
FREQUÊNCIA DE CÃES ACOMETIDOS DE 
DOENÇAS AURICULARES ATENDIDOS NO 

HOSPITAL VETERINÁRIO DA UFRPE
Telissa da Cunha Kassar1, Sandra Silva Duarte1, Marcus Antonio de Souza Medeiros1, Breno Menezes dos Santos1 , 
Marcela Fernanda Samico Fernandes 1, Juliana Barreto Lopes Rodrigues 1,Simone Gutman Vaz1, Jowmmol Emerson  

Miranda Lucena 1, Acácio Teófilo da Silva Filho2 , Aderaldo Alexandrino de Freitas3  



________________
1. Aluno de Graduação de Medicina Veterinária, Departamento de Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom 
Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: tetekassar@gmail.com
2. Técnico Administrativo, Departamento de Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, 
Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52172-900.
3.  Professor de Epidemiologia do Departamento de Medicina Veterinária, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de 
Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52172-900.

Introdução

    As doenças auriculares são de bastante relevância em 
relação às enfermidades que acometem os cães. Os 
principais problemas relacionados com afecções no 
ouvido ocorrem na chamada região do canal auditivo 
externo, mais profundamente temos o chamado ouvido 
médio e ouvido interno onde se localizam propriamente 
os órgãos responsáveis pelo sentido da audição[1].
   As patologias mais comuns encontradas são 
dermatopatias, otite externa, oto-hematoma e 
dermatites[2].
   O pavilhão auricular é um local relativamente comum 
para várias dermatopatias. Existem etiologias 
subjacentes distintas para a maioria das doenças desta 
região, mesmo que clinicamente elas possam parecer 
semelhantes. A diferenciação cuidadosa torna-se 
obrigatória na obtenção de um diagnóstico definitivo e 
de um tratamento bem sucedido [3].
   Essas dermatoses podem ser primárias ou 
secundárias. As primárias são definidas como limitadas 
ou que surgem nos pavilhões auriculares antes de afetar 
outras áreas corporais. Já as secundárias, envolvem os 
pavilhões auriculares junto com outras lesões 
corporais. Os fatores que devem ser considerados no 
diagnóstico das doenças, tanto primários como 
secundárias, incluem autotraumatismo, a exposição ao 
sol e a idade, a raça e o sexo do animal [3].
   Em todos os pacientes com doença do pavilhão 
auricular, diagnóstico definitivo, prognóstico e 
protocolo terapêutico dependem da história completa 
da doença, de exame físico completo e de vários 
auxílios de diagnósticos básicos rotineiros [3].
   A rotina de atendimentos ambulatorial no hospital 
veterinário da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco têm “diagnosticado” varias enfermidades.  

Com este trabalho, objetivou-se observar a 
freqüência de problemas auriculares que acometem 
cães que foram atendidos no hospital veterinário da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco no ano de 
2008, e relacionar às variáveis de Espaço, Sexo, Idade , 
Raça. 

Material e método
   Para que ocorresse a produção desse estudo, utilizou-se 
as fichas clínicas do arquivo do hospital veterinário da 
UFRPE no ano de 2008. As variáveis foram classificadas: 
Espaço, por municípios (Recife, Olinda, Camaragibe, 
Jaboatão, Paulista, outros e sem informação); sexo 
(machos, fêmeas e sem informação (S/Inf.)); raça (com raça 
definida (CRD), mestiço (MTÇ), sem raça definida (SRD)
e sem informação ( S/Inf.)) e idade com as seguintes faixa 
etárias (0,0 a 2 anos, 2  a 4 anos, 4 a 6 anos, 6  a 8 anos, e 8 
anos ou mais e sem informação). A partir das planilhas 
obteve-se as frequências absoluta e relativa das variáveis 
acima descritas e foram apresentadas em tabelas. Além 
disto foi realizado  a comparação das  freqüências relativas 
(f) e freqüências relativas acumuladas com a freqüência 
relativa dos casos diagnosticado. 
  Além disto, foi realizado a comparação das freqüências 
absolutas e relativas dos casos diagnosticado. 

Resultados e discussão

   Do total de patologias encontradas nos cães em 2008, 
4,86% (89/1830), foram casos de doenças auriculares. Em 
relação ao espaço observou-se que em 89,56% dos 
municípios analisados, Camaragibe-PE, obteve maior 
frequência 6,35% (8/126), seguido de Paulista com 6,06% 
(6/99). Em relação aos demais municípios Camaragibe 
obteve as frequências 1,29; 2,31; 3,46 maiores do que 
Recife, Olinda e Jaboatão respectivamente. Porém é 
importante ressaltar que a magnitude destas freqüências 
tem baixo poder de descrição. (Tabela 1).
   Quanto ao sexo os Machos corresponderam 4,83% 
(45/932) e as fêmeas 4,44% (38/855), o que indica que o 
sexo não teve influência na freqüência  dos casos 
analisados ( Tabela 2).
   Os cães sem raça definida obtiveram uma frequência 
5,59% (26/465), significando 1,15 e 1,64  maior que os 
animais com raça e mestiços respectivamente. Esta 
freqüência maior dos cães sem raça definida pode ser 
questionado, pois além dessas freqüências terem pouco 



