e 

gastroenterites; nas doenças infecciosas erliquiose, cinomose, babesiose, 

parvovirose, leptospirose , Helicobacter sp. e leishmaniose; nas dermatopatias DAPE, 

dermatite atópica, demodicose, dermatite úmida aguda, dermatofitose (Figura 17), 

síndrome úveo dermatológica e pênfigo (Figura 18); corpo estranho. As suspeitas de 

neoplasias eram encaminhadas para o setor de oncologia. 
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Figura 14: Paciente canino da raça shar-pei consulta para vacinação 

 

Figura 15: Paciente canino sem raça definida diagnosticada com hiperadrenocorticismo.  
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Figura 16: Paciente canino sem raça definida com presença de cálculos em bexiga e uretra 

peniana. 

 

 

Figura 17: Paciente canino da raça bulldog frânces com crosta em plano nasal, positivo no 

teste de pesquisa direta e lâmpada de Wood para dermatofitose  
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Figura 18: Paciente canino sem raça definida diagnosticado por meio biópsia cutânea ,pênfigo vulgar. 
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3. Projeto de Pesquisa 

ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DA DERMATOFITOSE 

FELINA NA CIDADE DE CAMPO GRANDE -MS 

Bruna Colombo Baptista1, Gabriel Utida Eguchi 2, Cassia R. Brito Leal3, 

Veronica Jorge Babo-Terra4 

1Aluna do Curso de Medicina Veterinária da UFMS, voluntária de Iniciação Científica CNPq – PIVIC 2017/18; e-

mail: bruna.cbaptista@hotmail.com 

2Mestrando da UFMS, Pós Graduando em Ciências Veterinárias e-mail: utida.gabriel@gmail.com 

3Professora Adjunta de Doenças Bacterianas da FAMEZ/UFMS; e-mail: cassia.leal@ufms.br 

4Professora Associada de Clínica Médica de Terapêutica de Pequenos Animais FAMEZ/UFMS e-mail: 

vjb@terra.com.br 

 

Resumo: O objetivo deste trabalho foi identificar as características clínicas e 

epidemiológicas da dermatofitose em gatos domésticos atendidos no Hospital 

Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (FAMEZ-UFMS), por meio de exame direto e cultura. 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise da apresentação da 

doença como fatores predisponentes (idade, raça, limpeza de móveis e acessórios e 

acesso à rua). 

 

Palavras-chave: dermatoses; fungos; zoonose; 

 

INTRODUÇÃO 

 A dermatofitose é uma infecção da haste pilosa e do estrato córneo, causada 

por fungos queratinofílicos (Hnilica, 2012). Os gêneros Microsporum, Trichophyton e 

Epidermophyton compreendem os três gêneros responsáveis pela doença e podem 

ser divididos em três grupos ecológicos: zoofílico (associados a animais), 

antropofílicos (associados a humanos) e geofílicos (associados ao solo) (Nweze et al., 

2011). 

mailto:bruna.cbaptista@hotmail.com
mailto:utida.gabriel@gmail.com
mailto:vjb@terra.com.br
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 Nos últimos anos, a incidência da doença aumentou significativamente em 

animais domésticos, havendo maior importância em casos de pacientes em estado de 

imunossupressão (Nweze et al., 2011; Stull et al., 2015). 

 Em felinos, a dermatofitose é uma afecção importante, sendo o Microsporum 

canis a espécie mais prevalente, seguida do Microsporum gypseum e Trichophyton 

mentagrophytes (Ilhan et al., 2015). 

 Sua transmissão ocorre através do contato direto, escamas caídas ou ambiente 

contaminado. Para um gato tornar-se infectado há necessidade de algum trauma de 

pele suave, tais como a escovação, grooming, outra doença de pele simultânea ou 

ectoparasitas (Mancianti et al., 2003; Hnilica et al., 2006; Outerbridge, 2006).  Em um 

estudo de Macianti et al. (2003), os gatos infectados se tornaram uma causa 

substancial para a contaminação do ambiente, com alto índice de fômites viáveis no 

ambiente. 

 Ambientes quentes e úmidos podem ser fatores que favorecem a ocorrência da 

dermatofitose, assim como áreas superlotadas e sujas (Mgavin et al., 2009). Animais 

jovens, desnutridos ou com fatores de imunossupressão, podem ser mais 

predispostos que adultos. 

 Os sinais clínicos são variáveis e podem incluir áreas de alopecia, circulares ou 

não, hipotricose, eritema, escamas, crostas, pápulas, pústulas, que podem ser focais 

a generalizados (Mgavin et al., 2009). Apesar de incomum, pode ocorrer dermatite 

miliar e particularmente em felinos da raça persa, pseudomicetomas (Hnilica et al., 

2006). 

