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RESUMO 

 

As dermatomicoses são infecções fúngicas que afetam a pele e os folículos pilosos de cães e 
gatos, sendo causadas principalmente por dermatófitos dos gêneros Microsporum e 
Trichophyton e, menos comumente, por leveduras dos gêneros Malassezia e Candida. A 
dermatofitose é caracterizada clinicamente pela presença de lesões alopécicas circulares, 
encobertas por escamas e crostas. Entretanto, não é confiável o diagnóstico baseado apenas 
nos sinais clínicos, uma vez que outras dermatopatias apresentam lesões com este mesmo 
padrão. Portanto, para o diagnóstico da dermatofitose, métodos micológicos convencionais 
têm sido usados, tais como: exame com lâmpada de Wood, exame microscópico direto e 
cultura fúngica. Embora a cultura seja reconhecida como o método padrão ouro, demanda um 
tempo mínimo de 15 dias entre o isolamento primário e a identificação da espécie fúngica. 
Baseado no exposto, o objetivo principal deste estudo foi avaliar a freqüência de dermatófitos 
em lesões alopécicas circulares, em cães e gatos, através dos métodos micológicos 
convencionais compararando-os com um kit de laminocultivo quanto à eficiência e rapidez no 
diagnóstico. Para tanto, amostras de pêlos e escamas destes animais foram inoculadas em ágar 
Sabouraud dextrose (2%), ágar Sabouraud com cloranfenicol, ágar Mycosel e ágar Dixon 
modificado, e simultaneamente, foram inoculadas em um kit de laminocultivo, contendo 
DTM, ágar glicose e ágar BiGGY. Todos os inóculos foram observados a cada 2 dias, durante 
14 dias. O microcultivo em ágar batata, o teste de perfuração de pêlo in vitro, o teste da urease 
e a prova de requerimentos vitamínicos foram usados para complementar o diagnóstico 
micológico. Das 100 amostras analisadas em cães (n=92) e gatos (n=8), apresentando lesões 
sugestivas, foram isolados: Microsporum canis (27,0%), Malassezia pachydermatis (9,0%), 
Microsporum gypseum (3,0%) e Trichophyton mentagrophytes var. mentagrophytes (1,0%). 
A ocorrência foi maior em cães com raça definida, mormente os Yorkshire terriers e Poodles. 
Das 65 amostras negativas para dermatófitos em cães, foi estabelecido o diagnóstico de 
piodermite superficial e demodicose em 59 e 6 amostras, respectivamente. Os sinais clínicos 
de dermatofitose foram mais frequentemente observados na região cefálica, com diâmetro de 
até 2 cm. As amostras positivas para dermatófitos apresentaram um tempo de crescimento e 
macromorfologia das colônias semelhante, tanto na cultura convencional como no 
laminocultivo. Durante a identificação micromorfológica foi possível observar a presença de 
macroconídios no meio ágar BiGGY em 64,5% das amostras positivas, e em número, por 
campo, proporcionalmente maior quando comparado a outros meios de cultura. No DTM, os 
macroconídios foram visualizados em 61,3% das amostras positivas. A partir deste estudo, 
conclui-se que embora a presença de lesões com padrão alopécico circular tenha sugerido uma 
causa dermatofítica, os resultados mostraram etiologias diferentes. Ademais, o laminocultivo 
revelou-se como um método eficiente e prático para os clínicos veterinários, uma vez que 
apresentou resultados satisfatórios e a possibilidade de execução no próprio consultório, e 
teve como principais características a mudança de cor no meio DTM, indicando precocemente 
o crescimento das colônias de dermatófitos, assim como, a viabilidade do meio ágar BiGGY 
para o crescimento de dermatófitos e a  produção de macroconídios. 
 
Palavras-chave: Cães; Gatos; Lesões Redondas; Dermatofitose; Epidemiologia; Diagnóstico.  
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ABSTRACT 

 

Dermatomycosis are fungal infections that affect the skin and hair follicles of dogs and cats, 
being most frequently caused by dermatophytes of the genus Microsporum and Trichophyton 
and by yeasts of the genus Malassezia and more rarely of the genus Candida spp. Clinically, 
dermatophytosis is characterized for circular alopecic lesions, covered by scales and crusts. 
However, despite this suggestive lesion pattern, diagnosis based only in the clinical signs is 
not reliable, since other dermatopathies present lesions with the same pattern. For diagnosis of 
dermatophytes, conventional mycological methods are used, such as: Wood’s light 
examination, direct microscopic examination and fungal culture. This last one is recognized 
as the gold standard method. However, demand a minimum time of 15 days between primary 
isolation and identification of fungal species. Therefore, the objective of this work was to 
evaluate the frequency of dermatophytes in dogs with circular alopecic lesions, using Wood’s 
light examination, direct examination and fungal culture as diagnostic methods, establishing 
the differential diagnosis of the other dermatopathies that present similar lesions, as soon as, 
to compare the conventional mycological methods with a slideculture kit about efficiency and 
rapidity in the diagnosis of dermatophytes Samples of coats and scales of dogs and cats were 
inoculated in tubes with Sabouraud dextrose agar (2%), Sabouraud with chloramphenicol, 
Mycosel agar and modified Dixon’s agar, and simultaneously, inoculated in a slideculture kit, 
contending DTM, Glucose agar and Biggy agar. All the inoculums were observed each 2 
days, during 14 days. The microculture in potato agar, in vitro hair perforation test, urease test 
and nutritional requirements test were used to confirm the mycological diagnosis. Of the 100 
analyzed samples from dogs (n=92) and cats (n=8), presenting suggestive lesions, the isolates 
were: Microsporum canis (27.0%), Microsporum gypseum (3.0%) and Trichophyton 
mentagrophytes var. mentagrophytes (1.0%). The occurrence was higher in dogs of defined 
breed, mainly Yorkshire terriers and Poodles. Of the 65 negative samples for dermatophytes, 
diagnosis of localized demodicosis was established in six (6.5%) and clinical-therapeutic 
diagnosis of superficial pyoderma in 59 (64.1%). Clinical signs of the dermatophytosis cases 
were most frequently observed in the cephalic region, with diameters up to two centimeters. 
The positive samples to dermatophytes presented a similar growth time and 
macromorphology of colonies in both slideculture and conventional fungal culture methods. 
During micromorphologic identification, it was possible to observe macroconidias in Biggy 
agar medium in 20 (64.5%) of the positive samples, being its number, for field, higher when 
compared to the others culture mediums. In DTM slide culture, fungal reproduction structures 
were visualized in 19 (61.3%) positive samples. Despite the suggestive clinical signs, not all 
the suspicious cases were really positive for dermatophytes, thus confirming the need for 
distinguishing diagnosis. Basing on results, it was concluded that the slideculture is an 
efficient and practice method for clinicians execution, being able to be used in their own 
office and had as principal characteristics the color change of DTM, indicating previously the 
growth of colonies of dermatophytes, as soon as, the viability of the BiGGY agar to 
dermatophytes growth e macroconidia production. 
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INTRODUÇÃO 

