
ESCABIOSE CANINA- RELATO DE CASO
Maria Virgínia de Freitas Barbosa Lima1, Raissa Ivna Alquete de Arreguy Baptista2, Joyci Torres de Paula2, Deivson 
Ferraz Cunha2, Juliana Barreto Lopes Rodrigues2, Evilda Rodrigues de Lima3, Michelle Suassuna de Azevedo Rêgo4, 

Daniela da Silva Pereira5, Ivany Raquell Martins de Araújo5, Carolina Carvalho dos Santos Lira5,



________________

1. Estudante da Graduação em Medicina Veterinária e integrante do Programa de Educação Tutorial (PET) da UFRPE. E-mail: 
Virginia.lima25@gmail.com 
2. Estudantes de Graduação em Medicina Veterinária da UFRPE e integrantes do Programa de Educação Tutorial ( PET).
3. Professora e Diretora do Departamento de Medicina Veterinária da UFRPE.
4. Médica Veterinária Residente do Hospital Veterinário da UFRPE
5. Estudantes de Graduação em Medicina Veterinária da UFRPE. 

Introdução

As dermatopatias parasitárias são enfermidades 
cosmopolitas que representam aproximadamente 30% 
do total de casos atendidos em hospitais e clínicas 
veterinárias de animais de companhia [1,2,3]. 

A escabiose ou acaríase sarcóptica também 
conhecida como sarna vermelha, é uma dermatopatia 
de etiologia parasitária de extrema importância tanto 
pela sua grande ocorrência quanto pelo fato de se 
constituir em ergodermatose zoonótica. O agente causal 
é o ácaro Sarcoptes scabiei var. canis pertencente a 
família Sarcoptidae. Estes são ácaros que se alojam na 
epiderme, aonde permanecem em movimentação 
constante escavando túneis [5].

Os sintomas e lesões da sarna sarcóptica incluem 
prurido intenso, que pode levar o animal a emaciação, 
pápulas eritematosas, hipotricose ou alopecia, escamas, 
e por vezes, pústulas no caso de infecção bacteriana 
secundária. A pele pode se tornar liquenificada e 
ceratósica. Em casos crônicos evidenciam-se 
hiperidrose, hipertermia cutânea, emaciação, 
prostração, caquexia e linfadenomegalia satélite            
[1,3,4].

A escabiose deve ser considerada em qualquer cão 
com prurido intenso e não estacional, especialmente 
quando o prurido não pára com a administração de 1,1 
mg/kg de prednisona. Um dos melhores auxílios no 
diagnóstico é a resposta imediata ao tratamento [6].

De acordo com [6], um teste útil, apesar de não 
específico, é o reflexo auricular-podal. A borda da 
orelha do cão é esfregada ou raspada e o teste é 
positivo se a perna traseira do cão tentar esfregar a 
região da orelha. 

A confirmação do diagnóstico necessita que algum 
estágio do ácaro ou suas fezes sejam observados nos 
raspados cutâneos. Devem-se procurar locais da pele 
que não foram escoriados, observando as pápulas 
avermelhadas e que contenham crostas amareladas na 
superfície. O raspado deve ser realizado nessas regiões 
e o material coletado examinado ao microscópio. Um 
ácaro, ovo ou pellets fecais ovais ratificam o 
diagnóstico [6].

O tratamento consiste em banhar os cães com um 
xampu anti-seborréico para remover crostas, seguido 
pela aplicação de escabicida tópico, por todo o corpo, 

em intervalos de 7 dias durante, no mínimo, 5 semanas. 
Os produtos tópicos eficazes incluem: Solução de 
sulfeto de cálcio 2% a 3% organoclorados, (HCL, 
bromocicleno). Organofosforados (malation, fosmet, 
mercaptometil ftalimida) e Ivermectina são indicados 
no tratamento sistêmico [7]. 

Os ácaros devem ser erradicados e o tratamento deve 
começar tão mediatamente quanto o diagnóstico seja 
feito ou suspeito [6].

A ivermectina é tão eficiente no tratamento da 
escabiose que responde se usada como teste 
diagnóstico quando os raspados são negativos. A droga 
é administrada por via oral ou subcutânea em dosagem 
de 0,2 a 0,4 mg/kg a cada 14 dias até que a condição se 
resolva. [6].

A maioria dos casos de escabiose em um único 
animal de uma residência pode ser resolvida pelo 
tratamento apenas do animal. Em canis com muitos 
animais, todos os cães em contato com o animal doente
devem ser tratados, mesmo que não apresentem sinais
clínicos [6].

