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Resumo 

 
No presente estudo, investigou-se a ocorrência de dermatofitose em cães e gatos 

assintomáticos e sintomáticos. Este rastreio teve lugar nos dois locais de estágio e a colheita de 

amostras foi efetuada entre Dezembro 2016 e Maio de 2017. As amostras foram colhidas, 

através do método de Mackenzie, em dois locais diferentes (Portugal e Espanha) mas com clima 

muito semelhante em termos de pluviosidade e temperatura. Numa segunda fase foram 

registadas as frequências dos fungos saprófitas. 

O primeiro local de colheita foi o Hospital Veterinário do Baixo Vouga, concelho de 

Águeda e distrito de Aveiro, onde foram colhidas 29 amostras. No segundo local de colheita, o 

Hospital Veterinário Abros, concelho de Ourense, no Norte de Espanha, foram colhidas as 

restantes 71 amostras. Todos os cães e gatos até aos 3 anos de idade ou com sintomatologia 

clínica compatível com dermatofitose foram alvo do estudo, tendo sido escolhidos 

aleatoriamente. As amostras de pelos e escamas colhidas foram posteriormente inoculadas em 

meio DTM®, durante 4 semanas em condições de temperatura e humidade indicadas para este 

meio de cultura, e sujeitos a identificação macro e microscópica. Os dados relativos a cada 

animal foram registados através do preenchimento de um formulário.  

Dos 100 animais, 53 eram cães e 47 eram gatos, com predominância do sexo feminino 

(56%) e da faixa etária até ao 1 ano de idade (64%). 5% dos animais foram diagnosticados com 

dermatofitose subclínica, através do resultado positivo em meio DTM® e visualização 

microscópica das macroconídias. Quatro dos cinco animais positivos eram gatos, com idade 

inferior a 2 anos, e as espécies de dermatófitos encontradas foram: M. nanum em 2 gatos; M. 

canis em 1 gato e Trichophyton spp. em 1 cão e 1 gato. Das espécies de fungos saprófitas 

isoladas, 34% pertenciam ao género Penicillium; 16,5% ao género Acremonium; 15,3% ao 

género Mucor; 11,8% ao género Fusarium; 10,6% ao género Aspergillus; 2,4% ao género 

Trichoderma. 

Este estudo permitiu concluir que o método de Mackenzie parece ser uma ferramenta 

bastante útil no diagnóstico de animais assintomáticos. 

 

 

 

Palavras-chave: dermatofitose, cão, gato, assintomáticos, método de Mackenzie, meio 

DTM®  
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Abstract 
 

In the present study, an occurrence of dermatophytosis in asymptomatic and 

symptomatic dogs and cats was investigated. This screening took place at two training places 

and sampling was performed between December 2016 and May 2017. The samples were 

collected using the Mackenzie method, in two different locations (Portugal and Spain) but with 

a very similar climate in terms of rainfall and temperature. In a second phasis, it was registered 

saprophytic fungi frequency.  

The first collection site was at the Hospital Veterinário do Baixo Vouga, municipality 

of Águeda and district of Aveiro, where 29 samples were collected. At the second collection 

site, Hospital Veterinario Abros, in the county of Ourense, northern Spain, the remaining 71 

samples were collected. All the dogs and cats up to 3 years of age or with clinical symptoms 

compatible with dermatophytosis were the target of the study and were randomly selected. The 

samples of hair and scaling were then inoculated in DTM® medium for 4 weeks under 

conditions of temperature and humidity indicated for this culture medium and subjected to 

macro and microscopic identification. Data for each animal were recorded by completing a 

formulary.  

Of the 100 animals, 53 were dogs and 47 were cats, predominantly female (56%) and 

predominantly with a year-old of age (64%). 5% of the animals were diagnosed with subclinical 

dermatophytosis, through the positive result in DTM® medium and microscopic search of 

macroconidia. Four of the five positive animals were cats, with age less than 2 years, and the 

species of dermatophytes found were: M. nanum in 2 cats; M. canis in 1 cat and Trichophyton 

spp. in 1 dog and 1 cat. Of the species of isolated saprophytic fungi, 34% belonged to the genus 

Penicillium; 16.5% to the genus Acremonium; 15.3% to the genus Mucor; 11.8% to the genus 

Fusarium; 10.6% to the genus Aspergillus; 2.4% to the genus Trichoderma. 

This study allowed to conclude that the Mackenzie method seems to be a very useful 

tool in the diagnosis of asymptomatic animals. 

 

 

Keywords: dermatophytosis, dog, cat, asymptomatic, Mackenzie method, DTM® 

medium 
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INTRODUÇÃO 
Os dermatófitos são um conjunto de fungos que invadem os tecidos queratinizados, pele, 

pelo e unhas, dos mamíferos incluindo humanos, conduzindo a uma infeção chamada 

dermatofitose. Esta infeção é limitada às camadas mais superficiais da epiderme (queratina, 

estrato córneo e anexos) e superfície das mucosas uma vez que os dermatófitos apenas afetam 

os tecidos mortos (Cas, 1986; Weitzman e Summerbell, 1995; Molina de Diego, 2011). 

A dermatofitose é uma das doenças infeciosas mais frequentes, altamente contagiosa, 

na clínica de animais de companhia (Mattei, Beber e Madrid, 2014), e constitui uma ameaça na 

saúde pública uma vez que é uma doença de potencial zoonótico (Moretti et al. 2013). É causada 

por fungos queratinofílicos e queratinolíticos pertencentes aos géneros Trichophyton spp., 

Epidermophyton spp. e Microsporum spp. (Muller et al. 2011). Os dermatófitos que mais 

frequentemente acometem os animais domésticos (cão e gato) são M. canis, T. mentagrophytes 

e M. gypseum. 

O presente estudo teve como principal objetivo o rastreio de dermatofitose em cães e 

gatos assintomáticos até aos 3 anos de idade, ou de qualquer faixa etária desde que apresentasse 

sinais clínicos compatíveis com dermatofitose. Por questões de casuística, apenas foi possível 

incluir no estudo três animais sintomáticos, motivo pelo qual se assumiu um estudo de deteção 

em animais assintomáticos. Secundariamente, foram tiradas conclusões quanto à eficácia da 

metodologia escolhida, a recolha de amostras pelo método de Mackenzie e a inoculação das 

mesmas em meio DTM®. Foram alvo de estudo 53 cães e 47 gatos, provenientes de dois locais 

diferentes, e os dados relativos aos mesmos foram registados num formulário. 

Paralelamente, foram registadas as frequências dos fungos saprófitas que cresceram nas 

subculturas das colónias (primárias) macroscopicamente compatíveis com dermatofitose, tanto 

em meio DTM® como PDA®.  
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I.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

1. BREVE HISTÓRIA DOS DERMATÓFITOS 
 

As primeiras referências às micoses superficiais datam do século IV a.C., no entanto, 

foi na primeira metade do século XIX que surgiram as primeiras descobertas de dermatófitos. 

(Howard, 1983; Negroni, 2010).  Foi Robert Remak quem primeiro descreveu a tinha, com base 

nas hifas e artroconídias que encontrou no interior de cabelos de uma criança. Embora não tenha 

publicado a sua descoberta, permitiu a Xavier Hube que o mesmo incluísse as suas descobertas 

na sua tese  (Howard, 1983; Petres, Kunze e Müller, 1984; Negroni, 2010).  

Mais tarde, entre 1841 e 1844, David Gruby, desconhecendo as descobertas de Remak, 

descreve clínica e microscopicamente esta doença a partir da cultura de uma crosta e declara 

esta doença de natureza infeciosa, contribuindo de forma essencial para a micologia clínica 

(Gruby, 1841, 1843).  

Em 1910, Raymond Jacques Adrien Sabouraud, um dermatologista francês, escreve o 

livro “Les Tignes” classificando os dermatófitos em quatros grupos: Achorion, 

Epidermophyton, Trichophyton e Microsporum. Após estudar a morfologia a nível micro e 

macroscópico e a distribuição dos esporos dos diferentes agentes etiológicos de Tinea capitis, 

cultivando-os num meio que ele mesmo criou e que ainda nos dias de hoje está em uso (com 

ligeiras alterações de composição), agrupou-os em endotrix, ectotrix, neoendotrix e 

microspórica (Sabouraud, 1910; Drouhet, 2010). 

Chester Emmons (Figura 1), em 1934, modifica o sistema 

de classificação proposto por Sabouraud e exclui o género 

Achorion através da aplicação de critérios micológicos, 

permanecendo esta taxonomia até aos dias de hoje (Emmons, 

1934).  

O facto de existirem muitas espécies com características 

muito semelhantes dentro do mesmo género dificultava a correta 

identificação de cada espécie. O contributo de Lucile George, em 

1957, numa parceria com Rhoda Benham e Margarita Silva, pôs 

termo a este impasse defendendo que cada espécie de dermatófito 

teria as suas próprias necessidades nutricionais em aminoácidos e vitaminas, reduzindo desta 

Fig. 1: Chester Emmons. 

Adaptado de: Negroni, 2010 
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forma o número de espécies e variedades (Silva e Benham, 1952; Benham, 1953; Georg e 

Camp, 1957).  

Dois novos géneros surgiram quando Griffin, vindo a confirmar a teoria desacreditada 

de Nannizzi, confirmou que existia uma fase sexuada diferente da já conhecida fase assexuada, 

no entanto, optou por reconhecer apenas o género Arthroderma uma vez que as diferenças entre 

este género e o género Nannizzia não seriam suficientes para justificar a existência de dois 

géneros diferentes (Griffin, 1960; Weitzman et al. 1986). 

2. ETIOLOGIA E TAXONOMIA 
 

Os fungos são taxonomicamente categorizados em 4 divisões (filos) principais: 

Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota e Deuteromycota. Dentro destes, Deuteromycota é o 

grupo mais importante pois é constituído por um elevado número de fungos patogénicos (Carris, 

Little e Stiles, 2012). Estes fungos caracterizam-se por possuírem hifas septadas e 

reproduzirem-se assexuadamente, razão pela qual são também chamados de fungos imperfeitos. 

Deste filo fazem parte os géneros anamórficos (assexuadas ou imperfeitos) Microsporum spp. 

Trichophyton spp. e Epidermophyton spp. (Emmons, 1934; Weitzman et al. 1986; Weitzman e 

Summerbell, 1995). 

No entanto, alguns fungos destes géneros têm a capacidade de se reproduzir de forma 

sexuada, tal como acontece nos fungos pertencentes ao género teleomórfico Arthoderma, 

género este que representa os principais fungos do género Trichophyton na sua forma 

assexuada, da classe Onygenales, filo Ascomycota, denominando-se por este motivo, fungos 

perfeitos; e nos fungos do género Nannizzia, correspondente ao género Microsporum, na forma 

assexuada (Ajello, 1977).  

Os agentes etiológicos da dermatofitose são classificados em três géneros com base em 

aspetos macroscópicos das colónias como a cor, textura, diâmetro e cor do reverso em alguns 

meios e aspetos microscópicos como a forma das conídias e a sua distribuição, reprodução e 

metabolismo (de Hoog et al. 2000; Dahdah e Scher, 2008; Muller et al. 2011). 

O género Epidermophyton foi descoberto por Sabouraud em 1910. As espécies deste 

género afetam essencialmente a epiderme, sendo raro o seu aparecimento no pelo, e acomete 

exclusivamente humanos, motivo pelo qual também se pode denominar epidermofitose à 

infeção causada por espécies deste género (Gotz, 1964). Macroscopicamente caracteriza-se pela 

presença de colónias filamentosas que se formam em 7 a 9 dias e apresentam uma textura 
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aveludada, pulverulenta, de cor branca que se transforma em cor amarela-verde ou amarela-

mostarda, cujo reverso é castanho amarelado em SDA, a 25ºC. As macroconídias têm forma de 

clava, parede lisa a moderadamente espessa, de 1 a 9 septos, com 20 a 60µm de comprimento 

por 4 a 13µm de largura, e as microconídias são inexistentes (Matsumoto e Ajello, 1987; 

Weitzman e Summerbell, 1995; de Hoog et al. 2000). 

Em 1945, Malmsten identifica o género Trichophyton spp. (Gotz, 1964). Este género 

apresenta colónias brancas a cor creme, de textura pulverulenta a granular, plana, cujo reverso 

adquire as cores amarelo acastanhado ou castanho avermelhado (SDA).  Trichophyton spp. 

origina macroconídias multiseptadas (1-12) em forma de cigarro ou cilíndrica, de parede fina e 

lisa com 8 a 84µm de comprimento por 4 a 14µm de largura. As macroconídias, quando 

presentes, aparecem isoladas ou agrupadas. As microconídias são normalmente mais 

abundantes que as macroconídias, e podem adquirir uma silhueta piriforme, globosa ou clavada, 

com 2 a 3μm de comprimento. Estas encontram-se isoladas ao longo das hifas ou em agregados 

(do tipo cachos de uva) (Weitzman e Summerbell, 1995; de Hoog et al. 2000). Grande parte 

dos fungos dermatófitos fazem parte deste género e invadem todos os tecidos queratinizados, 

sendo este género o principal responsável pela onicomicose  (Ajello, 1974).  

O género Microsporum foi o primeiro a ser identificado; em 1843 por Gruby. Este 

género produz tanto microconídias como macroconídias (Gotz, 1964). As colónias são planas, 

aveludadas e/ou algodoadas de cor branca ou amarelada e, reverso em SDA, castanho ou 

amarelo-dourado. As macroconídias, de forma bastante característica - fusiformes - são 

multiseptadas (1-15 septos), de parede geralmente espessa e rugosa, podendo estar presentes 

em menor ou maior número, com 6 a 160µm de comprimento e 6 a 14µm de largura. As 

microconídias são sésseis, clavadas e encontram-se ao longo das hifas isoladas ou em agregados 

(Weitzman e Summerbell, 1995; de Hoog et al. 2000).  
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Fig.2: 1A), 2A), e 3A) Visualização macroscópica das colónias de M. canis, M. gypseum e T. mentagrophytes var. 

mentagrophytes, em meio de cultura, respetivamente. 1B), 2B), e 3B) Visualização microscópica com lactofenol 

azul de algodão de M. canis, M. gypseum e T. mentagrophytes var. mentagrophytes, respetivamente. Adaptado de: 

(Mattei et al. 2014). 
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Os dermatófitos são classificados consoante a fonte de queratina que utilizam, podendo 

esta ter origem animal ou preceder do solo (Molina de Diego, 2011). Desta forma, são três as 

classes em que podemos designar os dermatófitos, como sendo: 

 

✓ Antropofílicos: estes fungos têm como principal hospedeiro o homem e são mais 

prevalentes nos locais urbanos, principalmente nos países desenvolvidos, no entanto 

apresentam maior incidência nos países menos desenvolvidos, em que a condição 

socioeconómica é mais baixa e as medidas higio-sanitárias são mais  escassas (Georg, 

1960; Havlickova, Czaika e Friedrich, 2008; Nweze, 2010); Epidermophyton floccosum 

e Trichophyton rubrum são as principais espécies responsáveis pela tinha (Kaplan e 

Gump, 1958). 