 

As dermatopatias constituem a maioria dos atendimentos rotineiros na Clínica de Pequenos 

Animais. Dentre estas, destacam-se as dermatomicoses, que são infecções fúngicas superficiais dos tecidos 

queratinizados e que podem acometer a pele, pêlos e unhas de cães, gatos e seres humanos. São causadas 

principalmente por dermatófitos dos gêneros Microsporum e Trichophyton ou por leveduras dos gêneros 

Malassezia e Candida. 

Clinicamente é possível identificar a presença de lesões sugestivas de dermatofitose, 

caracterizadas principalmente por alopecia circular, eritema e descamação. Com a expansão centrífuga da 

infecção e a subseqüente coalescência das lesões dermatofíticas ocorre a formação de áreas alopécicas 

policíclicas. Além do padrão alopécico circular, lesões de formato irregular também poderão ser visualizadas, 

dependendo do agente, da interação fungo-hospedeiro e do tempo de evolução do quadro. É importante ressaltar 

ainda, que outras dermatopatias, tais como: piodermite superficial e sarna demodécica, podem apresentar lesões 

com padrão circular semelhante. Essa variação na aparência das lesões e a semelhança com outras doenças 

tornam o diagnóstico clínico da dermatofitose muito difícil. 

As dermatites por Malassezia apresentam-se como áreas de eritema, hiperpigmentação e 

descamação, associadas a prurido moderado ou intenso. As infecções por Candida ocorrem raramente em cães e 

geralmente acometem as junções mucocutâneas, com lesões ulceradas e exsudativas. O diagnóstico com base 

apenas na sintomatologia clínica é pouco confiável. O custo elevado e a possibilidade de efeitos colaterais 

inviabilizam o diagnóstico terapêutico. Portanto, métodos micológicos de diagnósticos são recomendados, 

destacando-se o exame com lâmpada de Wood, o exame microscópico direto e a cultura fúngica.  

Algumas infecções dermatofíticas, especialmente as causadas pelo M. canis, 

poderão ser detectadas através do exame com a lâmpada de Wood, observando a presença de 

fluorescência nos pêlos infectados. Embora esta técnica ofereça um diagnóstico rápido, erros 

de interpretação poderão ocorrer quando realizada por um clínico inexperiente. Além disso, a 

ausência de fluorescência não descarta a infecção, visto que nem todos os dermatófitos 

fluorescem. 

O exame direto do espécime clínico, através da microscopia óptica (40x), após a clarificação em 

solução de KOH (10-40%), permite, em alguns casos, a visualização de estruturas fúngicas livres ou aderidas aos 

pêlos tonsurados, tais como hifas ou artroconídios. No entanto, durante o processo de clarificação poderá ocorrer 

a formação de bolhas, que mimetizam essas estruturas fúngicas, devido à presença de medicamentos tópicos ou 

oleosidade na amostra, induzindo o clínico a erros de interpretação. 

A cultura fúngica é reconhecida como o método mais confiável e padrão-ouro para o diagnóstico 

das dermatomicoses. No entanto, existem muitas diferenças na composição dos meios de cultivo e vários 

critérios biológicos individuais são usados na escolha. O meio basal de Sabouraud é o mais utilizado para o 

isolamento primário de fungos, podendo ser acrescido ou não de antibiótico, ou ainda de cicloeximida, a qual é 

usada para inibir o crescimento de fungos sapróbios contaminantes. Apesar de sua confiabilidade, esse método 



demanda um tempo mínimo de 15 dias entre o isolamento primário e a identificação da espécie fúngica, 

estabelecendo um diagnóstico tardio. Com isso, cresce a busca por meios de cultivo que apresentem resultados 

mais rápidos e que possam ser executados de maneira prática. 

No final da década de 1960 foi introduzido um meio de cultivo específico para dermatófitos, o 

DTM (Dermatophyte test medium), o qual foi utilizado inicialmente no Vietnam, para o isolamento de 

dermatófitos em soldados. Desde então, o DTM vem ganhando ampla aceitação em micologia médica e 

encontra-se comercialmente disponível para a prática veterinária. Sua fórmula pode variar, de acordo com o 

fabricante, mas em geral contêm nutrientes para promover o crescimento de dermatófitos, antibióticos seletivos 

para suprimir o crescimento de fungos e bactérias contaminantes, e o pH indicador vermelho de fenol. Quando 

uma espécie de dermatófito é cultivada em DTM, preferencialmente utiliza o substrato protéico do meio, 

promovendo um pH alcalino. Neste caso, a mudança de cor ocorre simultaneamente com o início do crescimento 

fúngico, auxiliando o clínico no diagnóstico precoce da dermatofitose. No entanto, outros estudos revelam que 

fungos não dermatófitos, mas com colônias macroscopicamente semelhantes, também causam a mudança de cor 

do meio DTM, podendo levar a resultados falso-positivos.  