poder descritivo, acredita-se que eles são mais 
resistentes as enfermidades, além do que as doenças 
auriculares deveriam acometer cães de determinadas 
raças com orelhas  longas e caídas como Cocker 
Spaniel , Labrador  Retriever e Poddle [ 2 ] (Tabela 3).
   No que diz respeito à idade a faixa etária de zero a 
quatro anos obteve uma frequência média 1,88%/ano e 
acima de quatro anos, obteve média 3,52%/ ano.  
Quando se refere a faixa etária, observa-se um aumento 
na freqüência nas faixas etárias a partir de  4 anos, 
indicando que animais com maior idade são mais 
propícios a adquirir doenças auriculares ( Tabela 4).
   Ao termino do trabalho foi observado que as 
freqüências de casos com problemas auriculares em 
cães atendidos no hospital veterinário da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco indicam relação com a 
localidade e faixas etárias;  não sugere relação com o 
sexo e com pouco poder descritivo dos dados para 
confirmar uma relação com raças mesmo tendo uma 
maior freqüência dos cães sem raça definida. Pôde-se 
calcular as freqüências totais e freqüências relativas e 
freqüências relativas acumuladas dos casos ,não 
podendo no entanto calcular a incidência destes casos 
nem a prevalência, pois só foram analisados os casos 
dos animais atendidos no hospital veterinário da 
UFRPE, não tendo informações dos casos ocorridos na 
população total. Com esses dados e freqüências obtidos 
no trabalho podemos ter uma base de como os 
problemas auriculares se comportam, sem ter uma 
afirmação concreta dos fatos.
   Sendo assim, necessita-se de mais dados para poder 
afirmar as relações de influência das características 
como raça, faixa etária, municípios e sexo nas 
freqüências dos casos de problemas auriculares na 
população analisada e também na população geral . 
Fazendo um estudo mais avançado da população, 
obtendo o desvio padrão, analisando as fichas de outros 
anos para poder fazer um processo comparativo  das 
informações e assim ter uma maior confiabilidade dos 
dados.
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Tabela 1. Freqüência de cães acometidos de Doenças Auriculares,segundo municípios, em casos com diagnóstico, 
atendidos no hospital veterinário da UFRPE em 2007.

População atendida com 
diagnóstico

Doenças  Auriculares  (ARC)

L O C A L
(Municípios)

F f F Fac f fac

Recife 1 159      63,33                  57                57             4,92                 4,92
Olinda 146        7,98                  04                61             2,74                 7,66
Camaragibe 126        6,89                  08                69             6,35               14,01
Jaboatão 109        5,96                  02                71             1,83               15,84
Paulista 99        5,41                  06                77             6,06               21,90
Outros 179        9,78                  12                89             6,70               28,60
S/ Informação 12        0,66                  00                  -             0,00                     -

T O T A L 1 830      100%                  89                  -             4,86                     -

Tabela 2. Freqüência de cães acometidos de Doenças Auriculares,segundo sexo, em casos com diagnóstico, atendidos no 
hospital veterinário da UFRPE em 2007.

População atendida com 
diagnóstico

Doenças  Auriculares  (ARC)
S E X O

F f F f

Machos 932      50,93                  45             4,83
Fêmeas 855      46,72                  38             4,44
Outros -              -                    -                  -
S/ Informação 43        2,35                    6           13,95

T O T A L 1 830         100                  89             4,86

Tabela 3. Freqüência de cães acometidos de Doenças Auriculares,segundo raça, em casos com diagnóstico, atendidos no 
hospital veterinário da UFRPE em 2007.

População atendida com 
diagnóstico

Doenças  Auriculares  (ARC)
R A Ç A

F f F f

C R D 1 050      57,38                  51             4,86
MTÇ 295      16,12                  10             3,39
SRD 465      25,41                  26             5,59
Outros -              -                    -                  -
S/ Informação 20        1,09                  02             0,10

T O T A L 1 830         100                  89             4,86

Tabela 4. Freqüência de cães acometidos de Doenças Auriculares,segundo faixa etária, em casos com diagnóstico, 
atendidos no hospital veterinário da UFRPE em 2007.

População atendida com 
diagnóstico

Doenças  Auriculares  (ARC)
F A I X A
E T Á R I A

F f F Fac f fac

0,0 ├ 2,0 653 35,69                     15                   15 2,29 2,29
2,0 ├ 4,0 304 16,61                     16                   31 5,26 7,55
4,0 ├ 6,0 238 13,00                     17                   48 7,14 14,69
6,0 ├ 8,0 228 12,46                     16                   64 7,02 21,71

8,0 e+ 314 17,16                     22                   86 7,00 28,71
S/ Informação 93 05,08                     03                   89 3,23 31,94

T O T A L 1 830        100                     89                     -             4,86 -