✓ Zoofílicos: estes agentes afetam sobretudo a queratina dos animais de estimação, 

animais de quinta e animais selvagens atuando como fonte de algumas das 

dermatofitoses humanas. Entre as espécies que melhor representam este grupo estão: 

Microsporum canis, T. verrucosum, T. mentagrophytes, A. Vanbreuseghemii, A. 

Benhamiae  ( Marples, 1956; Achterman e White, 2012); 

✓ Geofílicos: são fungos que habitam no solo e que podem ser patogénicas tanto para 

pessoas como para animais (Matsumoto e Ajello, 1987). A sua ação é influenciada por 

fatores como o clima, pH do solo, temperatura, humidade, luz ambiental, composição 

química e quantidade de matéria orgânica presente no solo. Como principais 

representantes deste grupo estão: M gypseum, T. ajelloi e T. terrestre (Böhme e Ziegler, 

1969; Simpanya et al. 2000).  
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Tabela 1: Tabela representativa de alguns dos dermatófitos dos animais, seus hospedeiros e distribuição 

geográfica. Adaptado de: (Moriello et al. 2017). 

 

Dermatófito Principais animais 

envolvidos e 

reservatórios 

Frequência em 

humanos 

Distribuição 

geográfica 

Microsporum 

canis 

Gato, cão Comum Por todo o mundo 

Trichophyton 

verrucosum 

Gado bovino Comum Por todo o mundo 

Arthroderma 

benhamiae 

Porquinho-da-índia Comum Por todo o mundo 

Trichophyton 

erinacei 

Ouriço Ocasional Europa, Ásia 

oriental, Nova 

Zelândia 

Arthroderma 

vanbreuseghemii 

Gato, cão, coelho, 

roedores (rato, 

chinchila) 

Comum Por todo o mundo 

Trichophyton 

equinum 

Cavalo Ocasional Por todo o mundo 

Trichophyton simii 

 

Macaco, aves 

domésticas, cão 

Rara Rara fora da Índia 

Microsporum 

equinum 

Cavalo Rara Por todo o mundo 

Trichophyton 

gallinae 

Galinha Rara Por todo o mundo 

Microsporum 

persicolor 

Roedores, ratazana Rara Europa, EUA 

Microsporum 

nanum 

Porco Rara Por todo o mundo 

Trichophyton 

bullosum 

Cavalo, burro Rara Tunísia, Sudão, 

Síria, França 

Trichophyton 

quinckeanum 

Rato Rara Por todo o mundo 

Microsporum 

gypseum 

(complexo de 3 

espécies 

diferentes) 

Solo (espécies 

geofílicas) 

Rara (infeção a 

partir do solo e não 

dos animais) 

Por todo o mundo 

 

 

 

 

 

 

 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA | 

8 
 

3. EPIDEMIOLOGIA  
 

Todos os mamíferos domésticos são suscetíveis a desenvolver dermatofitose bem como 

algumas aves domésticas. O tipo de agentes varia consoante a distribuição geográfica, clima, o 

tipo de hospedeiro, e as condições higiénicas do meio envolvente (Public Health, 2013). 

A dermatofitose é transmitida pelo contacto direto com animais clinicamente infetados 

ou portadores assintomáticos ou por via indireta através do contacto com material e meios 

contaminados com artrósporos, a forma infetante, tais como: escovas, cobertores, mobília, ou 

vestuário (Bloem, 2013). 

O cão e o gato podem manifestar esta doença em qualquer idade, no entanto é mais 

frequente em cachorros e gatinhos, em geriátricos ou animais que estejam imunodeprimidos 

(Bernardo, Guerra e Martins, 2005) devido a doenças concomitantes tais como as doenças 

infeciosas causadas por FIV e FeLV. Em estudos prévios, a probabilidade de um gato com FIV 

ter dermatofitose é 3 vezes superior a um gato saudável, no entanto a correlação entre estas 

doenças é um tema controverso dado que outros estudos concluíram que não existe qualquer 

tipo de relação entre estas (ESCCAP, 2011) . 

Alguns autores como Moretti e colaboradores (2013) defendem que raças como Jack 

Russell Terrier, Yorkshire Terrier, Pequinês, Dálmata, Caniche e os gatos Persa são 

particularmente  predispostas a esta doença (ESCCAP, 2011; Moretti et al. 2013) e que os 

esporos necessitam que haja algum tipo de trauma/microtrauma na pele, provocada pelos 

ectoparasitas, humidade elevada ou autotraumatismo devido a prurido, para que estes possam 

estabelecer infeção (Moriello e Newbury, 2009). 

Desta forma, existem determinados fatores de risco que influenciam o aparecimento de 

sinais, no cão e no gato, uns relacionados com os próprios indivíduos outros com o meio 

envolvente (ESCCAP, 2011).  

Para que a doença se estabeleça é necessário que os esporos infetantes e a pele estejam 

em íntimo contacto e que exista uma condição concorrente capaz de provocar microtrauma na 

pele (Kligman, 1952). O stresse é uma condição particularmente importante nos gatos e 

qualquer circunstância que impeça os gatos de realizar um correto “grooming” aumenta o risco 

de infeção uma vez que esta medida constitui uma importante defesa do organismo perante este 

tipo de doença (Moriello, 2014). 

O tipo de ambiente em que o animal se encontra influencia também a ocorrência de 

dermatofitose. Por exemplo, cães de caça, de canis, cães e gatos de rua ou outro tipo de 
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ambientes em que haja uma elevada densidade populacional, temperaturas quentes e humidade 

elevada, típicos de zonas tropicais e temperadas, parecem apresentar um risco de infeção 

acrescido (Moretti et al. 2013; Moriello, 2014). 

4. PATOGENIA 
 

O artrósporo é a forma infetante dos fungos dermatófitos e resulta da fragmentação das 

hifas em esporos mais pequenos. Estes podem ser transmitidos através do contacto direto com 

um animal infetado ou indiretamente, através de fómites e exposição a um ambiente 

contaminado (sendo esta última via de pouca relevância). As espécies de maior importância 

para os cães e gatos são: M. canis cuja principal fonte de disseminação de esporos são os gatos 

infetados; M. gypseum, transmitido através das fontes de queratina presentes no solo (pelo, 

penas) e Trichophyton spp. cuja principal fonte de contágio se supõe ser o contacto com 

roedores e material dos seus ninhos (Moriello et al. 2017). 

Para se estabelecer uma infeção é necessário que haja condições que propiciem abrasões 

na pele, para a entrada dos artrósporos na epiderme. Todas as condições que conduzam a um 

microtrauma na pele como a presença de ectoparasitas, humidade, prurido e lesões causadas 

por auto traumatismo aliadas a uma diminuição dos mecanismos de defesa como o “grooming” 

(promove a remoção mecânica dos elementos fúngicos presentes no pelo), contribuem para o 

desenvolvimento da infeção (DeBoer e Moriello, 1994; Ogawa et al. 1997; Moriello et al. 

2017).   

A infeção é estabelecida através de três etapas: a primeira consiste na adesão das 

artroconídias aos corneócitos, que acontece por volta das 2-6h de exposição, devido às proteases 

secretadas pelos dermatófitos (Zurita e Hay, 1987; Vermout et al. 2008); o segundo estágio 

envolve a germinação na qual emergem tubos de germinação dos artrósporos e penetram o 

estrato córneo (Aljabre et al. 1992); a terceira etapa consiste na invasão dos tecidos 

queratinizados na qual as hifas invadem o estrato córneo e crescem em múltiplas direções, 

atingindo também o folículo piloso. Em 7 dias, as hifas completam o ciclo formando 

artroconídias e os primeiros sinais de infeção ocorrem geralmente 1 a 3 semanas após a 

exposição (Aljabre et al. 1992; DeBoer e Moriello, 1994).  

Os dermatófitos produzem tanto endoproteases como exoproteases que degradam a 

queratina em aminoácidos e péptidos, os quais usam para obtenção de carbono. Pensa-se que 

as proteases produzidas pelos dermatófitos sejam espécie e hospedeiro- específicos e que 
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induzam uma resposta imunitária por parte do hospedeiro. No sentido de contrariar uma 

resposta imunitária como o aumento da imunidade celular e humoral (há um aumento do título 

de anticorpos com a exposição), os fungos alteram a função dos macrófagos, inibem a produção 

de linfócitos e alteram a taxa de turn-over dos queratinócitos (Dahl, 1993; Vermout et al. 2008).  

Como resultado desta invasão, os pelos crescem normalmente, no entanto, tornam-se 

mais quebradiços resultando em perda de pelo. Devido à elevada quantidade de substâncias 

inflamatórias resultantes do metabolismo dos fungos pode ser gerada uma resposta inflamatória 

visível, por vezes, sob a forma de lesões em forma de anel, com centro mais antigo e zonas 

periféricas de eritema (Frymus et al. 2013). 

5. SINAIS CLÍNICOS  
 

A dermatofitose é uma doença notória pela variabilidade de sinais clínicos que pode 

compreender. Uma vez que depende do estado imunitário do hospedeiro e das condições 

ambientais em que este se encontra, esta doença é capaz de mimetizar os sinais clínicos de 

outras doenças dermatológicas, podendo ser facilmente enquadrada nos diagnósticos 

diferenciais de todas as afeções de pele do cão e do gato. Deste modo, torna-se essencial o 

correto diagnóstico desta doença infeto-contagiosa, começando por uma avaliação rigorosa dos 

sinais clínicos (Frymus et al. 2013; Moriello, 2014). 

No cão, define-se como lesões alopécicas circulares bastante características com 

depilação facilitada. As lesões crostosas também podem estar presentes, com uma distribuição 

focal ou multifocal, raramente apresentando uma simetria. Também se pode observar foliculite 

localizada ou generalizada, com ou sem furunculose; seborreia seca; dermatite focal ou 

multifocal com halos de eritema bem definidos; quérion, onicomicose e/ou paroníquia (embora 

as infeções do leito ungueal se encontrem muito raramente em cães) (Moretti et al. 2013). 

Por vezes, podem aparecer lesões faciais pápulo-pustulares, escamosas e crostosas no 

plano rostral podendo estar ou não associadas a perda de pigmentação. Lesões estas fortemente 

sugestivas de pênfigos foliáceo (Moretti et al. 2013). 

Infeções por M. gypseum e T. mentagrophytes frequentemente levam ao aparecimento 

de quérion, um sinal clínico que está na origem de uma condição conhecida como 

Dermatofitose Nodular Canina. Esta define-se como uma inflamação granulomatosa (ou 

piogranulomatosa) localizada na derme, infiltrada, edematosa de superfície ulcerada, muito 

frequentemente associada a infeção bacteriana secundária de localização preferencial na face e 
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membros. Caracteriza-se clinicamente pela presença de nódulos únicos e, menos 

frequentemente múltiplos, em forma de cúpula, alopécicos, eritematosos e exsudativos, Esta 

apresentação clínica é mais comum nos cães que contactam com o solo assiduamente, como os 

cães de caça (Gross et al. 2005; Cornegliani, Persico e Colombo, 2009; Moretti et al. 2013). 

 

Fig.3: Quérion num cão com Dermatofitose. Adaptado de: (Moretti et al. 2013). 

 

Gatos infetados raramente apresentam sinais clínicos, o que dificulta o diagnóstico 

(Moriello e Newbury, 2006). 

Lesões alopécicas e inflamatórias são pouco comuns nesta espécie já que grande parte 

dos portadores não apresentam sinais clínicos. Os gatinhos, devido ao seu estado imunitário 

imaturo, podem apresentar áreas alopécicas não inflamatórias, cercadas de pelo frágil, nas zonas 

de maior contacto com as progenitoras (na fase da lactação e período de socialização) como a 

face, orelhas e membros. Outras formas apresentam pequenas lesões crostosas, por vezes 

pruríticas, e nos casos mais severos é possível visualizar lesões em forma de anel com 

inflamação ou pápulas na periferia e centro em renovação, aliadas ou  não a dermatite miliar 

(Frymus et al. 2013; Moretti et al. 2013). 

Gatos imunodeprimidos geralmente apresentam sinais mais exacerbados como extensas 

lesões de alopécia e prurido, e infeções bacterianas secundárias associadas a dermatofitose 

crónica (Frymus et al. 2013). 

Os pseudomicetomas são infeções exsudativas e granulomatosas dos tecidos profundos. 

Aparecem geralmente no pescoço e dorso sob a forma de nódulos, únicos ou múltiplos, firmes, 

sem dor à palpação e podem resultar em fístulas. Esta forma rara de dermatofitose aparece 
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particularmente nos gatos Persa que, segundo a literatura, têm uma predisposição genética para 

esta apresentação clínica (Moretti et al. 2013). 

 

Fig.4: Gato com lesão alopécica no nariz. Fonte: http://www.monvt.eu/medical-services/1066/ringworm-cat-

dermatophytosis/ 

6. DIAGNÓSTICO 
 

O diagnóstico de dermatofitose compreende uma série de procedimentos que, em 

conjunto, constituem a forma mais eficaz de obtenção de diagnóstico. A primeira etapa passa 

por uma correta anamnese, história clínica e pregressa seguidas do exame físico geral. O exame 

dermatológico, realizado de forma sistemática e rigorosa, que compreenda a visualização da 

fluorescência dos pelos com a lâmpada de Wood, exame direto dos pelos ao microscópio, 

isolamento de fungos através da cultura e posterior exame do lactofenol com azul de algodão, 

aliados aos procedimentos acima mencionados, constituem o “padrão” de diagnóstico de 

dermatofitose a seguir (Newbury, Verbrugge e Steffen, 2005; Carlotti et al. 2010).  

O clínico deve recolher informações sobre a raça do animal, idade, medicações que o 

animal tenha feito até à atualidade, em que tipo de ambiente se encontra (se 

maioritariamente/exclusivamente “indoor” ou “outdoor”), contacto com outros animais (White, 

2017).  Relativamente às lesões, deve questionar o proprietário quanto à duração do problema, 

que alterações de cor, tamanho e distribuição ocorreram desde então; se são lesões de origem 

sazonal (White, 2017). 

A exploração física deve incluir informações detalhadas quanto à descrição e 

localização das lesões. Alterações no brilho e perda de pelo, presença ou ausência de crostas, 

pápulas, pústulas, eritema, hipo ou hiperpigmentação, devem ser igualmente registadas (White, 

2017). 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA | 

13 
 

6.1 LÂMPADA DE WOOD  
 

A lâmpada de Wood emite radiação ultravioleta em comprimentos de onda na ordem 

dos 320-400nm. Esta é dotada de um filtro, geralmente de cobalto ou níquel, que filtra a luz do 

espectro visível e utiliza uma lente de magnificação para a visualização da fluorescência dos 

pelos, infetados por dermatófitos (Gupta, 2004).   

Tem sido aceite que para o correto uso da lâmpada esta deve ser ligada e deve permitir-

se que aqueça durante 5-10 minutos já que a estabilidade do comprimento de onda e a 

intensidade são dependentes da temperatura que este utensílio atinge (Moriello e DeBoer, 

1995). No entanto, este parece ser um tema controverso já que se tem provado que não é 

necessário esperar que as lâmpadas aqueçam e que qualquer atraso no aparecimento da 

fluorescência se deve ao tempo de habituação do olho humano a locais escuros (Moriello, 

2014). 