O meio de cultivo ágar Biggy é utilizado em micologia médica para o isolamento e diferenciação 

presuntiva de leveduras do gênero Candida. Sua fórmula contém o sulfito de bismuto que inibe o crescimento 

bacteriano e permite um rápido crescimento dessa levedura, alterando a cor do meio de amarelo para marrom. A 

sua utilização para o isolamento de dermatófitos é pouco conhecida e maiores estudos são necessários para 

analisar a sua eficiência nesse sentido. 

Em virtude da similaridade dos sinais clínicos em relação a outras dermatopatias, as 

dermatomicoses, de um modo geral, são clinicamente mal diagnosticadas e supra-estimadas, induzindo o clínico 

a erros de conduta terapêutica. Apesar da confiabilidade do diagnóstico laboratorial, a demora do resultado ainda 

é um obstáculo a ser superado. Com isso, os pesquisadores buscam o aprimoramento dos métodos micológicos 

de diagnóstico convencionais através da utilização de novos meios de cultivo, que proporcionem resultados mais 

rápidos e eficientes.  Portanto, levando-se em consideração as particularidades inerentes ao diagnóstico clínico e 

laboratorial das dermatomicoses, o presente trabalho teve como objetivo principal avaliar a participação de 

dermatofitos e/ou leveduras em cães e gatos portadores de lesões alopécicas circulares, fazendo uma análise 

epidemiológica e estabelendo o diagnóstico diferencial com outras dermatopatias de padrão lesional semelhante. 

E ainda, analisou o crescimento fúngico e a sua diferenciação nos meios de cultivo micológico convencionais e 

nos meios DTM, ágar glicose e ágar Biggy de um kit de laminocultivo, comparando-os quanto à eficiência e 

rapidez no diagnóstico das dermatomicoses. 



REVISÃO DE LITERATURA 

 

1. Dermatomicoses Importantes na Clínica de Pequenos Animais 

 

1.1. Dermatofitose 

Enquanto em medicina humana o maior número de casos de infecções micóticas que chegam ao 

laboratório está relacionado a fungos leveduriformes, principalmente procedentes de distintos tipos de 

candidíase, em medicina veterinária a maioria dos casos que chegam ao laboratório está relacionada a fungos 

dermatófitos (CABAÑES, 2000).   

A dermatofitose é a infecção fúngica dos tecidos ceratinizados, extrato córneo, pêlo e unha, 

causada por dermatófitos dos gêneros Microsporum, Trichophyton ou Epidermophyton.  As lesões são 

caracterizadas por alopecia anular ou circinada, encobertas por escamas e de rápida expansão centrífuga (SCOTT 

et al., 2001; MORIELLO, 2004). Embora possa acometer animais de qualquer idade, sexo ou raça, alguns relatos 

mostram que animais jovens e de determinadas raças são mais susceptíveis (CABAÑES et al., 1997; 

BRILHANTE et al., 2003; BALDA et al., 2004). É a infecção de transmissão mais fácil entre espécies e, pelo 

seu reconhecido potencial zoonótico, vem despertando uma atenção maior em saúde pública, devido ao íntimo 

contato, cada vez crescente, entre animais de estimação e humanos, sobretudo crianças (PINHEIRO et al., 1997).  

Os dermatófitos são classificados, de acordo com o seu habitat, em três grupos: geofílicos, 

zoofílicos e antropofílicos. Os dermatófitos geofílicos apresentam como característica primária a habilidade de 

manter sua viabilidade vital em solos ricos em resíduos de queratina humana e/ou animal, enquanto que os 

dermatófitos zoofílicos e antropofílicos mantêm a sua viabilidade através do seu parasitismo em espécies 

animais ou no homem, respectivamente (SIDRIM & ROCHA, 2004). 

O Microsporum canis, espécie zoofílica, é referido como o principal agente causador de 

dermatofitose, sendo o de maior ocorrência em cães e gatos, bem como o principal responsável pelas infecções 

dermatofíticas zoofílicas em seres humanos (MACIEL & VIANA, 2005). Cães e gatos também exercem um 

importante papel como reservatório da espécie M. canis, podendo atuar como portadores assintomáticos. A 

infecção humana poderá ocorrer através da exposição aos artroconídios ou hifas presentes nos pêlos desses 

animais, aparentemente sadios.  No Brasil, pesquisas revelaram que além do gato doméstico os felídeos 

selvagens sadios, mantidos em cativeiro, também podem carrear dermatófitos, sendo fontes de infecção para 

outros animais e para o homem (BENTUBO et al., 2006). 

O M. gypseum, espécie geofílica, é outro agente causador de dermatofitose em animais e humanos. 

Sua ocorrência em cães e gatos varia de acordo com a região estudada. No Brasil, os relatos mostram percentuais 

de ocorrência variando de 2,5% a 26,3% dos casos de dermatofitose canina e felina (BRILHANTE et al., 2003; 

BALDA et al., 2004; MACHADO et al., 2004). A fonte de contaminação é o solo, principalmente aqueles ricos 

em debris de queratina como jardins, onde os animais costumam cavar.  

