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Introdução
As otites são definidas como a inflamação do 

sistema oto-vestibulococlear e são consideradas uma 
das principais morbidades que acomete os animais de 
companhia [1]. As otites podem ser classificadas 
quanto a sua lateralidade, evolução e localização da 
inflamação. Quanto à lateralidade podem ser uni ou 
bilaterais. Quanto à evolução estas podem ser agudas, 
crônicas e crônicas recidivantes, respondendo esta 
última por até 76,7% dos casos. Quanto à localização,
podem ser externas, médias e internas [1, 2].

A etiologia da otite em cães é multifatorial e 
pode ser subdividida em fatores predisponentes, 
primários e perpetuantes [1].

Os fatores predisponentes são aqueles que 
tornam a orelha mais suscetível à inflamação iniciada 
por fatores primários, mas que por si, raramente 
causam otite, sendo os mais comuns: pêlos em excesso 
no ouvido externo, orelhas pendulosas, umidade e 
temperatura [2].

Os fatores primários da otite são aqueles que 
são capazes de iniciar uma inflamação nas orelhas 
normais, onde destacam-se os distúrbios de 
hipersensibilidade, corpos estranhos, ectoparasitas, 
otite idiopática inflamatória/hiperplásica no Cocker 
Spaniel e doenças auto-imunes  [2, 3].

Fatores perpetuantes são aqueles responsáveis 
pela continuação da resposta inflamatória, mesmo que 
os fatores primários originais possam não estar mais 
presentes ou ativos. Estes são: colonização/infecção 
bacteriana, Malassezia pachydermatis, alterações 
patológicas crônicas progressivas (hiperqueratose, 
hiperplasia, edema, hiperplasia ou hipertrofia das 
glândulas apócrinas, hidradanite, estenose do conduto 
auditivo, fibrose e calcificação, excesso de dobras 
cutâneas), otite média, hipersensibilidades de contato, e 
também erros de tratamento (subtratamento e 
supertratamento) [2, 4].

Os principais sintomas clínicos observados na 
otite externa (OE), durante a inspeção direta são 
eritema, edema, descamação, alopecia do pavilhão 
auricular, inclinação e meneios de cabeça, prurido, 

ulceração, dor à palpação dos condutos auditivos, 
otohematomas, dermatite úmida aguda periauricular e 
exsudação. Pacientes com otite média (OM)
geralmente apresentam uma concomitante otite 
externa, sendo adicionalmente observado dor à 
palpação da bula timpânica e da articulação tempero-
mandibular, associada à disacusia (distúrbios na 
audição), hipocusia ou acusia e sinais associados com 
disfunção dos nervos facial e simpático [4, 5, 6].

O diagnóstico da afecção é dado através da 
anamnese dermatológica detalhada, exame físico, 
exame otoscópico, citologia, cultura e antibiograma, 
sendo estes últimos de fundamental importância 
quando se suspeita de cepas resistentes de bactérias. 
Sugere-se resistência se houver anamnese de terapia 
tópica crônica ou se as bactérias persistirem apesar da 
terapia apropriada. A cultura e o antibiograma são 
recomendados em todos os casos nos quais se suspeitar 
de otite média. Nestes casos, devem ser realizadas 
culturas de material tanto do canal como da orelha 
média [5, 6].

Tuleski [7] & Cole [8], ressaltam que a 
emergência de grande proporção de cepas bacterianas 
resistentes aos antimicrobianos comumente utilizados 
aumenta a necessidade de realização de cultura 
bacteriana e antibiograma. A cultura do exsudato 
otológico do canal vertical de cães com otite externa e 
média crônica providencia uma relação acurada das 
espécies bacterianas presentes e do padrão de 
susceptibilidade dessas espécies. 

Este trabalho se justifica devido ao grande 
número de casos de otite canina que são tratados, na 
maioria das vezes, sem realização de diagnóstico 
microbiológico e principalmente com tratamento 
aleatório, favorecendo o surgimento de grande 
quantidade de animais com otite crônica e bactérias 
multirresistentes. É através deste relato que se 
demonstra a importância da abordagem diagnóstica 
correta, com a utilização do teste de sensibilidade in 
vitro para agentes microbianos e posterior tratamento 
específico desta enfermidade.



Material e métodos

Um animal da espécie canina, raça Cocker 
Spaniel, macho, com sete anos de idade, pesando 15 
kg, foi atendido no Hospital Veterinário do Centro de 
Saúde e Tecnologia Rural (CSTR) da Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG), Campus de 
Patos/PB, apresentando queixa de estar há cerca de três
dias com um aumento de volume na orelha esquerda, 
além de haver prurido e secreção purulenta nos dois 
ouvidos há algumas semanas. 

Durante a anamnese, o proprietário relatou 
que há três anos (2006) o animal havia tido otite 
bilateral, tendo utilizado terapia tópica com Otomax® 
(gentamicina, valerato de betametasona e clotrimazol)
por duas semanas sem sucesso, depois foi usado 
Vetriderm ceruminolítico® (propileno glicol, mentol, 
alantoína e clorotimol), Otodem® (tiabendazol, sulfato 
de neomicina, dexametasona e cloridrato de lidocaína) 
e antibioticoterapia sistêmica com enrofloxacina oral 
(5mg/kg, 12/12hs, 15 dias), havendo cura da 
enfermidade. Posteriormente, em 2008, o cão voltou a 
apresentar otite, onde utilizou-se somente o Otodem®,
havendo remissão dos sinais clínicos. 