Este exame deve ser realizado numa sala escura e deve aguardar-se 2 ou 3 minutos antes 

da realização da prova para que não só o clínico se adapte à falta de luz, mas também o animal, 

principalmente os gatos, se adapte a um meio diferente. (Moriello, 2014). O exame deve ser 

feito a 4-10cm do animal e realizado lentamente de forma a poder analisar todas as lesões com 

cuidado, levantando as crostas para melhor visualização dos pelos. Se se tratar de um gato, dar 

especial atenção à zona das orelhas, face e entre os dedos (Newbury e Moriello, 2014). 

A fluorescência em tons verde-maçã, representa um resultado positivo e é devida a 

metabolitos de triptofano (como a pteridina, um composto hidrofílico presente no córtex ou na 

medula do pelo) produzidos apenas por alguns tipos de dermatófitos que invadem o pelo em 

crescimento, mais comummente M. canis e menos frequentemente outras espécies de 

Microsporum. A fluorescência emitida corresponde a reações químicas que se dão nos locais 

de infeção e não devido à presença de esporos (Wolf, 1957; Foresman e Blank, 1967). As 

espécies dos géneros Epidermophyton e Trichophyton não fluorescem à exceção de T. 

schoenleinii. que fluoresce em tons verde pálidos (Molina de Diego, 2011). 

Esta prova é mais útil nos gatos uma vez que os pelos fluorescem em 50% dos casos de 

M. canis, sendo este agente responsável por cerca de 95% das dermatofitoses felinas (Sparkes 

et al. 1994). Este exame não tem valor diagnóstico nas espécies do género Trichophyton spp. 

uma vez que os esporos se encontram dentro do pelo (endotrix) e as reações químicas à infeção 

não são tão nítidas (Vanbreuseghem, De Vroey e Takashio, 1978). 
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A lâmpada de Wood, é na maior parte das vezes utilizada como “screening test”, isto é, 

a partir do exame com esta ferramenta são escolhidas as amostras para visualização ao 

microscópio e inoculação em meios de cultura, no entanto é necessário ter em conta que um 

resultado negativo não descarta a possibilidade de infeção por dermatófitos (Moriello et al. 

2017).  

Apesar da sua utilidade é um teste que apresenta baixa sensibilidade e baixa 

especificidade (Sparkes et al. 1994). Falsos positivos podem ocorrer devido a uma incorreta 

interpretação da fluorescência de elementos como escamas ou pó (fluorescem de branco 

azulado), sebo (amarelo/laranja), fibras de tapetes (fibras artificiais), óleos, medicamentos e 

secreções naturais como corrimentos nasais e oculares (Sparkes et al. 1993; Moriello, 2014). 

 

Fig.5: Lesões compatíveis com dermatofitose em gato, evidenciadas pela fluorescência emitida com a lâmpada 

de Wood. Fonte: Moriello (2014). 

 

 

6.2 VISUALIZAÇÃO DIRETA DOS PELOS 
 

O exame ao microscópio, de raspados cutâneos ou pelos, permite a visualização de hifas 

septadas e/ou artroconídias. As amostras devem ser colhidas dos bordos das lesões ativas, ou 

de toda a lesão no caso de não haver uma lesão ativa (Public Health, 2013). 

Recomenda-se que os pelos escolhidos para este teste sejam positivos à lâmpada de 

Wood. Os pelos devem ser puxados na direção do pelo e as raspagens devem ser obtidas a partir 

das zonas de alopécia. As amostras devem ser sujeitas a um processo de clarificação com 

agentes como o hidróxido de potássio (KOH) a 10-20% e, após uma digestão de cerca de 20min, 

devem observar-se de imediato (Public Health, 2013; Moriello et al. 2017). O hidróxido de 

potássio destrói as células escamosas sem afetar os elementos fúngicos, evidenciando as hifas 
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ramificadas e septadas no caso de haver infeção. Recorrer a uma fonte de luz de baixa 

intensidade assegura um bom contraste entre os fungos e a queratina, facilitando a sua 

visualização  (Simpanya et al. 2000; Kelly, 2012).  Os pelos apresentam-se como estruturas 

túrgidas de superfície áspera e irregular. Geralmente, encontram-se agregados ou cadeias de 

artrósporos à volta dos pelos (ESCCAP, 2011). 

Moriello (2014) defende, também, que pode não ser necessário recorrer a agentes 

clarificantes e que colocar as amostras de imediato numa lâmina com óleo mineral é suficiente 

para visualizar as estruturas fúngicas, permitindo, ao mesmo tempo, que as lentes das objectivas 

não sejam danificadas. Adicionalmente, aplica-se uma gota de azul de metileno que é absorvida 

pelos pelos danificados, tornando mais fácil a sua visualização. A uma magnificação de 4 a 10x 

é possível observar os pelos pálidos e filamentosos e na objetiva de 40x visualizam-se os 

artrósporos (Moriello, 2014). 

Num estudo realizado por Mattei e colaboradores (2014), este teste apresentou uma 

sensibilidade de 63% nos cães e 57,1% nos gatos com apenas 5,8% e 20% de falsos negativos, 

respetivamente (Mattei et al. 2014). Um estudo antigo feito por Sparkes e colaboradores (1994) 

revelou que a sensibilidade deste teste aumentava para 76% quando se realizava microscopia 

por fluorescência com calcoflúor branco, um agente que se liga a estruturas compostas por 

celulose e quitina (Sparkes et al. 1994). A realização e interpretação deste  teste  permite aplicar 

uma terapêutica adequada enquanto se espera pelos resultados da cultura (Moriello, 2004).  

 

6.3 CULTURA  

6.3.1 TÉCNICAS DE COLHEITA DE AMOSTRAS  
 

No caso de animais sintomáticos, os pelos devem ser removidos da periferia das lesões 

ativas, pois é precisamente nas margens que os dermatófitos se encontram, uma vez que estas 

lesões têm geralmente um centro mais antigo, e estes fungos deslocam-se de forma centrífuga 

para “escaparem” aos mecanismos de defesa do hospedeiro como a reação inflamatória. Para 

diminuir a contaminação da amostra, recomenda-se o uso de álcool a 70% no local das lesões 

(Public Health, 2013). As escamas são também colhidas na transição da lesão através de 

raspagem com uma lâmina de bisturi ou com os bordos de uma lâmina (Kelly, 2012). 

Uma alternativa a esta técnica, embora menos frequente, é o uso de fita adesiva. A fita 

deve ser pressionada sobre as lesões, colhendo tanto pelos como escamas ou crostas e 

imediatamente a seguir deve ser pressionada num meio de cultura. Estudos comparativos entre 
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esta técnica e o método de Mackenzie revelam que os resultados são muito semelhantes e que 

inclusive, esta técnica aparenta ser mais sensível (Sparkes et al. 2000).  

O método de Mackenzie é especialmente útil quando os animais não têm lesões porque 

permite colher pelos de toda a superfície corporal, sem provocar dor ou desconforto ao animal. 

Esta técnica usa-se mais frequentemente no caso dos gatos, que constituem a principal fonte de 

disseminação de esporos devido ao seu estado de portador assintomático, na maior parte dos 

casos (Moriello e DeBoer, 1995). Este método foi introduzido na medicina veterinária por 

Goldberg, em 1965, (Goldberg, 1965) ao adaptar o uso das escovas de cabelo da mesma forma 

que Mackenzie recolheu amostras de cabelo a partir das escovas de cabelo de escolas de 

raparigas com infeções fúngicas, no início dos anos 60 (Mackenzie, 1963). 

Neste método é usada uma escova de dentes esterilizada para escovar a superfície 

corporal do animal, dando especial ênfase ao redor da boca e base da orelha nos gatos uma vez 

que correspondem a locais de infeção precoces. Não existem especificações quanto ao 

procedimento de colheita: escovar cerca de 20 vezes; escovar o pelo durante 2 ou 3 minutos ou 

escovar até as cerdas das escovas de dentes estarem cheias, parecem ser critérios igualmente 

aceites (Moriello, 2014; Moriello et al. 2017).  

 

Fig.6: Inoculação de placas “upside down” sobre um papel que contém um desinfetante para minimizar a 

contaminação. Fonte: (Karen Moriello, 2014). 

 

Cada escova é colocada dentro de um envelope e devidamente identificada. Durante a 

inoculação no meio de cultura, as cerdas devem pressionar ligeiramente o meio, sem que o 

danifique, para que os artrósporos que se encontram entre as cerdas adiram à superfície do 

mesmo. Recomenda-se que esta inoculação seja feita com a base da placa de Petri no ar, com a 

superfície do meio virada para baixo sobre um papel embebido em desinfetante, de modo a que 
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no momento da inoculação, caso caiam artrósporos estes fiquem aprisionados no papel (Figura 

5), diminuindo desta forma o risco de contaminação cruzada (Moriello, 2014). 

Esta técnica apresenta numerosas vantagens. É uma técnica fácil de executar; de baixo 

custo; a mais indicada para colher amostras de portadores assintomáticos; a ideal para colheita 

de amostras em gatos pois a manipulação é mínima – os gatos são bastante suscetíveis ao stresse 

- e impede que os clínicos que executem esta técnica sejam atacados por gatos agressivos 

(Moriello, 2014).  

Não obstante, este método também apresenta algumas desvantagens. É frequente 

ocorrerem falsos positivos e falsos negativos. Os falsos negativos dizem respeito à incorreta 

inoculação nos meios de cultura ou a uma deficiente escovagem das lesões. Devido à elevada 

sensibilidade deste método em detetar artrósporos do pelo, por vezes nem todas as culturas 

positivas representam animais infetados (o cão e o gato podem atuar como simples vetores dos 

artrósporos); a presença de animais positivos nas culturas mas sem sinais clínicos de doença 

(portadores assintomáticos) representam os falsos positivos (Moriello et al. 2017).   

6.3.2 MEIOS DE CULTURA 
 

De todos os meios de diagnóstico, a cultura fúngica é considerada o teste mais fidedigno 

pois é o único meio através do qual é possível identificar as espécies de dermatófitos envolvidas 

(Robert e Pihet, 2008). Este teste, juntamente com a posterior confirmação microscópica, 

constituem um elevado grau de diagnóstico (Moriello et al. 2017). 

Os meios Dermatophyte Test Medium (DTM®) e Sabouraud Dextrose Agar (SDA®) 

constituem os principais meios de cultura usados no isolamento de dermatófitos. São meios 

seletivos, isto é, são compostos por substâncias que permitem o crescimento de fungos 

dermatófitos em vez de fungos não dermatófitos e bactérias que possam influenciar a correta 

interpretação de resultados (Weitzman e Summerbell, 1995; Pérez e Carrasco, 2000).  

Foi em 1910 que Sabouraud conseguiu isolar alguns dermatófitos a partir do meio de 

cultura que ele mesmo criou, cuja composição se mantém muito idêntica aos dias de hoje, tendo 

sido sujeito a ligeiras alterações (Drouhet, 2010). Este meio caracteriza-se pela presença de 

cicloheximida que permite a inibição de certos fungos não patogénicos como as leveduras e os 

bolores; e antibióticos como cloranfenicol, penicilina-gentamicina ou estreptomicina 

(Chermette et al. 2008).  

O meio DTM® tem sido usado ao longo de várias décadas, desde o momento da sua 

criação em 1969 por Taplin e colaboradores (1969). A sua principal característica é a presença 
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de um indicador de pH, o vermelho de fenol, que na presença de catabolitos proteicos, produtos 

do metabolismo dos dermatófitos que tornam o meio alcalino, altera a cor do meio de um  

amarelo palha para vermelho (Taplin et al. 1969). 

A maior parte dos fungos saprófitas e bactérias utilizam como principal fonte de energia 

os hidratos de carbono, produzindo desta forma metabolitos que tornam o pH ácido e, 

consequentemente, não se verificam alterações da cor do meio. No entanto, na falta de hidratos 

de carbono, alguns fungos saprófitas passam a utilizar as proteínas do meio como fonte de 

energia o que conduz à alteração da cor para vermelho (White, 2017). Este facto revela ser um 

dos pontos fracos deste meio, razão pela qual deixou de ser o meio de cultura recomendado por 

alguns autores (ESCCAP, 2011).  

Falsos negativos são também comuns neste método. Se as placas de Petri (ou outro tipo 

de recipiente) não tiverem um volume suficiente de meio de cultura, não se observa crescimento 

de fungos. Estudos mais recentes, efetuados por Moriello e colaboradores (2017), revelaram 

que não é necessário o período de incubação decorrer numa sala escura pois os resultados do 

seu estudo foram invariáveis relativamente a 24h com luz, sem luz e períodos intercalados; ou 

seja, não se observou diferença no crescimento e esporulação dos dermatófitos quer estivessem 

num ambiente iluminado quer não (Moriello et al. 2017). 

Recomenda-se que as culturas sejam incubadas a uma temperatura entre 25-30ºC, 

durante cerca de 4 semanas (Frymus et al. 2013). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7: a) observam-se colónias de M. canis em meio DTM (a vermelho) e Sabouraud (a azul); b) 

Visualização de macroconídias de M. canis. Imagens gentilmente cedidas pelo Dr. Miguel Gómez, Hospital 

Veterinario Abros (Ourense, Espanha). 
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6.3.3 FUNGOS SAPRÓFITAS  
 

Os fungos saprófitas são frequentemente encontrados em isolados de culturas primárias 

de animais com suspeita de dermatofitose. A maior parte destes fungos não produzem infeção 

em indivíduos, humanos ou animais, no entanto, alguns invadem os tecidos animais em 

condições que afetem as defesas do organismo, ou seja, em condições de imunossupressão, 

tratamentos prolongados com antibióticos ou doenças crónicas, classificando-se, por esta razão, 

como fungos oportunistas (Aho, 1983; Nichita e Marcu, 2010). Estudos recentes efetuados em 

cães e gatos saudáveis e alérgicos demonstraram, a partir de uma técnica de sequenciação de 

ADN, que os fungos saprófitas não fazem parte da microbiota “normal” de cães e gatos 

(Hoffmann et al. 2014; Meason-Smith et al. 2017). Segundo Moriello e DeBoer (1991), é 

frequente encontrar fungos dos géneros Aspergillus, Alternaria, Cladosporium, e Penicillium 

no pelo de gatos, devido à contaminação do ambiente (natureza ubiquitária dos esporos), 

especialmente em detritos de plantas. Estudos feitos por Aho (1983) permitem concluir que os 

isolados de fungos saprófitas são, essencialmente, devido à contaminação aérea e do solo, 

podendo muitos destes fungos ter uma componente alergénica.  

Num estudo realizado em Portugal, com 1298 amostras de pelo de cães e gatos, 588 

amostras estavam contaminadas com Alternaria spp., Candida spp. (levedura), Cladosporium 

spp., Penicillium spp., Aspergillus spp. Embora menos frequentes, também se verificou a 

presença de Chrysosporium spp., Rhizopus spp. e Scopulariopsis spp. (Bernardo et al. 2005). 

