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Introdução

A dermatologia veterinária é um assunto atual e que 
se desenvolve a cada dia no ramo das ciências animais. 
Desde o Século XIX, inúmeros estudiosos realizaram 
contribuições, entre eles, Schindelka em Viena, Heller 
em Berlin, Bogdanov em Moscou e Kral na 
Tchecoslováquia [1], para que essa especialidade que 
hoje conhecemos fosse desenvolvida.

Em face dos casos crescentes de dermatopatias, 
principalmente na clínica de pequenos animais, fez-se 
necessário um estudo de frequência sobre esse assunto, 
tendo em vista que diferentes agentes, além das 
mudanças climáticas contribuem para novos casos de 
doenças de pele.
    A dermatologia veterinária tem como objetivo 
atender os animais visando um diagnóstico preciso para 
a realização de um tratamento rápido e eficaz, a fim de 
proporcionar a saúde e o bem-estar animal. A pele 
funciona como barreira anatômica e fisiológica entre o 
corpo do animal e o ambiente, fornecendo proteção 
contra as agressões físicas, químicas e microbiológicas, 
e componentes sensoriais que permitem ao animal a 
percepção do calor, frio, dor, tato e pressão [2]. O 
surgimento de fatores que lesem essa barreira faz com 
que o animal se fragilize e venha a desenvolver outros 
sinais mais profundos e sistêmicos levando ao 
comprometimento de algumas funções do próprio 
organismo.

Com este trabalho, objetivou-se interpretar a 
frequência entre animais quanto aos principais casos de 
doenças dermatológicas atendidos no Hospital 
Veterinário da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE) no ano de 2008.  

Material e métodos

Os dados foram obtidos a partir das fichas clínicas 
dos 3866 cães  atendidos nos ambulatórios do Hospital 
Veterinário da UFRPE entre os meses de janeiro e 
dezembro de 2008. As fichas clínicas dos animais nas 

quais havia diagnóstico de dermatopatias, foram 
separadas e os animais acometidos, classificados 
quanto ao sexo (macho, fêmea), raça (com raça, 
mestiço, sem raça definida, sem identificação), 
localidade por município (Recife, Olinda, Camaragibe, 
Jaboatão, Paulista, outros municípios, sem informação) 
e idade com os seguintes intervalos de classes: 0 a 1 
ano, 1 a 2 anos, 2 a 3 anos, 3 a 4 anos, 4 a 5 anos, 5 a 6 
anos, 6 a 7 anos, 7 a 8 anos, 8 a 9 anos, 9 ou mais anos, 
sem informação. Os resultados foram obtidos a partir 
das variáveis acima descritas.

Resultados

Do conjunto dos problemas de saúde animal 
identificados em cães, 5,64% (218/3866) correspondeu 
a dermatopatias. 

Em relação ao sexo, 5,94% corresponde a machos 
(114/1918) e 5,48% (99/1807) a fêmeas. 

Quanto à raça, observou-se que 6,65% (147/2211) 
corresponde aos considerados com raça. 18% (10/353) 
aos mestiços e 4,48%(56/1250) a sem raça definida. 

Dos 90,46% dos animais atendidos na Região 
Metropolitana do Recife, Camaragibe apresentou maior 
frequência com 6,39% (17/266), seguido de Recife 
com 5,82% (143/2440). 

Com relação à idade, 10,04% (55/1103) corresponde 
ao intervalo de classe de 0 a 1 ano, 7,30% (20/274) ao 
de 4 a 5 anos e 10,56% (17/161) ao de 7 a 8 anos. 

Discussão

Pelos resultados, é válido dizer que as doenças 
dermatológicas são, na veterinária, uma das causas 
mais frequentes de procura pelos proprietários na 
clínica de pequenos animais, independente do sexo do 
animal (Tabela 1), já que não há grande variação entre 
as frequências. 

Além disso, através dos dados obtidos, podemos dar 
destaque para os animais com raça definida e os sem 
raça definida (SRD). Atentando para o fato de que a 



frequência nos animais com raça definida é 1,48 vezes 
maior (48%) do que  nos SRD e 3,05 vezes maior do 
que nos mestiços (Tabela 2).  