As espécies do gênero Trichophyton, em especial o T. mentagrophytes var. mentagrophytes, 

também podem causar dermatofitose em animais e no homem, porém sua ocorrência no Brasil é menor em 



relação às espécies do gênero Microsporum.  O T. mentagrophytes var. mentagrophytes é dermatófito zoofílico, 

cujos principais hospedeiros são os roedores domésticos ou silvestres. A transmissão para o homem ou para 

outros animais ocorre ocasionalmente através do contato com roedores infectados ou portadores assintomáticos, 

ou ainda, através do contato com materiais contaminados presentes no meio ambiente, tais como pêlos ou 

escamas (PINTER & STRITOF, 2004). 

 

1.2. Malasseziose 

Em 1874, Malassez realizou um estudo em pacientes humanos, descrevendo diferentes tipos de 

conídeos, sem micélio, sugerindo que estes estavam causalmente relacionados à dermatite seborréica e à caspa 

em indivíduos calvos. Em 1889, o gênero Malassezia foi criado por Baillon, em homenagem ao seu antecessor, e 

a partir de então surgiram as primeiras espécies (FOIL , 1994). Por décadas, o gênero Malassezia foi limitado a 

duas espécies, sendo uma lipodependente e outra não, representadas pela M. furfur e M. pachydermatis, 

respectivamente. Em 1996, estudos genotípicos de diversas cepas, associados às características fenotípicas, 

permitiram a identificação de sete espécies distintas, denominadas: M. furfur, M. pachydermatis, M. sympodialis, 

M. slooffiae, M. restricta, M. globosa e M. obtusa (GUÉHO et al., 1996). Mais recentemente, outros autores 

relataram mais seis espécies lipodependentes, as quais foram denominadas M. dermatis (SUGITA et al., 2002), 

M. japonica (SUGITA et al., 2003), M. nana (HIRAI et al., 2004), M. yamatoensis (SUGITA et al., 2004), M. 

caprae e M. equina (CABAÑES et al., 2007). 

O gênero Malassezia compreende leveduras lipofílicas que fazem parte da microbiota cutânea do 

homem e dos animais. O seu isolamento a partir do meio ambiente é excepcional, uma vez que para sua 

sobrevivência necessita da presença de uma fonte lipídica, excetuando-se a M. pachydermatis, única espécie 

capaz de crescer em Sabouraud sem a adição de suplemento lipídico (GUÉHO et al., 1996; GIRÃO et al., 2004; 

SIDRIM & ROCHA, 2004). As leveduras do gênero Malassezia ganharam especial atenção em medicina 

humana após o surgimento da AIDS, em virtude das formas recidivantes de dermatites seborréicas ou de 

foliculites em indivíduos imunossuprimidos (DIXON et al., 1996).  

Em cães, a malasseziose ou dermatite por Malassezia, é uma dermatomicose observada 

frequentemente na rotina do clínico veterinário, estando, em geral, associada a outras dermatopatias. A dermatite 

somente se desenvolve quando há reação de hipersensibilidade à Malassezia no hospedeiro ou quando há um 

crescimento excessivo sobre a superfície cutânea. Em geral, a dermatite está vinculada a doenças primárias, tais 

como: dermatite alérgica atópica, hipersensibilidade alimentar, endocrinopatias e distúrbios da queratinização, 

podendo também ocorrer após antibioticoterapia prolongada (SCOTT et al., 2001). Outro achado comum nos 

casos de dermatite por Malassezia é a ocorrência simultânea de otite externa em cães (MEDLEAU & HNILICA, 

2003). A M. pachydermatis é a espécie mais comumente isolada em condutos auditivos externos, regiões 

perilabial, perianal e dobras cutâneas de cães sadios, como componente da microbiota cutânea (BOND et al., 

2000). 

 

1.3. Candidíase 



As leveduras do gênero Candida são consideradas oportunistas, porém devido aos distúrbios nas 

proteções física, química e imunológica de seres humanos e animais, acabam tornando-se patogênicas e 

causadoras de dermatomicoses conhecidas como candidíase (MUELLER et al., 2002; MORETTI et al., 2004). 

A espécie C. albicans é a mais freqüentemente isolada em casos de candidíases 

animais (MORETTI et al., 2004). No entanto, outras espécies poderão acometer a pele de cães 

e gatos, tais como Candida guilliermondii (MUELLER et al., 2002) e C. parapsilosis (DALE 

et al., 1972).  

A candidíase cutânea, como desordem autônoma, é rara em cães e gatos. Quando presente 

observa-se dermatite papular, pustular ou ulcerativa exsudativa, podendo ser causada por diferentes espécies de 

Candida. Acomete a pele e locais de umidade persistente como membranas mucosas, junções muco-cutâneas, 

dobras ungueais e perineais (MEDLEAU & HNILICA, 2003). Comumente, está associada a neoplasias, doenças 

imunomediadas e ao uso prolongado de glicocorticóides, antibióticos e/ou drogas citostáticas (THOMPSON, 

1990; SCOTT et al., 2001; WILLEMSE, 1995).  

       

 

 

2. Epidemiologia das Dermatomicoses 

 

2.1. Aspectos Epidemiológicos das Dermatofitoses 

As dermatofitoses são exemplos de enfermidade infecciosa, com elevada prevalência mundial, que 

atingem tanto o homem como os animais domésticos. Dados epidemiológicos indicam que estas micoses estão 

entre as zoonoses mais comuns do mundo, sendo consideradas como um dos distúrbios de pele mais frequentes 

em crianças menores de 12 anos (SIDRIM & ROCHA, 2004).  