Fusarium spp. e Mucor spp., são outros saprófitas geralmente encontrados na pesquisa de 

dermatófitos (Ilhan et al. 2016). As colónias dos fungos saprófitas tendem a adquirir uma cor 

esverdeada, cinzenta, negra ou até mesmo branca e, em alguns casos, é possível identificar o 

seu género apenas com base na morfologia macroscópica das colónias (White, 2017). 

Os fungos do género Aspergillus são fungos filamentosos, normalmente encontrados no 

solo, com potencial ocasional para infetar hospedeiros vivos incluindo plantas, aves, insetos, 

mamíferos e pessoas. A principal espécie que acomete os animais é A. fumigatus, e pode 

originar sintomatologia variada, conforme as espécies animais envolvidas. As formas mais 

comuns de aspergilose são infeções pulmonares em aves de capoeira e outras aves; aborto e 

infeção das glândulas mamárias em gado bovino; e infeções sinonasais no cão e no gato (Heras 

et al. 2000; Arné et al. 2011; Sharman e Mansfield, 2012). 

No cão, a lesão de qualquer membrana mucosa, colocação de cateter, administração de 

antibióticos e outras drogas imunossupressoras e concomitância de outras doenças, parecem 
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constituir fatores de risco para a infeção por A. fumigatus ou A. niger; no gato, o stresse devido 

à presença de doenças imunodepressoras causadas pelos vírus da leucemia felina e da 

imunodeficiência, leva a uma diminuição de neutrófilos e linfócitos, cruciais na defesa do 

organismo perante este agente fúngico (Sharp, Harvey e Sullivan, 1991; Little et al. 2011). 

Aspergillus fumigatus cresce rapidamente em meio de culturas e, caracteriza-se 

macroscopicamente, pelo aparecimento de colónias de cores que variam entre o verde, azul e 

cinza. Microscopicamente, visualizam-se as hifas septadas e hialinas, de 2,5 a 8mm de 

comprimento, aparecendo ramificadas, geralmente em forma de árvore. A sua forma faz 

lembrar o vulgar “dente-de-leão”. A cabeça conidial é unisseriada e colunar e as conídias 

aparecem agregadas em cadeias ou separadas e dispersas (McClenny, 2005). 

Tal como as espécies de Aspergillus spp., também as de Acremonium spp. podem ser 

encontradas em detritos de plantas e no solo. Algumas espécies oportunistas como A. recifei 

são conhecidas por causarem micetomas, queratite micótica e onicomicose, nos animais e nas 

pessoas. Segundo a chave de identificação usada pela Universidade de Adelaide, da Austrália, 

(2017), as colónias crescem lentamente; são geralmente compactas e húmidas tornado-se 

pulverulentas, com o tempo. Podem apresentar as mais variadas cores, desde o branco, cinzento, 

cor de rosa, ou laranja. As hifas produzidas são finas e hialinas e as conidías normalmente 

formadas por uma única célula, hialina, raramente pigmentada, em agregados, cuja forma é 

globosa a cilíndrica. 

As características microscópicas das microconídias do género Acremonium são muitas 

vezes confundidas com as do género Fusarium, devido à sua similaridade, contudo, as colónias 

do último género crescem mais depressa e têm uma textura mais macia. Fungos deste género 

são, geralmente, de cores claras, dependendo da espécie e o micélio aéreo algodoado pode estar 

ou não presente. As macroconídias são hialinas, divididas em duas ou mais células, de forma 

fusiforme a falciforme e as microconídias são piriformes, fusiformes, ovóides ou ligeiramente 

encurvadas constituídas por apenas 1 a 2 células. Estas descrições nem sempre são evidentes e, 

na maior parte dos casos, é difícil a identificação de espécies devido à variabilidade dos isolados 

e porque nem sempre estão presentes alguns critérios. As espécies deste género encontram-se 

geralmente no solo (Universidade de Adelaide, 2017).  
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6.4 TESTES BIOQUÍMICOS  
 

Usam-se testes bioquímicos para diferenciar algumas espécies do género Trichophyton. 

Os meios são geralmente constituídos por ureia, tiamina, histidina, ácido nicotínico e inositol. 

O agar à base de caseína e púrpura de bromocresol, um indicador de pH, indica a presença de 

T. mentagrophytes quando a cor passa de azul a púrpura em apenas 4 a 7 dias. A caseína é 

hidrolisada por T. verrucosum e T violaceum var glabrum, adquirindo o meio zonas de 

clarificação à volta das pequenas colónias. O teste da urease permite diferenciar espécies de 

Trichophyton produtoras e não produtoras da enzima urease, responsável pela conversão de 

ureia em amónia, que confere características alcalinas ao meio evidenciadas pela cor fúcsia. 

Neste teste pode ser usado o Agar Christensen ou um caldo de urease sendo T. mentagrophytes 

var interdigitale positivo a este teste e T. rubrum negativo (Matsumoto e Ajello, 1987; Robert 

e Pihet, 2008). 

 

6.5 EXAME HISTOPATOLÓGICO 
 

Em determinados casos, como é o caso da dermatofitose nodular canina, os exames de 

rotina como a lâmpada de Wood, visualização direta ao microscópio e cultura podem gerar 

falsos negativos, uma vez que este tipo de apresentação clínica afeta tecidos mais profundos, a 

derme, e, portanto, torna-se essencial recorrer a outros meios como a análise histopatológica ou 

citologia dos exsudados (Foil, 1998; Scott, 2001; Gross et al. 2005). 

Este procedimento pode ser realizado com a coloração de rotina, contudo por vezes é 

necessário recorrer a colorações especiais como Ácido Periódico de Schiff (PAS) e Metenamina 

de Prata Gomori (GMS) para melhor visualizar os elementos fúngicos (Parker e Yager, 1997; 

Poisson, Mueller e Olivry, 1998).  

Segundo um estudo realizado por Cornegliani e colaboradores, 91% dos casos foram 

diagnosticados através de citologia por impressão onde foi possível visualizar artrospóros no 

interior de pelos fragmentados e espalhados pela população de células inflamatórias presentes, 

neutrófilos e macrófagos. Os restantes 9% só foram diagnosticados a partir da histopatologia 

que evidenciou foliculite piogranulomatosa, furunculose e presença de elementos fúngicos tais 

como os artrospóros e as hifas no interior dos pelos (Cornegliani et al. 2009). 

Na histopatologia podemos também encontrar evidências de acantólise, que se crê que 

seja resultado das enzimas proteolíticas e queratinases que os dermatófitos produzem, 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA | 

22 
 

especialmente as espécies M. persicolor e do género Trichophyton. Segundo um estudo 

realizado por Peters e colaboradores (2007), 14% dos casos de dermatofitose analisados 

apresentavam queratinócitos acantolíticos, células redondas de citoplasma normal a 

hipereosinófilico e núcleo redondo central que resultam da falta de coesão das células epiteliais 

circundantes (Hino et al. 1981; Viani et al. 2001; Peters et al. 2007).  

 

6.6 OUTROS MEIOS DE DIAGNÓSTICO  

6.6.1 PCR 
 

Apesar de existirem inúmeros estudos que identificam os géneros Microsporum e 

Trichophyton através deste teste, são na verdade muito poucos os que relatam o uso da reacção 

em cadeia da polimerase (PCR) na clínica de animais de companhia para a identificação de 

dermatófitos (Faggi et al. 2001).  

Num estudo, foram testados 187 cães e gatos através de PCR, cultura e exame direto 

dos pelos. A percentagem de positivos foi bastante semelhante entre os resultados da cultura e 

os de PCR- 32,2% vs 34,4%. Os falsos positivos foram atribuídos ao facto de ter sido utilizado 

ADN não viável ou de as culturas terem erroneamente tido falsos negativos (Cafarchia et al. 

2013).  

Os falsos negativos relacionados com esta técnica devem-se ao facto de as técnicas de 

colheita de amostra não terem sido otimizadas ou porque não tem sido usado um único 

marcador global, dado que nem todas as infeções ocorrem por M. canis.  (Dąbrowska et al. 

2014).  

Em suma, PCR é uma técnica de diagnóstico útil, no entanto nem sempre um resultado 

positivo implica infeção ativa, pois, o animal pode ser apenas um portador assintomático ou 

pode já estar curado e este teste não distingue ADN de fungos vivos ou mortos (cura). Não 

obstante, um resultado negativo num animal já tratado é compatível com cura (Moriello et al. 

2017). 

6.6.2 DERMOSCOPIA  
 

Dermoscopia é uma técnica não invasiva, recente, que permite a visualização da pele e 

das estruturas próximas da superfície, impercetíveis a olho nu (Micali et al. 2011). Esta 

ferramenta de diagnóstico alia uma avaliação microscópica histopatológica a um exame 
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macroscópico clínico ao ampliar a superfície da pele ao nível dos folículos pilosos, epiderme e 

junção dermo-epidérmica (Malvehy et al. 2007).  

É usado um dermoscópio portátil, capaz de alternar entre luz polarizada e não 

polarizada, que possui uma lente de magnificação de 10x, conetado a um iPhone® ou uma 

câmara digital (Scarampella et al. 2015; Dong et al. 2016). As imagens são obtidas quando se 

aplica o prato de vidro do dermoscópio em contacto íntimo com as lesões, sendo aconselhável 

captar imagens em 2 ângulos diferentes ou 2 locais diferentes das lesões. Estas imagens sofrem 

uma maior ampliação através da câmara (Dong et al. 2016). Para a pesquisa de pelos infetados 

é aconselhável usar luz não polarizada sem recurso ao óleo mineral, o que  favorece a 

visualização da superfície da pele e as escamas (Rudnicka et al. 2012).  

Considera-se um resultado positivo, uma imagem onde sejam visíveis pelos partidos que 

façam lembrar a forma de uma vírgula, ligeiramente curvados de espessura homogénea, opacos 

com uma quantidade variável de escamas em tons de amarelo e castanho (Slowinska et al. 2008; 

Rakowska et al. 2014).  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8: Estruturas em forma de vírgula, opacas, ligeiramente curvadas e partidas de espessura homogénea, em 

dois gatos com dermatofitose por M. canis; em a) margem da orelha; em b) zona inguinal. Fonte: (Dong et al. 

2016). 

 

Este teste apresenta como principais vantagens a possibilidade de diagnosticar a doença 

numa fase inicial e a redução de falsos negativos (em outros testes) uma vez que permite 

b) a) 
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selecionar que amostras de pelo e escamas devem ser usadas no exame direto ao microscópio e 

cultura (Scarampella et al. 2015). Num estudo realizado por Scarampella e colaboradores 

(2015) este método permitiu identificar 2 gatos com dermatofitose que tinham sido dados como 

negativos ao exame da lâmpada de Wood; num segundo estudo realizado por Dong e 

colaboradores, a dermoscopia permitiu diagnosticar 9 casos, negativos nas culturas fúngicas 

devido ao sobrecrescimento de fungos saprófitas (contaminantes), reforçando a sua utilidade 

como prova de diagnóstico (Scarampella et al. 2015; Dong et al. 2016). 

Apesar das suas vantagens, tal como todos os meios de diagnóstico, apresenta uma série 

de entraves. Os principais obstáculos deste método são: a falta de cooperação dos animais, uma 

vez que é requerida proximidade ao animal para focar a câmara e obter boas imagens; o exame 

é feito passo a passo e não como um todo como acontece com a lâmpada de Wood e o alto nível 

de experiência e capacidade exigidas do examinador (Dong et al. 2016). 

7. TRATAMENTO 
O tratamento ideal deve incluir tanto a terapia tópica como a sistémica. O papel dos 

antifúngicos sistémicos é diminuir o tempo de resolução da infeção (ESCCAP, 2011) uma vez 

que é a única forma de um fármaco alcançar o folículo piloso enquanto que os antifúngicos 

tópicos impedem a disseminação dos esporos para o ambiente e para outros animais já que 

eliminam a quantidade de elementos fúngicos presentes na superfície da pele e do pelo (Frymus 

et al. 2013).  

 

7.1 TERAPIA SISTÉMICA 
 

O registo do primeiro antifúngico a ser usado data de 1958, quando após o insucesso do 

tratamento tópico de Tinea capitis e onicomicose, Gentles, um micologista escocês, recorre ao 

uso de griseofulvina para tratar esta zoonose (Gentles e Barnes, 1960).  

A griseofulvina tem sido amplamente usada ao longo das últimas décadas. É um 

fungistático cuja absorção pelo organismo é tanto maior quanto maior for o teor em gordura da 

dieta e deve ser administrada várias vezes ao dia (Moriello e DeBoer, 1995). Devido aos seus 

efeitos adversos, que afetam sobretudo o sistema gastrointestinal e as linhas sanguíneas – 

neutropenia e mielossupressão têm sido associadas a gatos com FIV (Shelton et al. 1990) - bem 

como a sua contraindicação em fêmeas gestantes devido aos seus efeitos teratogénicos, tornou-
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se necessário encontrar alternativas a este antifúngico. A dose recomendada deste fármaco é de 

25mg/kg BID PO, acompanhada de refeições ricas em gordura (ESCCAP, 2011).  

As alternativas a este fármaco são os compostos azólicos que bloqueiam algumas etapas 

da biossíntese do ergosterol, componente da membrana celular dos fungos, alterando a sua 

permeabilidade. O itraconazol e o ketoconazol surgem então como as principais alternativas à 

griseofulvina, sendo o itraconazol melhor tolerado pelos gatos. Uma dosagem de 5mg/kg a cada 

24h, fazendo ciclos de 7 dias e alternar com uma semana sem tratamento parece ser um 

protocolo eficaz. Tal como a griseofulvina também não deve ser administrado a fêmeas 

gestantes (Moriello e DeBoer, 1995; ESCCAP, 2011). 

O Ketoconazol é um antifúngico menos seguro que o itraconazol. Apresenta mais efeitos 

secundários tais como: anorexia, vómito, diarreia, hepato e teratotoxicidade e reações cruzadas 

com outros fármacos de metabolismo esteróide. Deve ser administrada uma dose de 5mg/kg a 

cada 12horas (ESCCAP, 2011). 

A terbinafina é uma alilamina sintética capaz de inibir a esqualeno epoxidase, uma das 

enzimas responsáveis pela biossíntese de ergosterol. Sem este componente, a célula torna-se 

mais fraca, há um aumento de permeabilidade celular e aumento dos níveis de esqualeno que 

são tóxicos para as células, atuando desta forma como fungistático e fungicida. Tem uma boa 

absorção oral e não necessita de ser ingerida com comida. Tal como os compostos azólicos, 

também a terbinafina é lipofílica e a sua concentração encontra-se aumentada no estrato córneo 

da pele, permanecendo nesta camada durante períodos prolongados (Keller, 2012).  

Determinados estudos realizados comprovam o sucesso do uso de terbinafina como 

única forma de tratamento de dermatofitose em cães, gatos e cavalos. A dose sugerida em cães 

e gatos é de 30-40mg/kg PO, SID, e é bastante eficaz contra as principais espécies de 

dermatófitos: M. canis, T. mentagrophytes e M. gypseum (Keller, 2012). 