O fato de esses dois tipos de população (com raça 
definida e sem raça definida) estarem em número 
elevado, quanto à DMT (Doenças dermatológicas), 
pode estar relacionado à maior frequencia de 
atendimento. Quanto aos animais de raça apresentarem 
uma maior frequência, pode-se dizer que uma das 
principais causas é a predisposição racial. Animais de 
pêlos longos, como poodles, por exemplo, estão mais 
predispostos a desenvolverem dermatopatias que 
animais de pêlos curtos, devido ao fato de a umidade 
na base dos pêlos favorecer a proliferação de fungos, já 
que animais com pelagem longa retém a umidade por 
um período mais prolongado. Outros fatores que 
também poderiam estar relacionados seriam: 
tratamento clínico tardio (donos muito ocupados), 
proprietários que criam animais sem os devidos 
cuidados alimentares, vacinais etc. Já os animais sem 
raça definida, considera-se que a frequencia também 
está elevada, porque geralmente eles são levados ao 
hospital veterinário após achados nas ruas e o principal 
fato de apresentarem tal patologia é a exposição aos 
agentes (pulgas, carrapatos, ácaros) e à falha na tomada  
de medidas preventivas. Fora isso, a baixa condição de 
renda da maioria dos proprietário de cães SRD, leva a 
uma falha no manejo sanitário desses animais.

Observando-se a localidade, apesar de Camaragibe e 
Recife apresentarem uma frequência maior, não indica 
que o espaço tem influência na susceptibilidade dos 
animais à DMT . As frequencias elevadas poderiam ter 
sido influenciadas pela proximidade do hospital 
veterinário a esses municípios (Tabela 3).

Quanto à idade, uma maior frequência nos animais 
de 0 a 1 ano indica que há uma plausibilidade 
biológica. E a elevação nos intervalos de classes de 4 a 
5 anos e de 7 a 8 anos sugere um erro de diagnóstico 
(Tabela 4). A alta frequência em animais entre 0-1 ano, 
pode estar relacionada, entre outros fatores, à baixa 
imunidade que esses animais têm quanto a agentes 
externos, considerando-se essa como uma idade crítica; 
podemos dizer também que o contato entre si, desses 
animais, pode influenciar na alta frequencia, ja que 
animais quando jovem são acostumados a ficarem 
unidos, podendo transmitir mais facilmente, pelo 
contato, as DMT.

Vale ressaltar que a falta de um documento que 
comprove a idade do animal informada pelo 
proprietário pode levar a um erro nas frequências.
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Tabela 1. Cães atendidos no Hospital Veterinário da UFRPE, segundo sexo, em 2008.

Sexo Animais atendidos com diagnóstico DMT (Doenças dermatológicas)

F (Frequência Absoluta) f % (Frequência 
Relativa)

F (Frequência 
Absoluta)

f % (Frequência 
Relativa)

Macho 1918 49,61 114 5,94

Fêmea 1807 46,74 99 5,48

S/I (sem informação) 141 3,65 7 4,96

Total 3866 100 218 5,64

Tabela 2. Cães atendidos no Hospital Veterinário da UFRPE, segundo raça, em 2008.

Raça Animais atendidos com diagnóstico DMT (Doenças dermatológicas)

F (Frequência Absoluta) f % (Frequência 
Relativa)

F (Frequência 
Absoluta)

f % (Frequência 
Relativa)

Com raça 2211 57,2 147 6,65

Mestiço 353 9,13 10 2,18

Sem raça definida 1250 32,33 56 4,48

S/I (sem informação) 52 1,34 5 9,61

IND (indeterminado) -- -- -- --

Total 3866 100 218 5,64



Tabela 3. Cães atendidos no Hospital Veterinário da UFRPE, segundo localidade, em 2008.

Localidade Animais atendidos com diagnóstico DMT (Doenças dermatológicas)

F (Frequência 
Absoluta)

f % (Frequência 
Relativa)

F (Frequência 
Absoluta)

f % (Frequência 
Relativa)

Recife 2440 63,11 143 5,82

Olinda 273 7,08 11 4,03

Camaragibe 266 6,88 17 6,39

Jaboatão 255 6,59 9 3,53

Paulista 263 6,80 14 5,32

Outros municípios 339 8,77 24 7,08

S/I (Sem informação) 30 0,77 -- --

Total 3866 100 218 5,64

Tabela 4. Cães atendidos no Hospital Veterinário da UFRPE, segundo idade, em 2008.

Idade Animais atendidos com diagnóstico DMT (Doenças dermatológicas)

F (Frequência 
Absoluta)

f % (Frequência 
Relativa)

F (Frequência 
Absoluta)

f % (Frequência 
Relativa)

0,0-1,0 1103 28,53 55 10,04
1,0-2,0 317 8,20 24 7,64
2,0-3,0 291 5,66 15 5,15

3,0-4,0 258 6,67 14 5,43

4,0-5,0 274 7,09 20 7,30

5,0-6,0 239 6,18 14 5,86

6,0-7,0 181 4,68 7 3,87

7,0-8,0 161 4,16 17 10,56

8,0-9,0 223 5,77 13 5,83

9,0 ou mais 646 16,80 31 4,80

S/I (Sem informação) 173 4,47 8 4,62

IND (indeterminado) -- -- -- --

Total 3866 100 218 5,64