A incidência de dermatofitose zoofílica varia de acordo com o clima e o reservatório natural de 

cada região. No entanto, o padrão de espécies envolvidas pode ser diferente em regiões com condições 

climáticas semelhantes. Isto se deve, entre outros fatores, ao declínio na incidência de dermatofitose animal 

nessas áreas ou à diminuição do contato entre humanos e animais (CAFARCHIA et al., 2006). A prevalência da 

dermatofitose canina e felina é afetada pela temperatura e umidade e pode variar de acordo com a localização 

geográfica e estação climática (SPARKES et al., 1993). A ocorrência de dermatofitose causada por espécies 

geofílicas, em geral, é maior em regiões de clima quente (CAFARCHIA et al., 2004). No Brasil, estudos 

realizados nas regiões nordeste e sudeste não revelaram distribuição sazonal da dermatofitose (BRILHANTE et 

al., 2003; BALDA et al., 2004). Entretanto, na região nordeste, mais precisamente na cidade de Fortaleza-CE, 

embora não haja sazonalidade, os dermatófitos foram mais freqüentemente isolados nos meses de Março, Abril e 

Maio, na população canina e felina analisada (BRILHANTE et al., 2003). 

A ocorrência de dermatofitose humana, por contaminação zoofílica, tem sido relatada por 

diferentes autores, acometendo principalmente crianças e adolescentes. CAFARCHIA et al. (2006) isolaram M. 



canis em 36,4% dos cães, cujos proprietários foram diagnosticados com tinea corporis. A participação dos 

animais de companhia como potenciais transmissores de dermatófitos é motivo de preocupação, uma vez que é 

crescente o contato do homem com cães e gatos. Além disso, animais assintomáticos portadores de M. canis são 

considerados um fator crítico na epidemiologia das dermatofitoses, considerando-se que 50% dos humanos 

expostos a esses animais, especialmente gatos, poderão ser infectados (MANCIANTI et al., 2003). 

Excepcionalmente, dermatófitos antropofílicos como o T. rubrum, têm sido isolados na pelagem 

de gatos saudáveis. A provável explicação para esta ocorrência é o fato do íntimo contato desses animais com 

proprietários infectados pelo T. rubrum, tornando-se, assim, carreadores e propagadores desse dermatófito 

(CABAÑES, 2000). 

O ambiente doméstico pode ser contaminado tanto por animais sintomáticos quanto por 

assintomáticos, portadores do M. canis, sendo uma fonte de risco potencial para os humanos. Em 1989, 

SYMOENS et al. detectaram cerca de 1000 artroconídios por metro cúbico de ar, em residências habitadas por 

gatos infectados por M. canis. MANCIANTI et al. (2003) analisaram a presença de artroconídios de M. canis em 

superfícies e também no ar de residências habitadas por cães e gatos infectados. Os resultados mostraram a 

contaminação ambiental em todas as residências onde haviam gatos infectados e em 44,4% das residências onde 

haviam cães infectados. Ademais, a infecção zoofílica dos proprietários pelo M. canis ocorreu em 8 das 30 

residências avaliadas (26,6%), nas quais havia pelo menos um gato infectado. Entretanto, não houve infecção 

humana nas residências onde havia cães infectados. Dessa forma, estes autores concluíram que, em especial, os 

gatos portadores de M. canis representam uma fonte substancial de contaminação ambiental.   

PINHEIRO et al. (1997) realizaram um estudo na área urbana de Fortaleza, onde 158 pacientes 

foram submetidos a exame clínico e laboratorial de dermatofitose e inquéritos sobre o convívio com cães e/ou 

gatos domésticos. Todos os pacientes foram atendidos para exame clínico no ambulatório de Dermatologia e 

Pediatria do Hospital Universitário Walter Cantídio e apresentavam lesões suspeitas de dermatofitose. De um 

total de 68 pacientes com lesões clínicas que referiram contato com cães e gatos domésticos, foi isolado 

dermatófito em 42%, sendo observada uma correlação entre este contato e as dermatofitoses zoofílicas por T. 

mentagrophytes var. granular e M. canis. Já dos 90 pacientes com lesões, mas que não referiram contato com 

estes animais, foi isolado dermatófito em 58%. Os dados foram analisados estatisticamente e se constatou que 

não houve relação entre o contato com animais e a presença de dermatofitose nos pacientes estudados. 

Na mesma cidade, BRILHANTE et al. (2000) avaliaram pacientes humanos com lesões clínicas 

sugestivas de dermatofitose e caracterizaram as espécies de dermatófitos mais envolvidas. Do total de amostras 

analisadas, 23,2% mostraram-se positivas para dermatófitos.  O T. rubrum foi a espécie mais freqüente, seguido 

por T. tonsurans, M. canis e T. mentagrophytes. A ocorrência maior de dermatofitose humana causada pelo T. 

rubrum ou T. tonsurans, observada pelos autores, se deve ao fato destas espécies serem antropofílicas. Em outro 

estudo, BRILHANTE et al. (2003) analisaram amostras de cães e gatos com lesões sugestivas de dermatofitose e 

os dermatófitos identificados foram: M. canis (95%), M. gypseum (2,5%) e T. mentagrophytes (2,5%). O M. 

canis foi o agente mais comumente isolado em 92,6% das amostras caninas e em 100% das amostras felinas, 

sendo este achado explicado pelo fato deste dermatófito ser zoofílico. 

Os dados epidemiológicos referentes às dermatofitoses nos animais indicam que a sua ocorrência é 

bastante comum em cães e gatos no meio urbano (BRILHANTE et al., 2003; CAFARCHIA et al., 2004). Para os 



felinos, as condições de moradia poderão influenciar, dependendo se estes vivem isoladamente ou em grupo, e se 

são domiciliares ou errantes (BOYANOWSKI et al., 2000). 

Estudos epidemiológicos relacionados ao isolamento de dermatófitos a partir de cães e gatos com 

lesões suspeitas, têm sido reportados por diferentes autores (SPARKES et al., 1993; CABAÑES et al., 1997; 

BRILHANTE et al., 2003) e variam consideravelmente de um estudo para outro. A maioria dos autores relata 

prevalências baixas da dermatofitose em cães, mas alguns estudos mostram prevalências elevadas (CABAÑES, 

1997; BRILHANTE et al., 2003). BALDA et al. (2004) realizaram um estudo retrospectivo, analisando a 

casuística das dermatofitoses em cães e gatos atendidos no Serviço de Dermatologia da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, durante um período de 27 meses. No total, foram 

atendidos 76 animais com diagnóstico de dermatofitose, sendo 47,3% da espécie felina e 52,7% da espécie 

canina.  