Considerando que o parasita pode sobreviver no 
ambiente por até 21 dias, a limpeza e a aplicação de um 
pesticida ambiental podem ser indicadas [8]. 

Os humanos que não apresentem lesões por ocasião 
do estabelecimento do tratamento do cão não devem 
desenvolver nenhuma. Se houver lesões, podem 
persistir por 7 a 14 dias, mas novas lesões não devem 
desenvolver-se. O surgimento de novas lesões indica 
tratamento inadequado dos cães, infestação ambiental 
ou escabiose humana verdadeira, que provavelmente 
fora transferida para os cães. Os proprietários 
necessitam ser encaminhados a um dermatologista 
humano [6]. 

Tendo em vista que a escabiose canina é uma 
enfermidade de alta freqüência objetivou-se com este 
trabalho relatar a ocorrência desta enfermidade e seu 
respectivo protocolo terapêutico.  

Material e métodos

Cão, SRD, três anos, foi atendido no Hospital 
Veterinário da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, no dia 22 de Julho de 2009. 
Apresentando intolerância alimentar, pápulas 
eritematosas, crostas amarelo acinzentadas e prurido.



O paciente foi avaliado clinicamente através de
auscultação cardíaca e pulmonar e mediante exame 
clínico da pele, mucosas, pêlos e ouvidos externos; 
foram observados eventuais sinais clínicos indicativos 
de ácaros, presença de prurido, lesões da pele, alopecia 
e crostas. Ainda, sinais indicativos de verminoses, pêlo 
opaco, alopecia, mucosas pálidas, abdômen 
proeminente, magreza, caquexia, diarréias e vômitos.

O diagnóstico da parasitose no animal foi feito com 
base nos sintomas e confirmado pelo encontro e 
identificação do agente em raspados de pele. A 
identificação do agente foi realizada pelo exame do 
raspado. Ao material, colocado sobre lâminas, foram 
adicionadas 1 ou 2 gotas de hidróxido de potássio a 
10% e pesquisado ao microscópio óptico com aumento 
de 100x e/ou 400x.

O protocolo terapêutico instituído foi a aplicação 
de ivermectina a 1%, por via subcutânea em duas 
aplicações, com intervalos de 3 semanas, na dose de 
0,3mg/kg . Também foi feito o tratamento com 
cefalexina de 500mg, sendo administrado por via oral 
¾ do comprimido, duas vezes ao dia, durante 30 dias.

No dia 30 do mesmo mês, o animal retornou a 
clínica, apresentando quadro de leve resposta ao 
tratamento. Mediante isto, novo tratamento fora 
realizado com Meticorten 20 mg, sendo administrado 
por via oral, ¼ do comprimido, durante 15 dias. 
Efetuou-se também tratamento tópico com Niodexa, 
xampu medicinal, sendo aplicado duas vezes por 
semana. 

No dia 14 de Julho, o paciente retornou a clínica 
apresentando melhora total do quadro.

Resultados e Discussão

No raspado de pele verificou-se a presença do ácaro, 
obtendo-se o diagnóstico definitivo de escabiose. 

Segundo [9, 7,10] os raspados de pele são positivos 
em até 50% dos casos.

O animal apresentou padrão clássico de distribuição
das lesões da escabiose canina, com envolvimento 
inicial de orelhas e cotovelos. Em casos mais severos 
observamos acometimento da região abdominal, tórax,
membros e em alguns animais, lesões generalizadas,  
[9,10].

As principais lesões dermatológicas observadas neste 
animal foram alopecia, eritema, pápulas, escamação da
pele, hiperpigmentação, escoriações, crostas, pústulas e 
liquenificação, um quadro sugestivo de dermatite 
parasitária [9]. 

O prurido foi observado como um dos principais 
sinais da sarna sarcóptica, desencadeando lesões

secundárias, como escoriações e autotraumatismos, 
conforme [9].

As lesões dermatológicas apresentaram melhora ou 
piora de modo concomitante à melhora ou piora do 
prurido, sendo representadas principalmente por
eritema e escoriações.

Foi observada a redução do eritema e das 
escoriações de forma significativa no 14º dia do mês 
seguinte com crescimento de pêlos nas áreas com 
alopecia. 

Verificou-se redução gradativa da escabiose após 
tratamento com Meticorten, associado a xampu 
medicinal. 
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