Na tentativa de encontrar opções terapêuticas que conduzam ao menor dos efeitos 

secundários para o cão e o gato, vários estudos têm sido realizados. Mancianti e colaboradores 

realizaram um estudo com o objetivo de determinar se o uso de lufenuron como pré-tratamento, 

associado a banhos com enilconazol ou terapia sistémica com griseofulvina aumentaria os 

efeitos destas (Mancianti et al. 2009). O lufenuron é uma benzoilureia, uma molécula que 

interfere no metabolismo da quitina sendo por isso bastante usado como agente profilático no 

combate às pulgas. A quitina está também presente na membrana celular dos fungos e, portanto, 

repercussões a este nível não implicam nenhum tipo de toxicidade para as células dos 

mamíferos (Dean et al. 1999). O estudo de Mancianti e colaboradores (2009) permitiu concluir 
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que quando usado sem associação a outras drogas, o lufenuron aparenta não ter efeito numa 

infeção por M. canis e que, uma vez associado a enilconazol ou griseofulvina, é impossível 

determinar se as culturas negativas se devem a um tratamento bem sucedido ou a uma cura 

espontânea, dado que é necessário um tratamento bastante prolongado. 

 

7.2 TERAPIA TÓPICA  
 

Os agentes tópicos mais comuns são champôs de miconazol e enxaguamentos com 

enilconazol e cal de enxofre (Moriello e Hondzo, 2014). Segundo Moriello, a aplicação de 

enilconazol numa diliuição de 1:100 ou cal de enxofre (1:16) constituem a primeira opção de 

tratamento tópico em duas aplicações por semana, a seco, pois a humidade diminui a eficácia 

destes agentes (Moriello, 2014).  

Segundo um estudo protagonizado por Newbury e colaboradores (2007), num abrigo de 

gatos, foi aplicado um protocolo de 21 dias de itraconazol associado a 2 pulverizações semanais 

de cal de enxofre a 58 gatos infetados e 32 contactantes. Este demonstrou ser um protocolo 

seguro e efetivo, tendo apenas como único inconveniente o facto de gatos de pelagem clara 

adquirirem cor amarela. Os gatos com menor número de unidades formadoras de colónias 

(UFC) apresentaram uma cura micológica e clínica mais rápida (Sandra et al. 2007). 

A apresentação comercial de mousse de climbazol (Douxo® Pyo) é mais indicada no 

tratamento de gatos mais velhos que tenham contraído a doença a partir de gatinhos ou que não 

possam ser lavados devido a doenças concomitantes. Champôs de ketoconazol, miconazol 

(ambos a 1-2%) e climbazol (0.5%) podem ser aplicados pelo menos 2x/semana, com tempo 

de contacto mínimo de 3 minutos (Moriello, 2014). Clorexidina ou povidona iodada como 

agentes únicos não estão recomendados pois não são eficazes (Zur e Elad, 2006).  

 

7.3 OUTRAS TERAPÊUTICAS 

7.3.1 TERAPIA LOCAL COM PRÓPOLIS 
 

Um estudo realizado por Sánchez e colaboradores (2014), revelou a importância e 

eficácia do uso de produtos à base de própolis no tratamento de lesões alopécicas e lesões 

eritematosas, em 3 cães com dermatofitose causadas por M. canis e M. gypseum (Sánchez et al. 

2014).  
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A própolis, produzida pelas abelhas, tem uma consistência resinosa e é constituída por 

polifenóis que conferem propriedades antibacterianas, antifúngicas, antivíricas, 

antiparasitárias, anti-inflamatórias, imunomoduladoras, hepatoprotetoras, antioxidantes, entre 

outras. 

Neste estudo foi proposto o seguinte protocolo: banhos com sabão de própolis a cada 7 

dias durante 3 a 8 semanas, associados à aplicação de uma pomada de própolis uma vez por 

dia, durante 3 semanas, não tendo recorrido a nenhum outro tipo de tratamento. A partir da 

segunda semana, não se observou crescimento de dermatófitos nos meios de cultura, reforçando 

a ideia de que o uso desta substância é uma mais valia no tratamento de dermatofitose, e que 

constitui uma alternativa segura tendo em conta os efeitos adversos dos fármaco por norma 

utilizados (Sánchez et al. 2014). 

7.3.2 CIRURGIA E ANTIBIOTERAPIA 
 

Em casos que apresentem quérion, micetomas e pseudomicetomas pode ser necessário 

recorrer ao desbridamento dos tecidos e drenagem, bem como o uso de antibióticos para 

prevenção de infeções secundárias. Relatos de caso sobre quérion em cães descrevem uma 

terapia com betametasona, gentamicina e miconazol, BID, durante 45 dias com total 

recuperação no final do tratamento (Ferreira et al. 2006; Public Health, 2013). 

8. MONITORIZAÇÃO  
 

Segundo alguns autores, gatos com sistema imunitário imunocompetente tendem a curar 

espontaneamente dentro de 60 a 100 dias, começando os sinais clínicos a regredir 2 a 3 semanas 

após a instituição do tratamento sistémico. De salientar que, geralmente, os animais apresentam 

cura clínica antes de estarem curados micologicamente e mesmo que estejam curados as 

culturas podem orientar para resultados positivos, equivocadamente, caso o animal esteja 

inserido num ambiente contaminado (Moriello e DeBoer, 1995). 

Uma correta monitorização do tratamento implica a realização de culturas semanais, 4 

a 6 semanas após o início do tratamento, e visualização com a lâmpada de Wood (os pelos 

verdadeiramente infetados fluorescem em todo o comprimento, inclusive na erupção do 

folículo; não apenas nas pontas) (Moriello e DeBoer, 1995). 

Devido ao uso prolongado dos antifúngicos sistémicos e da sua farmacocinética deve  

monitorizar-se o tratamento através de análises aos parâmetros bioquímicos (sobretudo os 
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hepáticos e renais) e hematologia para determinar se existem efeitos adversos aos fármacos 

utilizados (Moriello, 2004).  

O tratamento só deve ser descontinuado quando se obtiver a cura micológica 

determinada por, pelo menos, duas culturas negativas consecutivas e uma diminuição do 

número de unidades formadoras de colónias (UFC), por placa, à medida que as lesões regridem 

(Newbury et al. 2007; Carlotti et al. 2010; Moriello et al. 2013).   

Caso não seja possível a monitorização, prolongar-se-á o tratamento, sistémico e tópico, 

por durante pelo menos 10 semanas. Durante este período, os animais devem estar isolados de 

outros não infetados, num ambiente que seja facilmente desinfetado (Chermette et al. 2008).  

Para uma correta eliminação de esporos, pelos e escamas, o ambiente deve sofrer 

remoção mecânica destes elementos através do vácuo e limpezas com cal de enxofre 1:33, 

enilconazol a uma concentração de 0,2% ou lixívia a 1:100 (Frymus et al. 2013). 

 

9. CONTROLO E PREVENÇÃO 
 

Medidas para controlar e prevenir a dermatofitose devem incluir procedimentos higio-

sanitários, tratamento dos animais infetados e dos animais assintomáticos em contacto com os 

infetados e educação dos proprietários. 

 

9.1 PROFILAXIA MÉDICA 
 

Em alguns países da Europa foi possível erradicar e controlar a dermatofitose de gado 

bovino através de campanhas de vacinação massiva. As vacinas vivas atenuadas promoveram 

um aumento da imunidade celular, otimizando o tempo de proteção que estas conferem aos 

animais, perante uma eventual infeção por fungos homólogos (Mackenzie et al. 1986; Lund e 

DeBoer, 2008). 

O sucesso das vacinas nos rebanhos e animais da indústria da pele (como o coelho) em 

determinados países como a Noruega, veio encorajar o uso de vacinas em animais de 

companhia, no resto da Europa. Existem, no mercado, vacinas atenuadas e inativadas de células 

fúngicas de diferentes espécies, com ou sem adjuvante, constituídas por apenas uma espécie 

(por exemplo:  Biofel® M Plus para o gato e Biocan® M Plus para o cão, ambas constituídas 
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por células inativadas de M. canis, fabricada na República Checa), ou várias (Insol®, fabricada 

na Alemanha) (Lund e DeBoer, 2008).  

A eficácia destas vacinas no cão e no gato revela-se incerta devido à escassez de 

informação científica. A vacinação não impede a infeção contudo comprovou-se que ameniza 

a gravidade inicial dos sinais clínicos (Lund e DeBoer, 2008). 

 

9.2 PROFILAXIA SANITÁRIA  
 

Embora o risco de infeção seja maior nos gatinhos, cachorros, geriátricos e 

imunodeprimidos, a infeção não é restrita a estes grupos e, portanto, é imperativo diminuir o 

risco de contaminação ambiental e de outros animais (ESCCAP, 2011). 

Desta forma, a descontaminação ambiental assenta em dois princípios básicos: o de 

minimizar o risco de transmissão de doença a pessoas e outros animais e minimizar o risco de 

portador assintomático de animais que possam pôr em causa a monitorização do tratamento de 

animais infetados (Moriello et al. 2017). 

O controlo ambiental passa, então, por uma série de medidas a tomar consoante o tipo 

de ambiente que se pretende desinfetar. Em primeiro lugar, o animal infetado deve ser contido 

num local que seja facilmente lavável e desinfetável e aplicada adequada terapia tópica e 

sistémica. Alguns estudos mostram que o animal pode beneficiar com uma tosquia ou remoção 

dos pelos “brilhantes” à lâmpada de Wood, principalmente em animais de pelo longo para 

facilitar o acesso dos antifúngicos tópicos às lesões (Dawson e Noddle, 1968; Hnilica e 

Medleau, 2002); contudo outros estudos parecem discordar no sentido em que a tosquia 

contribui para a formação de microtraumas na pele, fator fundamental para o estabelecimento 

da doença. Para além deste aspeto negativo, o corte do pelo favorece a propagação dos esporos, 

contribuindo para a contaminação do ambiente (Moriello, 2014).  

Relativamente aos animais contactantes com os infetados, é aconselhável que lhes sejam 

prescritos 2 banhos semanais com champôs de miconazol e clorexidina ou enilconazol. Esta 

terapia deve ser suficiente para evitar a contaminação das casas (Paterson, 1999; Nardoni et al. 

2016). 

As superfícies não porosas devem ser devidamente aspiradas, limpas com detergente 

comum para eliminar os detritos orgânicos que inviabilizam a ação dos desinfetantes e 

posteriormente desinfetadas. A literatura aconselha a lavagem das roupas na máquina de lavar, 
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sem que seja necessário recorrer a temperaturas específicas ou a programas específicos de 

secagem; duas lavagens no ciclo mais longo parecem ser suficientes (Moriello et al. 2017). 

O desinfetante deve ser escolhido de forma a cumprir três requisitos: deve ser eficaz; ter 

em conta que algumas espécies são sensíveis a determinados desinfetantes, por exemplo, não 

se devem usar compostos fenólicos nos gatos pois estes não possuem uma enzima necessária 

ao seu metabolismo; por último, não devem constituir perigo para os humanos (Addie et al. 

2015). 

Os desinfetantes mais usados nas superfícies duras são: hipoclorito de sódio em 

diluições que vão desde 1:10 a 1:100, mesmo com tempo de contacto muito curto mostra ser 

bastante efetivo; peróxido de hidrogénio acelerado (AHP) que contém agentes humidificantes 

e quelantes que ajudam a reduzir o conteúdo em metal e/ou a dureza da água; enilconazol sob 

a forma de spray, é eficaz mas economicamente pouco viável (Ziółkowska e Tokarzewski, 

2006; Moriello e Hondzo, 2014; Moriello, 2015).  

10.  SAÚDE PÚBLICA  
 

Num estudo realizado em Itália, foi isolado M. canis em 36,4% dos cães e 53,6% dos 

gatos cujos proprietários tinham dermatofitose, mais concretamente Tinea corporis e de 14,6% 

dos gatos cujos proprietários não apresentavam nenhum sinal clínico. Este estudo veio 

corroborar a importância que o cão e o gato têm como principal fonte de fungos dermatófitos 

para  os seres humanos (Bier et al. 2012).  

Cada vez mais os animais de companhia fazem parte do dia-a-dia do ser humano, 

partilhando o mesmo espaço e algumas práticas como dormir na mesma cama, ou troca de 

carinhos. A maior parte das pessoas, principalmente as que fazem parte dos grupos de risco, 

não está ciente dos riscos associados às doenças zoonóticas que possam ser transmitidas pelos 

animais de estimação, nem que procedimentos devem ter conta para minimizar o risco de 

contaminação (Stull, Brophy e Weese, 2015; Debnath et al. 2016).  

Parte deste problema está nos profissionais de saúde, médicos ou veterinários, que têm 

a “obrigação” de saber se os pacientes têm animais de estimação (função do médico) ou saber 

se existem pessoas com idades inferiores a 5 anos e superiores a 64, mulheres grávidas ou 

pessoas imunodeprimidas próximas ao animal (função do médico veterinário) (Stull et al. 

2015).  

Microsporum canis e Trichophyton mentagrophytes são os principais dermatófitos de 

importância zoonótica, que provocam uma elevada taxa de incidência de dermatofitose com 
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distribuição mundial, no entanto tem uma baixa severidade dos sinais clínicos (Stull et al. 

2015).
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II. RASTREIO DE DERMATOFITOSE EM ANIMAIS DOMÉSTICOS 

1. MATERIAL E MÉTODOS  
 

1.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA 
 

O presente estudo foi realizado entre o mês de dezembro de 2016 e o mês de maio de 

2017 em dois países, Portugal e Espanha. A primeira parte do estudo teve lugar no concelho de 

Águeda, onde foram recolhidas 29 amostras no Hospital Veterinário do Baixo Vouga. A 

segunda parte foi realizada no Norte de Espanha onde foram colhidas 71 amostras no Hospital 

Veterinário Abros (Ourense). 

As 100 amostras foram colhidas a partir de cães e gatos que aleatoriamente se 

apresentaram à consulta, tendo como único requisito uma idade igual ou inferior a 3 anos nos 

animais assintomáticos, admitindo-se, portanto, animais sintomáticos em qualquer idade e 

animais assintomáticos.  

Os dados relativos aos animais selecionados foram registados num formulário que 

correspondia a um questionário epidemiológico, em anexo, onde constam informações sobre a 

raça, idade, tipo e cor de pelo, estilo de vida do animal (indoor/outdoor), desparasitação, plano 

vacinal, contacto com outros animais, presença ou ausência de sinais clínicos compatíveis com 

dermatofitose (a sua descrição e topografia no caso de resposta afirmativa), realização prévia 

de exames de diagnóstico dermatológicos bem como existência de tratamentos prévios com 

antifúngicos e presença de proprietários com sinais clínicos compatíveis com dermatofitose. 

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO 
 

Águeda é uma cidade portuguesa pertencente à sub-região de Aveiro, da região centro. 

Apresenta um clima quente e temperado cuja temperatura média anual é de 15,2ºC, sendo o 

mês de Janeiro o mais frio e com maior pluviosidade e os meses de Julho e Agosto os mais 

quentes e secos. 