A espécie predominantemente isolada é o M. canis, que juntamente com o T. mentagrophytes e M. 

gypseum correspondem à maioria dos dermatófitos isolados em cães (CABAÑES, 2000; BRILHANTE et al., 

2003; BALDA et al., 2004; PINTER & STRITOF, 2004). Dentre outras espécies mais raramente isoladas está o 

M. persicolor (CARLOTTI & BENSIGNOR, 1999). 

As espécies de dermatófitos que infectam os animais domésticos apresentam características 

epidemiológicas particulares. A origem, nos casos de infecção por M. canis, em geral é um gato infectado. O 

transporte assintomático do M. canis, em gatos de pêlos longos é bastante habitual e representa um risco para os 

seus contactantes (FOIL, 1994). As infecções causadas pelo T. mentagrophytes, no entanto, são adquiridas pela 

exposição direta a roedores domésticos ou silvestres ou a materiais contaminados do ambiente. Para se 

determinar a sua origem se faz necessária a identificação da sub-espécie, de acordo com o hospedeiro. Em 

muitos casos caninos e felinos a exposição ocorre mediante o contato com roedores ou seus esconderijos 

(PINTER & STRITOF, 2004). Nas infecções causadas pelo M. gypseum, espécie geofílica, os cães e gatos se 

expõem mediante a ação de cavar em áreas contaminadas. As infecções causadas por espécies antropofílicas são 

adquiridas através do contato direto dos animais com pessoas infectadas (FOIL, 1994). 

A maioria dos autores relata que existe uma predisposição etária para a ocorrência de 

dermatofitose em cães e gatos, acometendo principalmente aqueles com até um ano de idade, e atribuem como 

possível explicação para isso o fato de que esses jovens animais ainda não adquiriram uma imunidade completa 

(FOIL, 1994; CARLOTTI & BENSIGNOR, 1999; SCOTT et al., 2001; BALDA et al., 2004; CAFARCHIA et 

al., 2004). BRILHANTE et al. (2003) observaram em seu estudo que houve uma elevada proporção de culturas 

positivas nas amostras de gatos com menos de um ano de idade, enquanto que em cães não houve diferença 

significativa. 

Quanto à predisposição racial em cães, os autores relatam que aqueles com raça definida, 

mormente os Yorkshire terriers, são mais acometidos de dermatofitose que aqueles sem definicão racial, e têm 

como principal agente causador o M. canis (SPARKES et al., 1993; BRILHANTE et al., 2003; BALDA et al., 

2004; CAFARCHIA et al., 2004). Esta predisposição pode estar relacionada a diferenças qualitativas e/ou 

quantitativas na defesa cutânea, pela produção sebácea ou pela pelagem longa (SCOTT et al., 2001). Outra 

possibilidade é a concomitância com outras doenças debilitantes. CERUNDOLO (2004) relatou seis casos de 

dermatofitose generalizada em Yorkshires terriers causados pelo M. canis, nos quais também foi constatado 



paralelamente leishmaniose (4 casos), leishmaniose e erliquiose (1 caso) e diabetes mellitus (1 caso). Embora a 

terapia anti-fúngica tenha sido adotada, nos cães com leishmaniose e/ou erliquiose a remissão do quadro foi 

parcial, sugerindo que a disfunção imunológica causada por essas doenças pode ter influenciado na 

refratariedade da dermatofitose. 

Nos felinos, as raças de pelagem longa como Persa, têm sido apontadas como as mais predispostas 

a infecções por dermatófitos zoofílicos (SCOTT et al., 2001; MANCIANTI et al., 2002; BRILHANTE et al., 

2003). Em seu estudo, BALDA et al. (2004) relataram que dentre os felinos com dermatofitose, que 

apresentavam definição racial, 93,7% eram da raça Persa. Entretanto, considerando-se a casuística total de 

felinos acometidos, com e sem raça definida, não houve predisposição racial.  

 

2.2. Aspectos Epidemiológicos da Malasseziose  

A Malasseziose humana, conhecida como pitiríase versicolor, apresenta uma distribuição mundial, 

ocorrendo com maior frequência em áreas de clima tropical ou subtropical, e com variações na sua prevalência 

dependendo da região estudada. Dados relativos à região sudeste do Brasil mostram que a sua incidência é maior 

em jovens de 16 a 30 anos de idade, mas pode acometer pessoas de qualquer idade, sendo mais frequentemente 

isolada nas áreas seborréicas do corpo, especialmente a região torácica (SIDRIM & ROCHA, 2004). 

A dermatite por Malassezia ocorre mais frequentemente em cães adultos. Uma predisposição 

genética é observada nas raças West Highland white terrier, Basset hound, Dachshund, Cocker spaniel, Shit Tzu, 

e English setter (CHEN & HILL, 2005).  Outros autores também descrevem como raças predispostas: 

Chihuahua, Poodle e Pastor Alemão (SCOTT et al., 2001).  

A ocorrência de dermatite é mais observada nos meses muito úmidos ou no verão, correspondendo 

também à estação onde ocorre a maioria dos casos alérgicos (SCOTT et al., 2001). A predileção por certos sítios 

anatômicos, como as dobras cutâneas, sugere que o aumento da umidade cutânea favorece o crescimento da 

Malassezia. Adicionalmente, as mudanças lipídicas na superfície cutânea resultam no aumento da fonte de 

nutrientes para a Malassezia, promovendo a sua proliferação (CHEN & HILL, 2005). 