 O diagnóstico pode ser realizado por avaliação com luz ultravioleta (lâmpada 

de Wood), quando presente, cepas de M. canis, porém resultados falsos-positivos e 

falsos-negativos são comuns (Hnilica, 2012). A pesquisa direta é outra técnica 

utilizada para diagnóstico de dermatofitose, e consiste na avaliação de pelos e 

escamas tratadas com hidróxido de potássio, permitindo a visualização de hifas e 

artrósporos (Hnilica, 2012). O cultivo fúngico é considerado padrão-ouro, porém, são 

observados casos com resultados negativos em cultura, porém, positivos na pesquisa 

direta, assim como o contrário também ocorre (Murmu et al., 2015). Recentemente, 

tem-se aplicado a técnica da reação em cadeia da polimerase como um método mais 
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sensível, específico e de diagnóstico mais rápido quando comparado a cultura  (Emam 

e El-Salam, 2016). 

O tratamento dessa afecção, para lesões focais ,devem ser utilizados 

medicamentos antifúngicos (Cetoconazol creme, Miconazol creme spray e loção) 

tópicos a cada 12 horas até a resolução da lesão, caso a resposta do tratamento seja 

ruim, o animal deve ser banhado por uma solução antifúngico tópica (Cetoconazol 

2%) por uma a duas vezes por semana (no mínimo de quatro a seis semanas) até que 

se obtenham resultados negativos no cultivo fúngico (Nobre et al., 2002; Hnilica, 2012; 

Bensignor et al., 2014).   

Para gatos não responsivos ao tratamento tópico é recomendado a terapia 

antifúngica sistêmica (Cetoconazol 10mg/kg a cada 24 horas ou Itraconazol 5 a 10 

mg/kg com alimento a cada 24 horas) por longo prazo e continuada até três a quatro 

semanas após se obter resultados negativos no cultivo fúngico, a média de duração 

dessa terapia é de 8 a 12 semanas (Nobre et al., 2002; Hnilica, 2012; Bensignor et al., 

2014). 

Portanto, o estudo em questão tem como objetivo oferecer uma nova 

perspectiva da dermatofitose a partir da avaliação das características clínicas, 

epidemiológicas e fatores de risco de transmissão entre animais e humanos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram avaliadas amostras de pelos de 35 gatos com e sem lesões de pele 

oriundos do município de Campo Grande - MS, atendidos pela demanda espontânea 

do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul ou levados 

ao Centro de Controle de Zoonoses de Campo Grande.Este estudo foi aprovado pelo 

comitê de ética de uso de animais (CEUA) pelo protocolo Os animais foram avaliados 

por um médico veterinário para descrição das lesões e estado geral em ficha de 

anamnese.  

As coletas das amostras de pelo foram efetuadas por tracionamento manual de 

três regiões (caso múltiplas lesões) previamente limpa com álcool etílico (70%). Não 

foi realizada padronização da quantidade da amostra. Depois desse processo, o 

exemplar foi separado em duas alíquotas em tubos de plástico estéreis: uma para 

realização de exame microscópico direto e outra para semeadura para cultura fúngica, 

e enviados para diagnóstico para o laboratório LABAC/FAMEZ-UFMS. 
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A microscopia direta foi realizada com as amostras clínicas, previamente 

tratadas com hidróxido de potássio (KOH) e avaliadas em microscopia óptica 

(aumento de 40x) para presença de hifas e conídios.  

Posteriormente, independente do resultado em microscopia direta, as amostras 

foram semeadas em placas de ágar Sabouraud dextrose acrescido de ciclohexamida 

e cloranfenicol, incubadas em estufas em temperatura ambiente e avaliadas para 

crescimento três vezes por semana, durante 21 dias. Depois desse período, se não 

houve crescimento, as amostras foram descartadas. 

Para análise de fatores de risco de ocorrência de dermatofitose animal, foram 

considerados positivos os animais em que pelo menos um dos testes apresentou 

resultado positivo. Foram aventados como possíveis fatores, a idade com divisão em 

2 categorias (até 12 meses e acima de 13 meses), presença de contactantes, hábitos 

dos animais e pessoas, sexo, lesões, escala visual de prurido (para isso, foi solicitado 

aos proprietários dos animais que atribuíssem uma nota de “zero” a “dez” quanto à 

ocorrência do prurido, sendo a nota “zero” o paciente que não manifestava prurido e 

“dez” aquele que parava até de comer para se coçar. Esta escala foi dividida em quatro 

classes: “sem prurido” (nota zero), “prurido leve” (nota um a quatro), “moderado” (nota 

cinco a sete) e “intenso” (nota oito a dez), segundo Palumbo et al. (2010). Para 

comparar os resultados e determinar alguns fatores de risco, foi empregado o teste 

do qui-quadrado com nível de significância de 5% (p<0,05), seguido de regressão 

logística, para as variáveis que apresentaram um valor de p menor que 20% (P<0,20) 

no qui-quadrado ou teste exato de Fisher (Hosmer Jr. & Lemeshow, 2000). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No presente trabalho, foram estudados um total de 35 animais da espécie 

felina, mas apenas 23 obtiveram pelo menos um dos testes de diagnósticos positivos. 