Ourense é uma cidade espanhola, localizada no norte de Espanha e, tal como Águeda, 

apresenta também um clima temperado e quente. Dezembro é o mês com maior precipitação e 

Janeiro o mês mais frio. Com uma temperatura média anual de 14,5ºC, Ourense apresenta uma 
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média de pluviosidade anual um pouco mais baixa que Águeda -912mm vs 1024mm - segundo 

a classificação de Koppen e Geiger. 

Devido ao facto de os climas serem bastante similares, no presente estudo não se 

procederá a uma comparação de resultados entre estes, tomando-os como um só.  

 

1.3 TÉCNICA DE COLHEITA – MÉTODO DE MACKENZIE – E ENVIO DAS AMOSTRAS 
 

Este método é simples e não invasivo pois apenas implica escovar o pelo com uma 

escova de dentes esterilizada. No presente estudo foram usadas escovas da marca “dentalux 

basic®”, não sendo necessária uma manipulação exagerada do animal – de especial interesse 

nos gatos. Para além destas vantagens, permite diminuir os falsos negativos das culturas de 

animais assintomáticos uma vez que possibilita testar os pelos de toda a superfície corporal e o 

facto de possuir muitas cerdas permite alcançar os artrósporos localizados à superfície da pele, 

na erupção dos folículos pilosos. 

Este método de colheita foi aplicado de forma diferente consoante o animal apresentasse 

sinais dermatológicos ou não. Nos animais sintomáticos primeiro escovou-se a superfície sem 

lesões e, posteriormente, a periferia das áreas afetadas incluindo lesões crostosas ou escamosas; 

nos animais assintomáticos escovou-se todo o corpo durante 1 minuto, dando especial atenção 

ao focinho, orelhas e membros anteriores nos gatinhos. 

As amostras foram acondicionadas, individualmente, em envelopes, e introduzidas 

dentro de 1 caixa até posterior envio para o Laboratório de Microbiologia Médica do 

Departamento de Ciências Veterinárias da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, onde 

foram realizadas as culturas em meio DTM®. As culturas foram realizadas em dois períodos 

diferentes correspondentes ao final do estágio em cada local. Dia 02 de Fevereiro de 2017 foram 

realizadas as culturas correspondentes ao Hospital Veterinário do Baixo Vouga e no dia 15 de 

Maio do mesmo ano as restantes culturas, relativas ao Hospital Veterinário Abros.  

De salientar que todas as amostras foram colhidas pela mesma pessoa e que à exceção 

das quatro primeiras culturas, todas as culturas foram realizadas pela mesma, o autor. 
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Fig.9: Colheita de pelos num animal assintomático, através do método de Mackenzie. Fotografia de autor. 

 

1.3 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

1.3.1 ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE DERMATÓFITOS  
 

Foi utilizado o meio DTM® (Liofilchem®) constituído por 11,0g de soytone (um 

complexo enzimático de farinha de soja), 10,0g de glucose, 0,5 g de cicloheximida, 0,1g de 

gentamicina, 0,2g de vermelho de fenol e 15,0g de ágar. Calculou-se a quantidade total de meio 

necessário, tendo em conta as recomendações da marca em utilizar 36,8g de meio para cada 

litro e aplicou-se uma regra de “3 simples”. Após a dissolução do agar, num balão, este 

recipiente, contendo esta preparação, foi esterilizado no autoclave a 115ºC durante 10minutos 

e, posteriormente, arrefecido a 50ºC.  

O meio foi distribuído, ainda quente, em placas de Petri previamente esterilizadas. Uma 

vez solidificado o meio, foram inoculadas as amostras aplicando uma ligeira pressão no meio 

para que as escamas e artrósporos que se encontrassem entre as cerdas da escova pudessem ser 

inoculados.  

Este procedimento foi realizado pelo autor, devidamente equipado com material de laboratório, 

dentro da câmara de fluxo laminar Telstar® (CLASS II CABINET certified according EN- 

12469-2000) e as placas foram incubadas a uma temperatura de 25ºC e condições de humidade 

propícias ao desenvolvimento de fungos, durante 4 semanas. Algumas das culturas primárias 

foram sujeitas a uma subcultura, em meio DTM® e PDA® (Potato Dextrose Agar) para 

isolamento puro das mesmas, uma vez que as placas primárias se encontravam maioritariamente 

contaminadas. 
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Para o estudo dos fungos contaminantes estudaram-se 37 amostras contaminadas 

provenientes das 71 amostras de Ourense. Destas efetuaram-se subculturas pois, algumas das 

colónias presentes, tinham características macroscópicas compatíveis com dermatofitose, 

embora contaminadas. Procedeu-se à subcultura e posterior visualização dos elementos 

fúngicos através do exame do lactofenol com azul de algodão e, a partir das características 

macroscópicas tais como a cor, textura e relevo das colónias, e as características microscópicas 

dos elementos de multiplicação, foi possível a identificação dos agentes tendo como suporte 

bibliográfico o manual Clinical Veterinary Microbiology (Quinn et al. 1994).  

 

1.4 ANÁLISE DE DADOS 
 

A análise estatística dos dados foi processada de acordo com o programa informático 

Microsoft® Excel 2016® – Microsoft Office 365 ProPlus® . 
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2. RESULTADOS 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
 

No presente estudo foram incluídos 100 animais de companhia dos quais 29 (29%) eram 

pacientes do Hospital Veterinário do Baixo Vouga, em Águeda, e os restantes 71 (71%) do 

Hospital Veterinário Abros, em Ourense (Figura 10). 

 

 

Fig.10: Distribuição da localidade. 

 

Destes 100 animais, 53 (53%) eram cães e 47 (47%) eram gatos, conforme se pode 

verificar na figura 11 abaixo indicada. As fêmeas representavam 56% da população (n=56) e 

os machos os restantes 44% (n=44). 

 

 

Fig.11: Distribuição da amostra em estudo. 
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Os animais apareceram à consulta pelos mais variados motivos, entre os quais se 

destacam: a esterilização (n=17; 17%) representando grande parte da população, seguindo se o 

cumprimento dos planos de saúde (n=11; 11%); rastreio por adoção e doenças de origem 

respiratória (ambas com n=9; 9%); traumatologia (n=8; 8%) e gastroenterologia (n=7; 7%), 

entre outras doenças que afetam praticamente todos os sistemas, embora com menor 

representatividade (Figura 12). 

 

 

Fig.12: Gráfico de barras representativo da variedade dos motivos de consulta. 

 

Os cães incluídos no estudo pertenciam a uma vasta lista de raças, 18 mais 

concretamente, no entanto os cães sem raça definida foram a variável que mais se observou 

(n=21; 21%). A raça galega Can de Palleiro (n=4; 4%), foi a segunda mais frequente, seguindo-

se o Pastor Alemão e o Husky Siberiano, ambos com 3 animais (3%) (Figura 13). 
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Fig.13: Distribuição de raças de cães. 

 

Quanto aos gatos, 31 (31%) eram da raça Europeu Comum, 7 (7%) pertenciam à raça 

Siamês, 4 (4%) não tinham raça definida, 3 (3%) eram British Shorthair e apenas 2 (2%) eram 

da raça Persa (Figura 14). 

 

 

Fig.14: Distribuição de raças em gatos. 
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Quanto à idade, 99 (99%) animais tinham até 3 anos inclusive e apenas 1 animal tinha 

uma idade superior (7anos), razão pela qual se optou por classificar as idades em 4 categorias 

diferentes. Sessenta e quatro (64%) animais tinham menos de um ano de idade, 21 (21%) tinham 

entre 1 e 2 anos inclusive, 14 (14%) tinham entre 2 e 3 inclusive e apenas 1 (1%) tinha uma 

idade não compreendida entre nenhum destes intervalos (Figura 15). 

 

 

Fig.15: Distribuição da idade. 

 

Adicionalmente, 53% (n=53) dos animais encontravam-se desparasitados externamente 

e 58% (n=58) internamente; apenas um quarto dos animais se encontrava esterilizado; 58% 

(n=58) tinham o esquema vacinal em dia (isto é, apenas foram incluídos animais com o plano 

vacinal atualizado); 52% (n=52) dos animais eram exclusivamente de interior, ou seja 48% 

(n=48) dos animais tinham acesso ao exterior; 80% (n=80) coabitavam com animais da mesma 

ou outra espécie. Para a análise da variável cor do pelo e das mucosas agruparam-se os animais 

em dois grupos com base na cor da pele e das mucosas: clara e escura. Em relação ao pelo, 35% 

(n=35) dos animais possuíam pelagem clara e, 65% (n=65) pelagem escura. Sessenta e dois 

(62%) tinham pelo curto, 29% (n=29) pelo médio e, 9% (n=9) pelo longo. Apenas 3% (n=3) 

dos animais era sintomático.  

Quanto aos exames complementares, apenas 3 (3%) animais tinham sido sujeitos a 

exames complementares, dos quais 2 realizaram tricograma, 2 efetuaram cultura e um, 

citologia. Todos os exames deram negativo. Nenhum (0%) dos animais foi alguma vez sujeito 

a banhos ou tratamentos com antifúngicos e 1% dos proprietários adquiriu sinais clínicos 

compatíveis com dermatofitose. 
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2.2 DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DAS LESÕES DOS ANIMAIS SINTOMÁTICOS  
 

O primeiro gato com lesões correspondia à amostra nº1. Era um gato da raça Europeu 

Comum, de 7 anos, de pelagem curta e clara, com a vacinação e desparasitação em dia. 

Apresentava alopécias múltiplas e irregulares, depilação facilitada e prurido nas orelhas, no 

pescoço e músculos peitorais (Figura 16). A este animal foi realizado um tricograma cujo 

resultado foi duvidoso, uma citologia onde não se visualizou a presença de elementos fúngicos 

e uma cultura em meio DTM®, cujo resultado deu negativo. 

Este gato estava sujeito a tratamento com corticoesteróides devido a uma anemia 

hemolítica imunomediada, apresentando-se, portanto, imunodeprimido.  

 

Fig.16: Gato com lesão alopécica no pescoço. Fotografia de autor. 

 

O segundo caso pertence a uma gatinha de exterior, também da raça Europeu Comum, 

de pelagem curta e clara, 2 anos, de esquema vacinal desconhecido, e desparasitação correta. 

As lesões alopécicas, irregulares e múltiplas, e as crostas, encontravam-se somente no dorso. 

Não tinha sido efetuado nenhum exame complementar já que o motivo de consulta não era do 

foro dermatológico, mas sim a esterilização. 

O terceiro caso diz respeito ao único cão deste estudo com sinais dermatológicos. Este 

tinha alopécia bilateral em ambos os flancos e uma alopécia única, circular, no membro 

posterior direito. Tratava-se de um Bulldog Americano, de 2,5 anos, de pelagem curta e clara; 

castrado, de interior, corretamente vacinado e desparasitado. Apresentou-se à consulta devido 

ao aparecimento das lesões já descritas, e apenas foi realizado um tricograma, no decorrer da 

consulta, o qual deu negativo. Não foi realizado mais nenhum exame complementar e, o cão foi 

lavado com Malaseb®, um champô antifúngico, nesta mesma consulta, uma vez que o Médico 

Veterinário responsável suspeitava que este problema dermatológico tivesse origem hormonal 



Resultados | 

41 
 

e porque o proprietário assim desejou. De acordo com os resultados deste mesmo estudo, a 

cultura deste cão foi considerada negativa, não apresentando as colónias, características 

macroscópicas típicas/compatíveis com dermatofitose. 

 

2.3 DESCRIÇÃO DOS CASOS POSITIVOS  
 

Neste estudo identificaram-se macroscopicamente 5 culturas compatíveis com 

dermatofitose. O exame microscópico com lactofenol e azul de algodão para observação dos 

elementos fúngicos confirmou as 5 amostras como positivas para dermatófitos. Devido à baixa 

percentagem de positivos, optou-se pela descrição detalhada de cada caso positivo ao invés de 

se efetuar uma análise estatística. 

2.3.1 CASO 1 
 

O primeiro caso diz respeito a um gato de rua adotado pouco tempo antes de ter sido 

levado ao hospital, de raça Europeu Comum, com idade inferior a 1 ano que veio ao hospital 

para ser castrado. Este era um gato macho, de pelo médio e escuro, com acesso ao exterior, não 

se encontrava desparasitado interna ou externamente nem vacinado e tinha contacto frequente 

com outros animais. Era um animal assintomático, sem qualquer lesão dermatológica, e o único 

caso positivo de entre os animais de Águeda. Foi necessário repicar a cultura que se encontrava 

contaminada pois ao fim de 3 semanas de cultura, as características macroscópicas eram 

duvidosas. As macroconídias encontradas microscopicamente pertenciam ao género 

Trichophyton spp.  

 

2.3.2 CASOS 2 E 3 
 

Os casos 2 e 3 correspondem aos animais número 50 e 51, um macho e uma fêmea, 

ambos de raça Europeu Comum, que se apresentaram à consulta devido a problemas do foro 

respiratório. Estes animais eram coabitantes e conviviam com cães de acesso ao exterior, ambos 

de interior, castrados, não estavam corretamente desparasitados nem vacinados e, tal como o 

primeiro caso, também não apresentavam lesões. O macho tinha a pelagem escura e a fêmea 

clara, ambas curtas. Tinham entre 1 a 2 anos. Ao exame microscópico foi possível visualizar 
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macroconídias em forma de pera, divididas em 2 células, compatíveis com Microsporum nanum 

(Figura 17). 

 

Fig.17: Meio DTM® com colónia (1) macroscopicamente compatível com Dermatófitos. Observação microscópica 

de M. nanum com lactofenol azul de algodão. Observa-se também contaminação da amostra (2).  Fotografias de 

autor. 

2.3.3 CASO 4 
 

O caso 4 é um pastor alemão, macho inteiro com idade compreendida entre 1 a 2 anos. 

Apareceu na consulta para realizar um plano de saúde, um procedimento bastante comum no 

Hospital de Ourense. Este cão estava desparasitado apenas internamente e encontrava-se 

vacinado. Com acesso ao exterior, estava em contacto com animais de outras espécies e tal 

como todos os pastores alemães, a sua pelagem era escura e média. Também este animal era 

assintomático. Foi possível visualizar, microscopicamente, macroconídias em forma de 

cigarro/charuto, típicas dos dermatófitos do género Trichophyton spp. (Figura 18). 
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Fig.18: Colónia com características macroscópicas compatíveis com Trichophyton spp., na zona 

assinalada com o número 2, em meio DTM®. É visível contaminação na zona assinalada com o número. Fotografia 

de autor. 
 

2.3.4 CASO 5 
 

Este é o único caso com historial de dermatofitose. Tratava-se de um gato, British 

Shorthair, com menos de um ano de idade (tinha 4 meses na altura do aparecimento das lesões), 

pelagem curta, como o próprio nome indica, e escura, que veio ao hospital para uma 

orquiectomia. Era um animal exclusivamente de interior, sem contacto com nenhum outro 

animal no momento da colheita de amostra, e estava corretamente vacinado e desparasitado. 

Apesar de já ter tido dermatofitose, não apresentava sinais clínicos compatíveis com esta 

zoonose. 