A M. pachydermatis é freqüentemente isolada da pele, mucosa e condutos auditivos externos de 

cães e gatos sadios, podendo, entretanto, estar associada a casos de otites externas e dermatites seborréicas. 

CAFARCHIA et al. (2005) avaliaram a ocorrência, os fatores de risco e as espécies de Malassezia em condutos 

auditivos de cães e gatos sadios ou com otite externa, e do total de isolamentos obtidos 97,6% foram 

identificados como M. pachydermatis e 2,4% como M. globosa. O isolamento foi mais freqüente nos animais 

com até 5 anos de idade, acometendo 72,9% e 40% dos cães e gatos com otite, e 57,3% e 28% dos cães e gatos 

sadios, respectivamente. Os resultados mostraram também uma maior prevalência dos casos positivos para 

Malassezia no período de inverno para os gatos e no outono para os cães. Nos casos caninos onde ocorreu a 

infecção, verificou-se que a incidência foi maior naqueles com orelhas pendulares, quando comparados aos que 

tinham orelhas eretas, sendo este, portanto, um fator predisponente.  

Em outra investigação semelhante, realizada em Fortaleza-CE, buscou-se o isolamento da M. 

pachydermatis a partir de amostras colhidas de condutos auditivos sadios ou enfermos de cães. Nos exames 

citológicos, a presença da Malassezia foi observada em 63,7% das amostras de otite, e em 21,43% dos condutos 



auditivos sadios de cães com otite unilateral. Quanto às raças caninas mais acometidas, observou-se que a raça 

Poodle foi a de maior ocorrência, seguida de cães sem raça definida e os das raças Cocker spaniel, Pastor 

alemão, Yorkshire terrier e Rottweiler. A maioria dos cães portadores de Malassezia tinham entre um a três anos 

de idade (GIRÃO et al., 2006). 

 

 

 

2.3. Aspectos Epidemiológicos da Candidíase  

As leveduras do gênero Candida podem ser isoladas a partir de diferentes tipos de 

habitat, incluindo o solo, alimentos contaminados, o homem e animais domésticos. A espécie 

C. albicans, no entanto, raramente é isolada na natureza, tendo como principal habitat em 

humanos o trato digestivo e, por contigüidade, a mucosa vaginal. No ambiente, o seu 

isolamento ocorre devido à contaminação por fezes humanas ou animais (SIDRIM & 

ROCHA, 2004).  

Relato recente mostrou que o agente etiológico mais freqüentemente encontrado em casos de 

onicomicoses, em pacientes humanos, é a C. albicans. Onicomicoses afetam aproximadamente 5% da população 

mundial e representa em torno de 30% do total de infecções micóticas superficiais e 50% das desordens ungueais 

(BRILHANTE et al., 2005). 

A C. albicans, também é integrante da microbiota normal do trato intestinal de 

muitos mamíferos e aves. Raramente é isolada na pele de animais saudáveis, contudo, 

alterações no sistema imune podem favorecer o seu desenvolvimento neste sítio. No Brasil, 

um estudo recente foi realizado para verificar a ocorrência de Candidíase em felinos e sua 

possível associação com o vírus da leucemia felina (FeLV), tratamentos com glicocorticóides 

ou antimicrobianos. Amostras de pelame, mucosa bucal e anal de gatos foram obtidas e 

cultivadas em ágar Sabouraud suplementado com cloranfenicol. Adicionalmente, amostras de 

sangue foram examinadas através da imunofluorescência indireta (IFA). O único fungo 

isolado foi C. albicans: 8,7% (mucosa bucal), 6,7% (pele) e 1,3% (mucosa anal). O teste IFA 

detectou 24,7% de gatos soropositivos. A análise estatística indicou associações significativas 

entre presença de C. albicans na pele ou na mucosa bucal e a infecção por FeLV. Não houve 

predisposição etária, sexual ou racial. Os autores concluíram que a candidíase felina pode 

estar relacionada a uma depressão do sistema imune, pois os gatos FeLV positivos 

sintomáticos, ou aqueles tratados com glicocorticóides, foram os mais susceptíveis à 

colonização por C. albicans (FERREIRO et al., 2002). 



Em outro estudo, realizado na cidade de Fortaleza, avaliou-se a etiologia fúngica 

da dermatomicose em cães e gatos, a partir de amostras colhidas de lesões cutâneas 

sugestivas. Além de dermatófitos, fungos sapróbios foram isolados, dentre os quais os autores 

encontraram Candida spp. em 6,8% dos casos. Embora o isolamento de fungos sapróbios 

possa ocorrer devido à contaminação ambiental, os autores consideraram importante analisar 

a participação destes, especialmente a Candida spp., como agentes causadores da infecção 

cutânea em cães e gatos (PAIXÃO et al., 2001).  

 

3. Patogenia das Dermatomicoses 

 

3.1. Aspectos Relacionados à Patogenia dos Dermatófitos 

Em humanos, a infecção por dermatófitos dependerá da susceptibilidade do hospedeiro, tais como 

fatores genéticos, fisiológicos, idade e imunidade, além da quantidade do inóculo e do agente causal 

(SEGUNDO et al., 2004). A instalação do processo patogênico ocorre após a inoculação de hifas ou 

artroconídios depositados sobre a pele, onde estes se desenvolvem penetrando na camada córnea da epiderme e 

crescem de maneira circular e centrífuga, dando origem a lesões circulares com vesículas margeando a região 

central, denominadas clinicamente de herpes circinada (SIDRIM & ROCHA, 2004). 

