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RESUMO 

 

A otite externa é a inflamação do conduto auditivo externo. Sendo responsável por cerca de 8% a 15% dos casos 

atendidos na rotina das clínicas veterinárias do Brasil, e na população felina de 2 a 6%. A Malassezia é uma levedura 

natural da microbiota cutânea de cães e gatos, podendo ser o causador da otite externa. No presente trabalho buscou-se 

relatar o caso de um felino, sem raça definida (SRD), com 2 anos e 4 kg, que foi diagnosticado com otite após exame  

físico. O odor fétido e a secreção escura no conduto eram característicos de Malassezia, onde foi realizado um Swab e 

confirmado através da visualização da levedura no microscópio. O atendimento realizado foi em clínica veterinária no 

município de Capanema, Paraná. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Mazzei et al. (2002) e Nobre et al. (1998) relatam que as doenças do sistema tegumentar são 

de alta prevalência dentro da clínica de pequenos animais. A Malassezia faz parte da microbiota 

normal da pele, porem quando ocorre o aumento da umidade, temperatura e do substrato no local há 

um aumento do número de células sendo ela a causadora de otopatias. 

Oliveira et al. (2005) e Rosychuk; Luttgen (2004) as otites representam cerca 8 a 15% dos 

casos atendidos na rotina das clínicas veterinárias do Brasil e na população felina acometem cerca 

de 2 a 6%.  Cães das raças Poodle miniatura, Cocker Spaniel e Fox Terrier e gatos Himalaios e 

Persas têm maior incidência. Cães com 5 a 8 anos de idade são mais propensos à otite, já os gatos 

são mais afetados por volta de 1 a 2 anos (KRAHWINKEL, 1998). 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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Segundo Birchard e Sherding (2003) a otite externa é a inflamação do tecido mole do 

conduto auditivo externo, sendo a afecção mais comum na clínica de pequenos animais. De acordo 

com Crespo (1999) e Hajsig (1990) a Malassezia pachydermatis vem ganhando importância nos 

quadros clínicos em felinos, apresentando maior porcentagem no meato acústico externo (8%-18%).  

Jones et al. (2000) descreve que a Malassezia faz parte da microbiota natural dos ouvidos de cães e 

gatos. 

Os fatores predisponentes são aqueles que tornam a orelha mais susceptível a inflamação 

iniciada por fatores primários, mas que por si mesmo não causam otite (ETTINGER e FELDMAN, 

2008). Segundo Ettinger e Feldman (2008), a temperatura e a umidade, as predisposições 

anatômicas e a doença obstrutiva da orelha são fatores predisponentes a inflamação. Os fatores 

perpetuantes continuam a resposta inflamatória, mesmo que os fatores primários não estejam 

presentes. Rhodes (2005) complementa que a Malassezia atua como um fator perpetuador, pois 

causam infecção e provocam mudanças patológicas na orelha que resultam em otite.  

Santos (2007) discorre que quando há umidade e temperatura a Malassezia se prolifera de 

forma intensa sendo causadora de infecções como a otite externa. Harvey et al. (2004) e Grono 

(1970) a temperatura do ouvido externo de cães é de 38,2° á 38,4° e que com a presença a otite 

externa há um aumento para 38,9°C. Harvey et al. (2004) diz que a média da umidade do conduto é 

de 80,4%, favorecendo a aparecimento de otites externas. 

Para Tilley e Smith Jr (2003) os sinais que o animal acometido com otite apresenta são: 

coçar ou esfregar o ouvido no chão e/ou pender ou balançar a cabeça. Rhodes (2002) corrobora com 

o autor anterior relatando que os gatos inclinam a cabeça ou podem manter a orelha abaixada na 

presença de otite externa.  Harvey e McKeever (2001) relatam que o aspecto do cerúmen auricular 

em casos de infecção por Malassezia é cor marrom chocolate. August (1993), descreve que a 

infecção por Malassezia pachydermatis levam ao acúmulo do cerúmen de odor característico e 

coloração castanha. 

O diagnóstico da Malasseziose é baseado no exame clínico e nos resultados das análises 

citológicas, culturais e histopatológicas (CASTANHO, 2004). Jacobson (2002), corrobora com o 

autor anterior e complementa dizendo que como existem varias causas de otite externa um 

diagnóstico sistemático e minucioso é essencial.  

Ettinger e Feldman (2004); Jacobson (2002), o diagnóstico é iniciado com uma completa 

anamnese, exame físico geral e dermatológico, em seguida inicia-se o exame otológico com o 
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otoscópio e exame citológico. A otoscopia é considerada bastante útil para destacar o tipo de lesão, 

a quantidade e o tipo de secreção, parasitas e certificar-se a integridade da membrana timpânica.  