Foi realizado o exame físico e posteriormente 
solicitou-se hemograma completo, citologia do conduto 
auditivo, cultura e antibiograma. Após o tratamento 
clínico, o animal foi encaminhado para o setor de 
cirurgia para a correção do otohematoma.

Resultados e discussão

Ao exame clínico, observou-se hiperemia e 
hiperqueratose na face interna de ambas as orelhas,
secreção amarelo escura abundante com odor forte, dor 
à palpação da bula timpânica e da articulação tempero-
mandibular, e pequeno otohematoma esquerdo, não 
apresentando outras alterações fisiológicas. Segundo 
Rosychuk & Luttgen [2] a OM perpetua a OE mediante 
seu efeito albergante pelo acúmulo de bactérias, 
leveduras e debris potencialmente irritantes. O cão com
OM geralmente apresenta história de infecção 
recorrente ou crônica, onde, normalmente o 
proprietário já tentou vários medicamentos auriculares, 
sem resposta satisfatória; sendo este um sinal para o 
veterinário examinar mais profundamente o conduto, 
verificando se há doença no ouvido médio [4]. O cão 
do presente relato apresenta histórico e sinais que 
concordam estes autores.

Nos casos de OE crônica, Harvey et al. [9]
afirmaram que o revestimento epitelial do conduto 
auditivo externo reage à inflamação e que a hiperplasia 
resulta em aumento no número de ceratinócitos e 
aparecimentos de epiteliócitos. Ginel et al. [10]
sugeriram que a alteração no processo de ceratinização 
é considerada um fator primário na gênese da OE
canina. No caso estudado, a hiperqueratose 
provavelmente ocorreu em decorrência da otite externa, 
corroborando com os dados de Oliveira et al. [6], que 
em um estudo retrospectivo confirmou a presença de 
um número maior de que seis queratinócitos/campo de 

imersão em 62% de amostras de ouvido externo de 
otopatas, enquanto que em animais hígidos esse 
percentual foi de 20%.

Nos exames complementares, observou-se que 
o exame hematológico se encontrava dentro dos 
padrões normais para a espécie, mas a citologia 
otológica revelou grande quantidade de células 
epiteliais escamosas e bactérias (bastonetes), sugerindo 
infecção bacteriana. Quanto à cultura foi isolado o 
microorganismo Pseudomonas spp. e o antibiograma 
mostrou resistência deste à ampicilina, cefalexina, 
cloranfenicol, gentamicina, neomicina, amicacina, 
amoxicilina com ácido clavulônico e enrofloxacina, 
sendo sensível apenas à ceftazidima. Ao contrário do 
que Souza et al. [11] encontraram, onde mais de 50% 
do microorganismo foram sensíveis a enrofloxacina e a 
gentamicina. Já Hariharan et al., [12] citam que 
gentamicina e tobramicina foram os antimicrobianos 
mais eficientes contra bactérias Pseudomonas  
aeruginosa em seu estudo, discordando com o caso 
relatado, onde a bactéria de mesmo gênero se mostrou 
resistente ao primeiro antibiótico citado.

Souza et al. [11], ratificam a importância da 
realização do tratamento da otite canina com o respaldo 
do perfil de sensibilidade bacteriana à fármacos,
visando maior efetividade da terapia, especialmente em 
casos de Pseudomonas spp, em virtude da 
multirresistência do agente aos antimicrobianos 
convencionais. O mesmo observou em seu estudo a 
prevalência de Pseudomonas aeruginosa em 17,07% 
dos otopatas, revelando a importância desse 
microorganismo nas infecções otológicas. Seol et  al.  
[13],  ao  estudarem  a  sensibilidade  in  vitro  de  
cepas  de Pseudomonas aeruginosa observaram que 
mais da metade eram provenientes de cães Cocker 
Spaniel.

O diagnóstico foi então confirmado quanto 
lateralidade, evolução e localização da inflamação, 
respectivamente, em: otite bilateral crônica recidivante 
média e externa associadas.  Prescreveu-se Otoden 
auriclean® (ácido salicílico, ácido lático, ácido bórico, 
aloe vera e calêndula) sendo 10 gotas em cada ouvido, 
de 12 em 12 horas por 20 dias, e antibioticoterapia 
injetável por via subcutânea com ceftazidima, 
utilizando-se 25 mg/kg, a cada 12 horas, por 15 dias. 
De acordo com Leite [14], a medicação sistêmica  em  
pacientes  com  otite  externa  geralmente  está 
reservada para os casos crônicos ou recidivantes, 
devendo sempre estar associada à medicação  tópica. A 
utilização de um produto otológico para a limpeza é 
útil, porque conforme Nuttall & Cole [5], a higiene das
orelhas é fundamental para o tratamento da otite, uma 
vez que o excesso de debris e exsudato é por si só 
irritante, podendo ainda ocultar corpos estranhos que 
estejam produzindo a infecção.

Após o término do tratamento, obteve-se cura 
clínica, confirmada com citologia otológica. O presente 
estudo enfatiza a necessidade de avaliação clínica 
individualizada nos quadros de OE e OM canina 
associadas e reforça a importância da realização dos 
procedimentos de cultura e antibiograma para a escolha



apropriada do antimicrobiano a ser adotado no
tratamento dos referidos quadros.
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