Veio em Novembro de 2016 à consulta devido à presença de alopécia, crostas e prurido 

na face e nas orelhas espalhando-se, mais tarde, para os membros. Enquanto esperavam pelos 

resultados da cultura, foram efetuadas limpezas às feridas e instituída antibioterapia. Apesar de 

a cultura ter sido negativa, o gato foi tratado com itraconazol em semanas intercaladas, num 

total de 3 semanas. Este constitui um caso de zoonose uma vez que também a sua proprietária 

apareceu com lesões em forma de anel, com halos eritematosos e, também esta foi tratada. As 

superfícies duras da casa foram limpas com lixívia. Os sinais clínicos desapareceram 8 semanas 

após o início do tratamento, em ambos, no entanto, os resultados deste estudo apontaram para 

uma cura clínica, mas não micológica. As macroconídias visualizadas, em forma de fuso, 

divididas em cerca de 6 a 12 células, são compatíveis com M.canis (Figura 19). 



Resultados | 

44 
 

 

Fig.19: Meio DTM® com culturas macroscópicas compatíveis com M. canis à esquerda com confirmação 

microscópica de macroconídias fusiformes, à direita. Fotografias de autor 

 

Em suma, 4 dos 5 animais positivos eram gatos; 3 tinham entre 1 e 2 anos e 2 tinham 

idade inferior a um ano. Três dos 4 gatos eram da raça Europeu Comum e um era da raça British 

Shorthair. Apenas 2 dos 5 animais tinham acesso ao exterior e todos tinham contacto com outros 

animais excepto o gato British Shorthair. Três possuíam pelo curto, dois pelo médio, e apenas 

1 animal possuía pelagem clara. Apenas 2 animais estavam corretamente vacinados e 

desparasitados. Quatro animais eram machos e nenhum apresentava lesões. 

 

2.4 FUNGOS SAPRÓFITAS 
 

Das 37 placas com colónias macroscopicamente compatíveis com dermatofitose, foram 

selecionadas uma ou mais colónias de cada placa cujas características correspondiam ao 

pretendido. Este processo culminou numa elevada frequência de fungos saprófitas, numa média 

de 2,3 géneros de fungos por cada placa repicada (placa-mãe). Não se registou crescimento de 

dermatófitos. Houve crescimento de fungos em todas (100%) as placas de meio PDA®, e em 

34 das 37 amostras (91,9%) cultivadas em meio DTM®. As espécies encontradas com maior 

frequência pertenciam aos géneros: Penicillium spp. (Figura 20, imagem da direita), com uma 

frequência de 34% (n=29), sendo o género prevalente em ambos meios de cultura; Acremonium 

spp. com uma frequência de 16,5% (n=14), tendo tido maior expressividade em meio DTM® 

(24,4%; n=9); Mucor spp., com uma ocorrência de 15, 3% (n=13), exclusivo do meio PDA®, 

pois não se observou crescimento em meio DTM®; foram ainda visualizadas, embora com 

menor frequência, fungos dos géneros Fusarium spp.; Aspergillus spp. (Figura 20, imagem da 
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esquerda); Cladosporium spp., tendo ocorrido em um único animal (tanto em PDA® como 

DTM®) e Trichoderma spp., pertencente a dois animais diferentes, tendo sido isolado nos dois 

meios. Não foi possível a identificação, em 3 colónias, devido à ausência de esporos, só tendo 

sido possível a visualização de hifas, que não eram características de nenhum género em 

concreto (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Crescimento fúngico das colónias macroscopicamente compatíveis com Dermatofitose  

 

 Frequência n (%) 

Fungos Saprófitas DTM PDA Total 

Aspergillus spp. 3 (8,1%) 6 (12,5%) 9 (10,6%) 

Penicillium spp. 11 (29,7%) 18 (37,5) 29 (34,0%) 

Fusarium spp. 7 (18,9%) 3 (6,2%) 10 (11,8%) 

Cladosporium spp. 1 (2,7%) 1 (2,1%) 2 (2,4%) 

Mucor spp. 0 (0%) 13 (27,1%) 13 (15,3%) 

Trichoderma spp. 1 (2,7%) 1 (2,1%) 2 (2,4%) 

Acremonium spp. 9 (24,4%) 5 (10,4%) 14 (16,5) 

Indeterminado 2 (5,4%) 1 (2,1%) 3 (3,5%) 

Não cresceu 3 (8,1) 0 (0%) 3 (3,5%) 

Total 37 (100%) 48 (100%) 85 (100%) 

 

 

                

Fig.20: Visualização microscópica de Aspergillus spp. e Penicillium spp. nas imagens à esquerda e 

direita, respetivamente. Fotografias de autor. 

 

 

Aproximadamente 70,3% (n=26) das placas repicadas, em meio DTM®, apresentaram 

viragem de cor para vermelho, em toda a sua extensão ou apenas no local de algumas colónias 

presentes, antes dos 14 dias de cultura. 
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3. DISCUSSÃO 
A dermatofitose constitui um problema maior de saúde pública em vários países e os 

fatores que mais influenciam a distribuição e transmissão de dermatófitos são o contacto animal, 

higiene geral e as condições climáticas (Cabañes, 2000).  

As condições climáticas e a sazonalidade não foram objeto deste estudo uma vez que o 

período de colheita de amostras apenas incluiu o Inverno e a Primavera (de Dezembro a Maio). 

No entanto, foram tidas em conta as características climáticas dos dois locais de estudo e estas 

foram agrupadas como se se tratasse apenas de um local, uma vez que as condições de 

temperatura e humidade eram bastante similares entre os dois locais. Deste modo, 

generalizaram-se os resultados à Península Ibérica, e não apenas a Portugal. 

No presente estudo foi analisada descritivamente a população e comparada a resultados 

e conclusões de outros autores. 

A distribuição de espécies foi equilibrada entre a população canina e a população felina. 

Estes resultados devem-se, provavelmente, ao facto de os animais em estudo serem 

praticamente todos assintomáticos e, como tal, terem sido escolhidos aleatoriamente. Estes 

dados permitem apenas concluir que o número de pacientes, que se apresentam à consulta nos 

hospitais em questão, se encontra numa proporção de 1:1. Mais se indica que não foi objetivo 

do presente estudo utilizar uma população quase homogénea quanto à ausência de sinais 

clínicos e que estes números são, somente, resultado da baixa casuística de animais com sinais 

clínicos compatíveis com dermatofitose.  

Quanto à frequência da espécie felina, a raça Europeu Comum foi a mais comum, 

seguindo-se, por ordem decrescente de frequência, a raça Siamês e SRD. Grande parte dos cães 

não tinha raça definida e os restantes estavam distribuídos em 18 raças. Estes resultados 

permitem apenas sugerir que estas raças podem ter forte expressividade na Península Ibérica. 

Factos corroborados por outros estudos (Cruz, Marinho e Coelho, 2014). 

Num total de 100 cães e gatos em estudo, obteve-se uma ocorrência de dermatofitose de 

5%. As espécies de dermatófitos foram isoladas em meio de cultura específicos e, sujeitas ao 

exame de lactofenol com azul de algodão. Foram encontradas 2 amostras de M. nanum; 1 de 

M. canis e 2 de Trichophyton spp. não tendo sido possível aplicar o teste da urease para 

determinar as espécies deste último género. Foram também encontrados 7 géneros de fungos 

filamentosos contaminantes, resultado das subculturas de 37 amostras para meio DTM® e 

PDA®.  
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Não foram encontrados fungos dermatófitos nas subculturas realizadas. Tal pode dever-

se ao facto de não haver mais animais positivos, ou devido ao sobrecrescimento de fungos 

saprófitas que possam ter mascarado a presença de dermatófitos ou até mesmo inibido o seu 

desenvolvimento pela competição de nutrientes. Os resultados destas subculturas estão de 

acordo com inúmeros outros estudos quanto à frequência de fungos saprófitas. Observou-se 

uma elevada frequência de Penicillium spp., Acremonium spp., Mucor spp. e Aspergillus spp., 

por ordem decrescente. Estes resultados são corroborados pela literatura. Bloem (2013), 

realizou um rastreio de dermatofitose num gatil, na Holanda, também pelo método de 

Mackenzie, cuja prevalência foi de 0%. No entanto, foi observada contaminação da maior parte 

das placas, principalmente devido a Aspergillus spp., Cladosporium spp., Penicilium spp., e 

Alternaria spp. Em outro estudo realizado por Lima e colaboradores (2016) de rastreio de 

dermatofitose em gatos assintomáticos, foram encontradas três espécies de fungos saprófitas 

pertencentes, maioritariamente, aos géneros Aspergillus, Penicillium e Curvularia. Foram 

também encontradas leveduras dos géneros Candida e Malassezia, contrariamente ao presente 

estudo. Apesar de relativamente frequente, segundo a literatura, os saprófitas do género Mucor 

constituem o terceiro maior grupo observado no presente trabalho. Estes resultados podem ser 

justificados pelo uso do meio PDA, que por ser um meio de cultura rico em amido (infusão de 

batata) e dextrose, e por não possuir nenhum antifúngico ou agente seletivo, propicia a 

esporulação, e como tal, o aparecimento dos fungos. 

Microsporum canis é um dermatófito zoofílico e é o dermatófito mais frequentemente 

isolado em cães e gatos. É o responsável pelo isolamento de cerca de 40-50% das dermatofitoses 

em cães e gatos (Cabañes, 2000). Apesar de a sua frequência neste estudo ser baixa (1/5 das 

amostras positivas), vários estudos comprovam que é o principal dermatófito encontrado tanto 

em rastreios de animais assintomáticos como animais sintomáticos. Num estudo do Brasil, 

foram encontrados dermatófitos em 22% das amostras de 50 gatos aparentemente saudáveis 

dos quais 18% correspondiam a M. canis (Lima et al. 2016). Bernardo e colaboradores (2005) 

obtiveram 18,1% de positividade para dermatófitos, num estudo com 1298 cães e gatos. Cerca 

de 63,7% das amostras positivas em cães e 82,0% em gatos corresponderam a M. canis, 

evidenciando desta forma, o papel de M. canis como agente principal de dermatofitose nestas 

espécies (Bernardo et al. 2005). 

Microsporum nanum é um fungo zoofílico cujo hospedeiro-alvo é o porco, no entanto é 

mais frequente a sua transmissão ocorrer a partir de solos contaminados. O seu isolamento, em 

animais de companhia como o cão e o gato, constitui menos de 2% de todos os agentes 
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responsáveis pela dermatofitose (Cabanes, Abarca e Bragulat, 1997; Ilhan et al. 2016). Foi 

registada uma ocorrência de 2% no presente estudo, correspondentes a dois gatos. Bernardo e 

colaboradores (2005) e Ilhan e colaboradores (2016) obtiveram resultados semelhantes. O 

primeiro estudo, teve lugar em Portugal e identificou M. nanum em 3 gatos sintomáticos dos 

146 animais positivos (2,2%); o segundo teve lugar na Turquia, onde se registou uma ocorrência 

de 1,1% em gatos assintomáticos.  

Duas das amostras foram compatíveis com o género Trichophyton. Apesar de não ter 

sido possível determinar as espécies, com base na prova da urease, o mais provável é que ambas 

as amostras correspondessem a T. mentagrophytes. Este é um fungo também zoofílico e pouco 

comum nos gatos. Uma vez isolado, tem tendência a aparecer relacionado com animais em 

contacto com animais de grande porte ou diretamente a partir de roedores, geralmente em 

quintas ou estábulos (Weitzman e Summerbell, 1995 ;Newbury e Moriello, 2014; Ilhan et al. 

2016). Segundo Moriello e Newbury (2014), com a terapêutica adequada, infeções por espécies 

de Trichophyton spp. tendem a resolver-se em pouco tempo, em gatos. Juntamente com M. 

gypseum e M. canis, estes agentes são responsáveis por 96% das dermatofitoses (Cabañes, 

2000). Os resultados obtidos não corroboram a literatura, mas tal pode dever-se às diferentes 

técnicas utilizadas.  

As amostras positivas pertenciam maioritariamente a gatos; dos quais 3 eram Europeu 

Comum e 1 British Shorthair. Segundo Mattei e colaboradores (2014), a incidência de 

dermatofitose na raça Europeu Comum pode dever-se ao seu estilo de vida “outdoor” e, 

consequentemente, contacto com fungos geofílicos. A amostra de cão positiva dizia respeito a 

um Pastor Alemão. A incidência de dermatofitose nesta raça não está documentada na literatura, 

sendo as raças Yorkshire Terrier, Jack Russel Terrier, Pequinês e cães de caça como o Cocker 

Spaniel e Weimaraner as raças mais predispostas (Muller et al. 2011; Moretti et al. 2013). A 

afeção desta raça, neste caso, pode ser explicada devido ao seu modo de vida, uma vez que os 

pastores alemães são considerados bons cães de guarda, e por este motivo têm maior 

probabilidade de contactar com artrósporos propagados pelo meio ambiente.  

No presente estudo, houve uma clara predominância de animais com idade inferior a um 

ano (64%), seguindo-se a faixa etária entre 1 e 2 anos com uma representatividade de 21% e a 

faixa etária dos 2 aos 3 anos com 14%. Ao contrário das conclusões de vários estudos que 

comprovam uma maior incidência em animais com idade inferior a 1 ano, o presente estudo 

apresentou uma maior ocorrência (3/5) em animais entre 1 e 2 anos, seguindo-se os animais 

com menos de 1 ano (2/5) (Brilhante et al. 2003; Cafarchia et al. 2004; Seker e Dogan, 2011). 



DISCUSSÃO | 

49 
 

Em contrapartida, os dados obtidos neste estudo vão ao encontro de outros estudos que 

defendem que a incidência de dermatofitose assintomática é maior em animais adultos (Lima 

et al. 2016) e que a maior incidência em animais jovens ocorre quando os animais evidenciam 

lesões dermatofíticas, provavelmente devido ao facto de o seu estado imunitário não estar 

completamente desenvolvido (Yahyaraeyat et al. 2009). 

Em relação ao sexo, houve predominância do sexo feminino, em termos globais, no 

entanto, verificou-se uma proporção de 4:1 (nos casos positivos), favorecendo os machos. 

Vários autores mencionam que parece não existir uma predisposição de género para a 

dermatofitose (Cafarchia et al. 2004; Coelho, Alegria e Rodrigues, 2008; Seker e Dogan, 2011). 

Seker e Dogan (2011) e Brilhante e colaboradores (2003) reportaram maior infeção nos cães 

relativamente às cadelas, no entanto não encontraram diferenças significativas entre gatos e 

gatas. Não obstante, estudos realizados por Alpun e Ozgur (2009) evidenciaram uma incidência 

ligeiramente superior nos gatos (machos), tal como se verifica no presente estudo.  

Das amostras positivas, nenhuma correspondia a animais de pelo longo. Devido à baixa 

percentagem de positivos e ao baixo número de animais com pelo longo (n=9), não é possível 

extrapolar relativamente a este parâmetro, no entanto alguns estudos preveem que haja uma 

maior predisposição em animais de pelo longo, devido à dificuldade em realizar um correto 

“grooming” e higiene (Quaife e Womar, 1982; Cabanes et al. 1997). Brilhante e colaboradores 

(2003) obtiveram uma elevada percentagem de M. canis em gatos Persa e Sparkes (1993) 

registou um elevado número de gatos, de pelo comprido, assintomáticos, contudo não foram 

realizadas análises estatísticas para correlacionar as variáveis.  