A citologia é um dos exames mais importantes no diagnóstico de uma otite externa clínica. 

É um exame rápido e proporciona informação útil para o diagnóstico e o tratamento 

(WELLINGTON, 2007). Madleau (2008) diz que a citologia, mais precisamente o swab do conduto 

acometido investiga a presença de bactérias, leveduras e cerúmen.  

De acordo com DeBoer, (2005); Alen et al., (2007); Wellington, (2007); Gary et al., (2009); 

Schmidt, (2010), para realizar o exame citológico pode ser utilizado um cotonete estéril retirando 

uma pequena quantidade de exsudato. A colheita deve ser realizada em ambos dos ouvidos, 

esquerdo e direito (GOTTHELF, 2009). Val (2005) após realização do exame citológico com swab 

e posterior esfregaço em lâmina, é importante corar a mesma com método rápido de coloração para 

ser examinado no microscópio. 

O número mínimo de leveduras presentes no canal auditivo externo, que poderá estar 

relacionado como seu efeito patogênico ainda não é conhecido (Campbell, 1999). De acordo com 

Harvey e McKeever (2001) a visualização da Malassezia no microscópio se da por ela ter um 

formato alongado, oval e possuir um orifício unipolar. Rhodes (2005) diz que a Malassezia quando 

visualizada em microscópio possui formato característico de amendoim. 

Nobre et al. (2002) relata que em casos por Malassezia pode ser utilizado miconazol e 

clotrimazol, como tratamento medicamentoso. Segundo Val (2005) quando há presença de secreção 

úmida ou exsudação purulenta deve ser realizada a remoção das mesmas seguindo com tratamento 

de solução. Quando a levedura é causadora da otite externa é importante utilizar ácido salicílico 

para realizar a limpeza do conduto, colocando sempre a solução até que preencha todo o canal, 

realizando massagem com movimentos de abrir e fechar a mão na cartilagem timpânica.  

Com terapia adequada, a maior parte dos casos se resolve em 3-4 semanas, se tiver a 

correção do fator perpetuador caso contrário resultará em recidiva (RHODES, 2005).  

 

3. METODOLOGIA 

 

O objetivo deste trabalho é relatar o caso de um paciente atendido em clínica veterinária no 

município de Capanema, Paraná no ano de 2018 que foi diagnosticado com otite externa através da 

anamnese e sinais clínicos de odor fétido e secreção escura. Foi realizado o exame citológico com 
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Swab constatando a presença da levedura Malassezia. Para descrição deste trabalho foram 

utilizados artigos científicos em alguns arquivos virtuais e livros obtidos em biblioteca universitária. 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Paciente da espécie Felina, sem raça definida (SRD), com dois anos, pesando 4 kg. Durante 

a anamnese foi relatado que o mesmo apresentava-se mais apático, pendedo a cabeça para o lado 

esquerdo. 

Após avaliação dos ouvidos esquerdo e direito com o otoscópio a médica veterinária 

diagnosticou otite externa, com presença de odor fétido e secreção escura. Foi realizado o exame 

citológico de swab, pois a mesma suspeitou que a causa da otite fosse por Malassezia. 

Realizou-se a colheita do cerúmen de ambos os ouvidos e realizado o esfregaço na lâmina, 

devido sua experiência a médica veterinária optou por não corar a lâmina para realizar o 

diagnóstico. Colocou-se a lâmina no microscópio para análise. O exame citológico resultou em 

positivo para Malassezia.  

A partir do resultado do exame iniciou o tratamento tópico com solução otológica para 

realização da limpeza do conduto auditivo a base de ácido lático 2,5g, ácido salicílico 0,1g e extrato 

de glicólico de camomila 1,0g. O modo de aplicação da solução foi explicado para a tutora, sendo 

que ela deveria aplicar a solução otológica e fazer a massagem do local, e somente 15 minutos após 

utilizar a pomada medicamentosa, utilizando a solução durante 10 dias a cada QD. 

 Associando também por via tópica uma pomada contendo: clotrimazol 1,0g, gentamicina 

0,846g, betametasona 0,151g e benzocaína 2g, para aplicar a cada BID por 10 dias, 4 gotas. 

O retorno foi agendado para quinze dias após a primeira avaliação da paciente. Na 

reconsulta ela foi novamente avaliada com o otoscópio e pode ser observado que a mesma não 

apresentava mais otite externa. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O relato de caso retratado descreveu um paciente que foi diagnosticado com otite externa 

por Malassezia. O método diagnóstico utilizado foi o exame citológico por swab, pois é um exame 

rápido e proporciona informação útil para o diagnóstico e o tratamento. O tratamento instituído 

resultou em eficácia, visto que no retorno o mesmo não apresentava mais a afecção. 
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