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Introdução

Na Medicina Veterinária, o conhecimento sobre 
doenças cutâneas em pequenos animais tem aumentado 
nos últimos anos. Estima-se que entre 20 e 75% de 
todos os animais examinados na prática clínica 
apresentam problemas de pele como queixa principal 
ou concomitante por parte do proprietário [1]. Para 
Willense (2002) as dermatopatias representam 
aproximadamente 30 a 40% dos casos presenciados na 
clínica dos animais de companhia. Doenças 
parasitárias, alergias, problemas cutâneos bacterianos, 
infecções fúngicas e tumores são os distúrbios mais 
comumente observados.

As doenças dermatológicas constituem um dos 
principais motivos de consulta em Medicina 
Veterinária. Entretanto, se por um lado as lesões são 
facilmente acessíveis ao exame clínico, sua falta de 
especificidade torna o diagnóstico difícil. Certos tipos 
reacionais têm origens muito variadas e uma mesma 
dermatose pode, de acordo com a espécie, o indivíduo 
e o contexto, apresentar-se de maneira variável. Em 
virtude de tais dificuldades, um exame clínico bem 
conduzido e exames complementares adequados são a 
chave de um diagnóstico e também de um tratamento 
eficaz [3].

As dermatoses zoonóticas de cães e gatos são causas 
importantes de doenças cutâneas em seres humanos, 
uma vez que aproximadamente 5% dos casos 
dermatológicos em humanos são atribuídos diretamente 
aos ectoparasitas de animais [4].

O melhor emprego dos métodos diagnósticos visa 
elucidar a etiopatogenia das síndromes patológicas, em 
detrimento do tratamento das doenças cutâneas de 
forma sintomática [5]. Assim, é importante a realização 

de estudos nos quais seja empregada abordagem 
sistemática e procedimentos apropriados e de baixo 
custo quanto ao diagnóstico, a fim de determinar 
aspectos epidemiológicos e encontrar opções 
terapêuticas eficientes e seguras.

Portanto, em vista da grande importância das 
dermatopatias tanto na saúde animal como humana, o 
presente trabalho teve como objetivo detectar sua 
frequência em cães atendidos no hospital veterinário da 
UFRPE, no período de janeiro a dezembro de 2007, 
por meio da análise de fichas ambulatoriais.

Material e Métodos

Para realização do estudo foram analisadas 1830 
fichas com diagnóstico dos cães atendidos no hospital 
veterinário da UFRPE, no ano de 2007, dos quais 130 
tinham diagnóstico de problemas dermatológicos. Foi 
realizada uma revisão literatura sobre doenças 
dermatológicas em cães, com o objetivo de situar e dar 
um rumo ao trabalho, e para facilitar o entendimento 
dos possíveis leitores.

Os registros obtidos das fichas foram utilizados para 
a confecção de uma planilha onde foi estabelecida a 
produção de tabelas contendo as freqüências relativas, 
freqüências relativas acumuladas e freqüência absoluta 
dos casos de animais com dermatopatias, além de 
freqüência absoluta e freqüência relativa dos casos 
diagnosticados. A partir das freqüências foram 
construídos também gráficos.

Os registros foram distribuídos e classificados por 
municípios(Recife, Olinda, Camaragibe, Jaboatão, 
Paulista, outros e sem informação), sexo( macho, 
fêmea) e grupo etário(0- 0,5 ano, 0,5-1 ano, 1-2 anos, 
2-3 anos, 3-4 anos, 4-5 anos, 5-6 anos, 6-7 anos, 7-8 
anos,mais de 9 anos e sem informação).  As tabelas 
foram feitos para facilitar a apresentação dos dados, e 
conseqüente transformação em informação.



Resultados e Discussões

As freqüências das dermatopatias em cães de acordo 
com a procedência dos animais estão expressas na 
tabela 1.

Os animais provenientes do município de Jaboatão 
apresentaram a maior freqüência de casos (11% dos 
animais diagnosticados), ocorrendo equivalência entre 
Paulista e os sem informação (8,08% e 8,33%, 
respectivamente), a mesma coisa ocorrendo entre os 
municípios de Recife, Olinda, Camaragibe e outros 
municípios (7,33%, 5,48%, 6,33% e 4,47%, 
respectivamente ).