Dos 23 gatos incluídos no estudo, 15 (65,22%) eram machos e 8 (34,78%) eram 

fêmeas (Figura 1). Alguns estudos indicam que não existe diferença de prevalência 

entre os sexos (Cafarchia et al., 2004). 
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Figura 1: Proporções de fêmeas e machos positivos para dermatofitose. 

 

Quanto à raça dos felinos, observou-se que dos 23 animais avaliados, em 19 

(82,61%) casos foi constatado que eram sem raça definida, e 4 casos (17,39%) eram 

da raça Persa. Devido ao baixo número de gatos de raça nesse estudo, não podemos 

inferir conclusões acerca de predileção racial, embora alguns estudos indiquem que 

gatos da raça Persa parecem ter maior prevalência, podendo esta predisposição racial 

estar relacionada às características hereditárias e/ou devido ao fato de os pelos 

longos alojarem conídios com maior facilidade (Neves et al., 2011). 

Em 23 (100%) casos não se referia a existência de humanos contactantes com 

lesões ou histórico prévio de lesões dermatológicas. Em 16 (69,57%) casos ou não 

havia animais contactantes ou estes não apresentavam a doença. Nenhum animal 

positivo sem lesões foi identificado no grupo. 

Não foi observada diferença entre a incidência nas idades nos dois grupos: o 

grupo até 12 meses representou 47,83% e acima de 13 meses, 52,17%. No estudo 

de Balda et al. (2004) os animais da faixa etária de até doze meses tiveram maior 

predisposição quanto à infecção por dermatófitos, pois durante esse período existe a 

formação imunológica. 

Quanto à escala visual de prurido, dos 23 gatos avaliados, as informações 

podem ser observadas na Tabela 1. 
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Tabela 1: Frequência absoluta (N) e relativa (%) de felinos com dermatofitose 

separadas de acordo com a intensidade de prurido.  

 

No estudo de Palumbo et al ( 2010) foi contatado que em 77,3% dos felinos do 

estudo não possuiam ao contrário do apresentados acima . No trabalho de Oliveira 

et.al (2015) indica que o prurido, descamação e alopecias são os sinais clinicos mais 

evidenciados na doença. 

O tempo médio de evolução das lesões foi de 34 dias e a localização mais 

frequente podem ser observadas na Tabela 2.  

 

Tabela 2: Frequência absoluta (N) e relativa (%) da localização das lesões em 

felinos. 

 

 

As lesões observadas nos felinos com dermatofitose podem ser observadas na 

Tabela 3. 
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Tabela 3 : Frequência absoluta (N) e relativa (%) da caracterização das lesões em 

felinos 

.  

 

No trabalho de Balda et al. (2004) e Palumbo et al. ( 2010), também foi possível 

observar que tanto a localização das lesões quanto as características das mesmas 

corroboram nossos achados. 

Participaram da pesquisa 35 animais e 23 deles foram positivos para 

dermatofitose em pelo menos um teste diagnóstico, de modo que foi possível 

determinar alguns fatores de risco, utilizando-se o teste do qui-quadrado com nível de 

significância de 5% (p<0,05). 

O animal que possui acesso à rua está predisposto a apresentar a doença 

segundo o cálculo. O teste de hipótese foi aceito com intervalo de confiança de 95%. 

As informações citadas podem ser observadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Fatores de risco para animais com acesso à rua. 
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Outro fator de risco a ser levado em consideração é o tempo de limpeza de 

móveis e acessórios (roupa de cama , tapetes, limpeza de estofados, cama de 

animais) em que o animal possui ou não contato. Segundo os cálculos realizados, 

novamente o teste de hipótese foi aceito, seguindo o intervalo de confiança de 95%. 

As informações citadas podem ser observadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Fator de risco para limpeza de móveis e acessórios 

 

 

CONCLUSÕES 

Nos animais analisados neste estudo, a dermatofitose felina não apresenta 

diferença de prevalência entre os sexos e não foi observada diferença entre a 

incidência nas idades. Os sinais clínicos mais comuns foram: prurido leve, 

caracterizada por alopecia, descamação e crostas, mais localizadas em regiões de 

face, tronco e abdômen. O estudo também mostrou que animais com acesso à rua e 

a limpeza de móveis e acessórios são fatores de risco para a dermatofitose. 
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4.Considerações Finais 

 

O estágio obrigatório da medicina veterinária na área de clínica médica de 

pequenos animais ofereceu a oportunidade de acompanhar outros profissionais da 

área e vivenciar a rotina de um hospital veterinário. É uma experiência ímpar, pois se 

torna o momento em que colocamos em prática todo conhecimento adquirido durante 

a graduação. 
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