Quanto à cor da pelagem, a mais frequente (dentro dos animais positivos na cultura) foi 

a pelagem escura e não foram encontrados estudos que demonstrassem maior ou menor 

prevalência consoante a cor do animal. De qualquer forma, a pelagem escura foi a que teve 

maior expressividade nesta população e, como tal, não se pode retirar nenhuma conclusão 

acerca deste tópico. 

A presença de ectoparasitas constitui um fator de risco para o estabelecimento da infeção 

devido ao microtrauma causado na pele, devido à ação mecânica e química das pulgas, carraças 

e mosquitos (Moriello, 2014), motivo pelo qual esta foi uma variável de interesse para o 

presente estudo. Dos 5 animais positivos apenas 1 se encontrava desparasitado externamente. 

Uma vez mais, a baixa casuística não permite a obtenção de conclusões quanto a esta variável, 

no entanto os resultados estão de acordo com a literatura.   
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Os animais mais suscetíveis  à infeção são aqueles que apresentam contacto direto com 

animais infetados ou portadores assintomáticos e/ou ambiente contaminado (Moriello e 

DeBoer, 1995). Quase todos os positivos estavam em contacto com animais da mesma ou outra 

espécie. Este parâmetro conduz a um aumento da probabilidade de contaminação devido à 

possível convivência com animais assintomáticos (que por não apresentarem lesões, se torna 

difícil saber a sua verdadeira condição). Apesar de os resultados deste estudo não serem 

significativos relativamente à variável “ambiente”, seria de esperar que animais com acesso 

frequente ou exclusivo ao exterior tivessem maior prevalência de infeção, devido ao facto de 

ser mais provável contrair, ou até mesmo transportar, artrósporos de ambientes contaminados, 

tendo as espécies geofílicas (ex. M. gypseum) um papel especialmente importante a este nível, 

bem como espécies zoofílicas (T. verrucosum; M. nanum) de animais de exterior, como os 

animais de quinta (Frymus et al. 2013). Ainda relativamente ao ambiente, parece haver uma 

maior prevalência de dermatofitose em meios rurais, relativamente aos urbanos (Frymus et al. 

2013). Apesar de as amostras terem tido lugar em duas cidades, uma em Portugal e outra em 

Espanha, ambos os locais faziam parte de um ambiente menos citadino e mais rural. 

Quanto às restantes variáveis em estudo, vacinação, esterilização e desparasitação 

interna não foram encontrados dados na bibliografia que sustentem a hipótese de constituírem 

fatores de risco. Moriello e colaboradores (1995) e Frymus (2013) estão de acordo ao afirmarem 

que a manifestação de outras doenças predispõe o estabelecimento de dermatofitose. De facto, 

uma incorreta vacinação não permite ao animal ter uma imunidade adequada perante vários 

agentes infeciosos, e uma vez expostos a esses agentes (do esquema vacinal) as probabilidades 

de exibirem doença são superiores. Estudos dirigidos por Mancianti e colaboradores (1992) e 

Romano e colaboradores (1997) demonstraram não haver relação entre dermatofitose e 

patologias felinas como FeLV (Mancianti et at. 1992; Romano et al. 1997). 

Optou-se por realizar a colheita de amostras de pelo e escamas a partir do método de 

Mackenzie face às outras técnicas descritas por inúmeras razões. Em primeiro lugar, é uma 

técnica bastante simples de executar e não invasiva; em segundo, um dos objetivos deste estudo 

foi realizar um rastreio em animais assintomáticos que, portanto, não apresentam lesões e o 

facto de usar uma escova de dentes micologicamente esterilizada permite colher material (pelos 

e escamas) de toda a superfície corporal (identifica portadores assintomáticos); por último, esta 

técnica permite colher amostras de animais que não sejam facilmente manipuláveis, com 

relativa segurança tanto para o animal como para o clínico. Segundo a literatura, uma das 

principais vantagens de utilizar esta técnica é o aprisionamento dos artrósporos por entre as 
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cerdas da escova e a possibilidade de escovar a superfície da pele, inclusive junto à erupção dos 

folículos pilosos (de especial interesse em infeções precoces, o que não é possível com nenhuma 

outra técnica (Moriello, 2014). Na opinião do autor, esta técnica apresenta um grande aspeto 

negativo: a inoculação dos meios é dificultada pelas cerdas da escova e, como é necessário 

pressionar ligeiramente o meio de cultura, muito facilmente pode ser destruído. As cerdas 

aprisionam de tal maneira os pelos, que se torna complicada a sua inoculação, caso não seja 

usada uma pinça hemostática devidamente esterilizada como ferramenta de auxílio. Estes 

pontos negativos podem ser corrigidos com a substituição de escovas por outras de cerdas mais 

macias e pela execução da técnica por pessoal experiente (Huisman, 2013). Outra adversidade 

sentida, durante a realização deste estudo, foi a dificuldade em obter amostras de animais de 

pelo curto e muito jovens. Após a análise de vários estudos, Moriello e colaboradores (2017) 

afirmam que o método de Mackenzie é a técnica de colheita de amostras mais amplamente 

usada. 

No presente estudo foi usado o meio DTM® como meio de cultura. A presença do 

vermelho de fenol, como indicador de pH, deteta metabolitos alcalinos e converte a cor amarela 

do meio em vermelha, na presença de dermatófitos. Para além deste indicador possui também 

cicloheximida como agente seletivo do crescimento de fungos. De acordo com estas 

características, seria de esperar que apenas os meios onde estivessem presentes os dermatófitos 

alterassem a cor, no entanto verificou-se esta alteração em grande parte das placas de Petri, 

inclusive naqueles que não possuíam colónias com características macroscópicas compatíveis 

com dermatofitose. A cicloheximida não surtiu os efeitos desejados uma vez que a maior parte 

das placas apresentavam contaminação por fungos filamentosos. O sobrecrescimento de fungos 

saprófitas também pode ser explicado pela elevada presença/expressividade destes organismos 

no pelo dos animais e no ambiente que os rodeia. 

Desta forma, o meio de cultura DTM® como método de diagnóstico, não mostrou ser 

muito eficaz quanto à alteração da cor, pois 70,3% das placas repicadas apresentaram maior ou 

menor grau de viragem de cor, antes dos 14 dias de cultura, estando contaminadas por outros 

fungos que não os dermatófitos. Isto pode representar um problema para os clínicos veterinários 

que baseiem o seu diagnóstico apenas na mudança de cor do meio de acordo com as indicações 

do fabricante sem a confirmação com o exame de lactofenol podendo originar falsos 

diagnósticos. 

Num estudo realizado por Kaufmann e colaboradores (2016), compararam-se os 

resultados relativos à cultura em meio DTM® de 36 casos suspeitos, por três clínicas, e à 
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aplicação de um kit de DTM® por uma clínica de referência em 65 animais suspeitos e 9 

controlos. No primeiro, basearam-se unicamente na mudança de cor do meio enquanto que no 

segundo foram avaliadas as características morfológicas das colónias, macro e 

microscopicamente. Os resultados deste estudo permitiram concluir que, quando se realiza uma 

avaliação macro e microscópica das colónias, a margem de erro (de obtenção de diagnóstico) é 

de apenas 3% (ou até menos, já que duas amostras não foram sujeitas a exame microscópico, 

por algum motivo), enquanto que conclusões baseadas apenas na viragem de cor do meio 

DTM® têm uma ineficácia de diagnóstico de cerca de 20%. Este estudo, tal como os resultados 

obtidos no presente trabalho, permite evidenciar a necessidade de avaliação microscópica para 

aumentar a validação deste meio de diagnóstico. 

 Segundo a literatura, a maior parte dos falsos positivos devem-se, geralmente, à 

presença de fungos não patogénicos que após utilizarem os hidratos de carbono como fonte de 

energia, passam a utilizar as proteínas tendo como resultado a alteração de cor do meio (Robert 

e Pihet, 2008). No presente estudo não se detetaram falsos positivos uma vez que todas as placas 

suspeitas foram sujeitas a visualização dos elementos fúngicos, com recurso ao lactofenol com 

azul de algodão e fita adesiva, sob a alçada de pessoal experiente. Os falsos negativos podem 

estar relacionados com os mais variados fatores. Quantidade de amostra insuficiente, 

inexperiência do operador, período de incubação demasiado curto e o rápido sobrecrescimento 

de  contaminantes que não permitem detetar a expressão dos dermatófitos (Guillot et al. 2001; 

Moriello et al. 2010). É possível que tenham ocorrido neste estudo, uma vez que a quase 

totalidade das placas apresentava fungos contaminantes, inclusive algumas placas onde se 

encontravam os dermatófitos. Esta situação pode ter sido devida, em parte, à inoculação 

inexperiente do autor. Alguns autores  recomendam, para a redução da contaminação, o uso de 

álcool a 70º, antes de cada colheita de amostra (Frymus et al. 2013). Apesar de ser um dos 

meios mais utilizados, poucos estudos têm sido efetuados no sentido de avaliar a eficiência do 

meio DTM®, no ramo da medicina veterinária (Chermette et al. 2008). 

A proporção de amostras positivas em relação ao número total de cães e gatos que 

constituem este estudo, tendo em conta que se trata de uma zoonose, é significativa e em vários 

outros estudos foram encontradas ocorrências semelhantes, em alguns casos inferiores, ao 

presente estudo. A Universidade de Cornell conduziu, durante 15 anos, um estudo onde foram 

registadas todas as doenças dermatológicas felinas diagnosticadas durante este período. Das 

1887 dermatoses testadas em 1407 gatos apenas 2,4% correspondiam a dermatofitose, sendo 

esta considerada, apenas, a décima dermatose mais frequente no Reino Unido (Scott, Miller e 
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Erb, 2013). Estudos realizados em animais com sintomatologia compatível com dermatofitose 

apresentam, aparentemente, maior incidência que estudos realizados em animais 

assintomáticos. Outro estudo, realizado em Portugal durante 5 anos, 18,1% de um total de 1298 

cães e gatos suspeitos, mostraram-se positivos (Bernardo et al. 2005). Rakhi e colaboradores 

(2012) obtiveram uma positividade em cerca de 74% dos 120 animais com desordens 

dermatológicas, na Índia. No entanto, Debnath e colaboradores (2015) diagnosticaram, também 

na Índia, dermatofitose em cerca de 24% dos animais que não possuíam nenhum sinal clínico 

(num total de 1501 animais).  

Pode concluir-se, pela análise a estes estudos, que a dermatofitose subclínica acontece 

com alguma frequência, um pouco por todo o mundo. Contudo, os resultados de alguns estudos, 

em vários países, apontam para que haja uma baixa incidência desta doença, mesmo quando a 

amostra é significativa (como é o caso do estudo da universidade de Cornell). Esta discrepância 

entre países pode ser devida à condição socio-económica e dos modos de vida dos países em 

causa. Em todo o caso, trata-se de uma zoonose e, num mundo onde os animais de estimação 

têm cada vez maior destaque, torna-se essencial uma instrução adequada aos proprietários para 

que possam evitar a transmissão desta doença. Saber se existem membros da família 

imunodeprimidos, alertar os proprietários para os sinais e formas de transmissão desta doença, 

colocar em quarentena animais suspeitos e em tratamento, e dar conselhos relativamente à 

limpeza e desinfeção adequadas são algumas das principais medidas que o médico veterinário 

pode adotar de forma a evitar o contágio da dermatofitose, entre animais e animais e pessoas.
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III. CONCLUSÃO 
A dermatofitose é uma das doenças infeciosas mais frequentes na clínica de animais de 

companhia. Os resultados obtidos, permitem concluir que o gato, constitui, de facto, um papel 

fulcral na transmissão de dermatofitose, devido ao seu papel de portador assintomático ou, 

simplesmente, de vetor. 

O método de Mackenzie mostrou ser uma ferramenta bastante útil e eficaz na colheita 

de amostras de animais assintomáticos, sendo especialmente útil pela segurança que representa, 

quando se manipulam animais agressivos. No entanto, seria interessante no futuro, realizar 

estudos semelhantes com recurso a outras técnicas convencionais de modo a poder avaliar a 

eficácia desta técnica.  

Os fungos saprófitas foram isolados com elevada frequência, reforçando a ideia de que 

se encontram, em condições normais, no pelo dos cães e gatos, ou no ambiente que os rodeia. 

No entanto, o seu aparecimento em placas de meio DTM com viragem de cor, põe em causa a 

fiabilidade deste parâmetro no isolamento e identificação de fungos dermatófitos. 

Apesar de não ser uma zoonose que ponha em risco a vida humana, é uma doença 

altamente contagiosa entre os animais e entre os animais e pessoas, causa mal-estar físico e 

implica grandes gastos monetários no tratamento e profilaxia. Por estas razões, o Médico 

Veterinário desempenha um papel fulcral na saúde pública, na medida em que lhe compete 

sensibilizar os proprietários dos animais e divulgar medidas profiláticas que permitam diminuir 

o risco de transmissão desta doença.
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IV. ANEXO 
 

Pesquisa de dermatófitos em animais assintomáticos e sintomáticos 

 

 
 

Nome do proprietário:                                                        Contacto:   

Data:                                                                                    Localidade: 

Nome do animal:    

Motivo de consulta: 

 

I. Identificação do animal 
Número Canídeo                          

Felídeo                              

Macho   

Fêmea   

Idade  Raça  Cor do pelo 

Tipo de pêlo  

    Curto   

    Médio   

    Longo   

 

Castrado 

    Sim   

    Não   

Ambiente 

    Interior   

    Exterior   

Contacta com outros 

animais? Se SIM, 

especifique 

    Sim   

    Não   

Desparasitação 

                Interna   Externa 

    Sim                         

    Não                         

Vacinação em dia  

Sim    

Não   

 

II. O animal apresenta lesões? 
 Sim  

 Não  

III. Localização das lesões 

 
Cabeça   Dorso  Cauda  

Orelhas   Abdómen lateral  Zona pélvica  

Focinho   Abdómen ventral  Membro pélvico  

Nuca   Membro torácico  Almofadas (MT/MP)  
 

IV. Descrição das lesões  
Circular   Irregular  Alopécia  

Única  Múltipla  Generalizada  

Prurido  Crostas  Pústulas  

Depilação facilitada  Descamação  Eritema  

Colaretes epidérmicos  Pápulas  Inflamação  

  Outras  
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V. Foi efectuado algum dos seguintes exames complementares? 

 
 Tricograma  

 Citologia  

 Cultura em meio DTM  

 

VI. Alguma vez o animal foi sujeito a banhos ou tratamentos com 

antifúngicos? 

 
 Sim (Indique, se possível)  

 Não  

 

VII. Algum proprietário apresenta sinais clínicos compatíveis com 

Dermatofitose? 

 
 Sim                                                                   

 Não  

 

 

Observações: 
 