As freqüências das dermatopatias em cães de acordo 
com a faixa etária dos animais estão expressas na tabela 
2.

A freqüência relativa é alta nas faixas etárias de 0-5 
ano (9,83%), 2-3 anos (9,09%), 3-4 anos (9,35%) e 5-6 
anos (9,73%) tendo uma pequena diferença 
(aproximadamente 1%) na faixa etária de 0,5-1 ano 
(8,29%), podendo-se dizer que é de pouca significância 
por conta dessa pequena variação da freqüência 
relativa. As  demais faixas etárias têm uma diminuição 
na sua freqüência relativa, sendo as faixas de 8-9 anos 
as que possuem menor freqüência (3,30% e 3,59%, 
respectivamente).

As freqüências das dermatopatias em cães de acordo 
com o sexo dos animais estão expressas na tabela 3.

Em relação ao sexo, a freqüência relativa se dá maior 
nos machos (7,40%), sendo porém acompanhada de 

perto pela freqüência relativa das fêmeas (6,43%), 
levando uma discrepância muito pequena (menos de 
1%), e podendo-se dizer insignificante.

Portanto, conclui-se que as dermatopatias que 
acometem os cães atendidos no Hospital Veterinário da 
UFRPE estão presentes em todos os municípios 
estudados, sendo freqüência relativa de casos em 
Jaboatão maior com relação aos outros municípios. Já 
por faixa etária observou-se que a freqüência relativa é 
alta em algumas faixas etárias com pequena variação 
entre elas, e que é mais baixa em animais senis. Com 
relação ao sexo, a freqüência foi maior nos machos, 
embora não houve grande disparidade na freqüência 
relativa entre machos e fêmeas.
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Tabela 1 - Freqüência de casos dermatológicos em cães atendidos no H.V. da UFRPE em 2007, segundo a distribuição por 
municípios

População atendida com 
diagnóstico

Doenças dermatológicas
L O C A L

(Municípios)

F f F Fac f fac

Recife 1 159 63,33 85 85 7,33 7,33
Olinda 146 7,98 8 93 5,48 12,81

Camaragibe 126 6,88 8 101 6,35 19,16

Jaboatão 109 5,96 12 113 11,01 30,17

Paulista 99 5,41 8 121 8,08 38,25

Outros 179 9,78 8 129 4,47 42,72

S/ Informação 12 0,66 1 130 8,33 51,05

T O T A L 1 830 100 130 7,10

Tabela 2 - Freqüência de casos dermatológicos em cães atendidos no H.V. da UFRPE em 2007, segundo a faixa etária

População atendida com 
diagnóstico

Doenças dermatológicas
F A I X A
E T Á R I A

F f F Fac f fac

  0,0 ├ 0,5 295 16,12 29 29 9,83 9,83



   0,5├ 1,0 181 9,89 15 44 8,29 18,12

  1,0 ├ 2,0 177 9,67 9 53 5,08 23,20

  2,0 ├ 3,0 165 9,02 15 68 9,09 32,29

  3,0 ├ 4,0 139 7,59 13 81 9,35 41,64

  4,0 ├ 5,0 125 6,83 8 89 6,40 48,04

  5,0 ├ 6,0 113 6,17 11 100 9,73 57,77

  6,0 ├ 7,0 125 6,83 8 108 6,40 64,17
  7,0 ├ 8,0 103 5,63 7 115 6,80 70,97
  8,0 ├ 9,0 91 4,98 3 118 3,30 74,27

  9,0 e  + 223 12,19 81 126 3,59 77,86

S/ Informação 93 5,08 4 130 4,30 82,16

T O T A L 1 830 100 130 7,10

Tabela 3 - Freqüência de casos dermatológicos em cães atendidos no H.V. da UFRPE em 2007, segundo o sexo

População atendida com 
diagnóstico

Doenças dermatológicas
S E X O

F f F f

Machos 932 50,92 69 7,40
Fêmeas 855 46,72 55 6,43

S/ Informação 43 2,36 6 13,95

T O T A L 1 830 100 130 7,10


