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Introdução

A otite é uma afecção do epitélio do conduto 
auditivo, podendo também acometer o pavilhão 
auricular [1,3]. A otite externa pode ser conceituada 
como uma inflamação (aguda ou crônica) do meato 
acústico externo com o envolvimento de diferentes 
agentes etiológicos e fatores primários, predisponentes 
e perpetuantes que se relacionam com a infecção em
cães e gatos [5,4]. As causas para otite externa são
muitas e, na maioria dos casos crônicos, mais de uma 
está presente. Os sinais clínicos mais comuns 
observados nos casos de otite externa são: eritema, 
edema, descamação, cerume e crostas, alterações no 
posicionamento da cabeça e presença de dor quando a 
cartilagem auricular ou a bula timpânica são apalpadas.
Clinicamente observa-se dor regional, formação de 
exsudato e/ou cerúmen em excesso e balançar 
constante de cabeça [2]. Possui etiologia multifatorial, 
sendo isolados vários agentes no conduto auditivo 
doente, como bactérias, fungos e ácaros [2]. Estima-se 
que a otite externa afeta de 5% a 20% da população 
canina e de 2% a 6% da população felina [4].
   A obtenção de um ouvido limpo e seco é 
extremamente importante no tratamento da otite 
externa. Secreções otológicas (óleos e ceras) e restos 
residuais acumulados irritam diretamente o conduto 
auditivo, além de conter agentes microscópicos 
patológicos. Esses fatores são irritantes de produto 
microambiente que propiciam a proliferação de 
bactérias e fungos, impedem que o medicamento 
contate o revestimento do ouvido, inativa o efeito do 
agente terapêutico e por conseqüência prejudica 
diretamente o tratamento correto da otite [6].

   A implantação de um setor responsável pelo 
atendimento e tratamento ambulatorial de otite externa 
em cães no Hospital Veterinário tem extrema 
importância, principalmente o procedimento da 
limpeza otológica nos animais, onde os proprietários se 
queixam da dificuldade de realizá-las em seus 
domicílios.
   Neste trabalho, o objetivo foi realizar treinamento aos 
estudantes de medicina veterinária na limpeza otológica 
em cães com otite externa com a implantação do setor 
otológico utilizando bomba de sucção assim como, 
orientar os proprietários dos animais no esclarecimento 
e controle desta enfermidade.

Materiais e Métodos
   O desenvolvimento deste trabalho foi realizado no 
Hospital Veterinário do Departamento de Medicina 
Veterinária no período de maio a setembro de 2009 em 
atendimento ambulatorial aos cães procedentes da 
cidade do Recife e regiões circunvizinhas. 

Inicialmente houve formação de uma equipe de 
trabalho com treinamento para atuação na clínica 
otológica com atendimento  semanal no turno da tarde. 
   Utiliza-se quantidade suficiente de solução 
(Clorexidina 2% e agua oxigenada) até que o canal 
auditivo esteja completamente coberto e massageia-se  
vigorosamente, através do movimento abre e fecha com 
a mão na cartilagem timpânica. 

O excesso de solução foi retirado com a bomba de 
sucção. A quantidade de limpeza a serem realizadas 
deve ser determinada pela evolução do caso. Todos os 
animais foram submetidos a duas ou três lavagens com 
intervalos de uma semana.



Resultados e Discussão

   Foram atendidos 25 animais clinicamente acometidos 
por otite externa, os quais foram encaminhados ao setor 
otológico para a realização do procedimento de 
limpeza.
   Os aspectos clínicos predominante nos animais 
foram: presença de exsudato e substância pastosa,  
hiperplasia e hiperemia do epitélio do conduto 
auditivo. O excesso do exsudato formava concreções 
na escafa, trago e antítrago, às vezes obstruindo o óstio 
do canal horizontal.
   Foi observado em todos os animais atendidos uma 
inflamação do pavilhão auricular BORNAND[1] 
WHITE[2] GREENE[3]. Observou-se ainda que esta 
infecção ocorre com frequência em cães atendidos no 
Hospital Veterinário do DMV da UFRPE. Os fatores 
primários, predisponentes e perpetuantes MACY[4] 
parecem estar presentes na maioria dos casos clinicos 
atendidos durante esta pesquisa.
   Observou-se que o tratamento otológico através da 
limpeza é de fundamental importância para o bom 
desempenho da terapêutica junto com a diminuição do 
tempo de tratamento, segundo ETTINGER e
FELDMAN [6].
   A limpeza total facilita a remoção de toxinas 
bacterianas, ácidos graxos livres e debris celulares 
reduzindo consequentemente o estimulo para uma 
inflamação posterior.  Várias técnicas de limpeza estão 
disponíveis e devem ser adaptadas para cada caso e 
para cada prática particular. De modo geral, utiliza-se 
soluções tendo como veículo a Clorexidina (2%), ácido 
láctico (2,5%) e ácido salicílico(0,1%).. Essas soluções 
são efetivas no tratamento da maioria das otites 
externas, podendo ser utilizados pelo proprietário em 
casa, sem a necessidade de agentes secantes após o uso.
   Com base nos resultados, concluiu-se que 
independentemente da causa das otites externas nos 
cães atendidos as duas lavagens otológicas com 
intervalo de oito dias mostraram resultados satisfatório
em todos os animais desta pesquisa.   
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