Quando hospedeiros sadios são expostos aos dermatófitos em condições experimentais, a infecção 

se desenvolve e uma resposta celular-mediada é induzida. Uma segunda exposição sob as mesmas condições 

promove uma resposta imune capaz de curar a infecção. Linfócitos e monócitos envolvidos nessa resposta imune 

podem produzir fatores de crescimento de citocinas que promovem a renovação do extrato córneo. A infecção 

crônica se desenvolve quando as condições locais do meio ambiente ou fatores de virulência do fungo alteram a 

capacidade da resposta imune-celular ou quando o paciente não desenvolve resposta imunológica aos antígenos 

fúngicos. Mesmo quando a imunidade se desenvolve, alguns dermatófitos como o T. rubrum produzem 

substâncias que diminuem a resposta imunológica. A ausência da resposta imune ou sua supressão, devido a 

produtos do metabolismo fúngico, predispõem à reinfecção (DAHL, 1993). 

A dermatofitose em cães sadios, em geral é autolimitante. Por outro lado, a corticoterapia torna 

essas infecções mais disseminadas e prolongadas, devido à inibição da resposta inflamatória local. A falta de 

imunidade específica nos animais jovens também os torna mais susceptíveis (FOIL, 1994).  

As dermatofitoses caninas e felinas são infecções das hastes dos pêlos e dos folículos pilosos. As 

hastes se tornam frágeis e quebradiças, contendo nos seus fragmentos os artroconídios infecciosos, que 

representam o meio mais eficiente de transmissão para outros hospedeiros. Este material, juntamente com 

escamas infectadas, podem ainda manter-se no ambiente, como fonte de infecção, durante muitos meses (FOIL, 

1994).  

As lesões macroscópicas são manchas descamativas ou crostosas, alopécicas ou com pêlos 

tonsurados, de forma circular ou irregular, que podem coalescer até cobrir grandes porções do corpo (Figura 1). 



Entretanto, podem ocorrer apresentações clínicas do tipo kérion (Figura 2), pseudomicetoma ou onicomicose 

(SCOTT et al., 2001).  

 

                                                                                                                          Fonte: CHAVES, 2007. 

Figura 1. Lesões alopécicas circulares e de formato irregular (setas), distribuídas de forma generalizada em um 

cão com dermatofitose causada por M. canis.  

 

 

 



                                                                                                      Fonte: CHAVES, 2007. 

Figura 2. Lesão em kérion (seta), de aspecto piogranulomatoso, localizada na região torácica de um cão com 

dermatofitose causada por M. canis. 

As lesões do tipo kérion apresentam-se como placas eritematosas elevadas ou nodulares, com 

infecção bacteriana secundária e aspecto piogranulomatoso, resultante de uma reação de hipersensibilidade do 

hospedeiro estimulada pelos metabólitos do dermatófito. Os fungos tendem a morrer nas áreas de inflamação no 

centro das lesões, sendo mais ativos perifericamente, podendo formar um anel eritematoso. Em geral, 

dermatófitos não invadem tecidos subcutâneos e profundos, mas lesões pseudotumorais (micetoma, 

pseudomicetoma) afetando tecidos subcutâneos tem sido descritos em gatos Persas (MEDLEAU & HNILICA, 

2003). Nos casos de onicomicoses em cães e gatos, por exemplo, observam-se unhas de cor alterada, 

malformadas, friáveis, quebradas ou esfaceladas (THOMPSON, 1990). 

 

3.2. Aspectos Relacionados à Patogenia da Malassezia 

Uma barreira epidérmica deficiente por danos nos queratinócitos, leva a um aumento da umidade 

na superfície cutânea, favorecendo a proliferação de leveduras do gênero Malassezia. Ademais, essa ruptura da 

barreira epidérmica permite a exposição cutânea aos antígenos e produtos da levedura, desencadeando reações 

inflamatórias e de hipersensibilidade (CHEN & HILL, 2005). 

Os fatores microclimáticos superficiais que promovem a proliferação de Malassezia são: excessiva 

produção de sebo ou de cerume, acúmulo de umidade e posterior ruptura da barreira epidérmica (FOIL, 1994). A 

levedura elabora lípases que alteram o equilíbrio sebáceo, liberando ácidos graxos, e o zimogênio (uma pro-

enzima inativa) contido na parede celular da levedura é capaz de ativar o sistema complemento, promovendo 

danos na integridade epidérmica, gerando a inflamação e o prurido (SCOTT et al., 2001).  

Algumas doenças estão associadas à dermatite por Malassezia, promovendo a ruptura da barreira 

epidérmica, tais como: as dermatites alérgicas (principalmente a atopia), dermatites seborréicas e infestações por 

ectoparasitas (CHEN & HILL, 2005). As infecções cutâneas causadas por Staphylococcus spp. são também 

fatores predisponentes para a instalação e proliferação da Malassezia (SCOTT et al., 2001). Outro fator 

importante é a deficiência da resposta celular mediada por células T. A hipersensibilidade mediada por estas 

células intervem na recuperação das infecções agudas com leveduras e na prevenção de enfermidades por 

leveduras da microbiota cutânea. Supõe-se que os animais com dermatite por Malassezia apresentam uma 

resposta deficiente de células T (FOIL, 1994). 

 

 

 

3.3. Aspectos Relacionados à Patogenia da Candida 

A C. albicans é a principal levedura encontrada em regiões mucocutâneas, trato 

digestivo e genital de mamíferos e aves, sendo um patógeno oportunista e produzindo com 



maior freqüência estomatite e vaginite, mas podendo atingir pele, unhas, trato respiratório e 

levar à septicemia, dependendo do grau de imunossupressão do indivíduo. Alguns grupos de 

pacientes humanos, como é o caso dos doentes com AIDS/SIDA, são mais susceptíveis, e o 

uso prolongado de drogas antifúngicas nesses pacientes tem estimulado a seleção de isolados 

resistentes de C. albicans (SIDRIM & ROCHA, 2004).   

As lesões cutâneas causadas por Candida se caracterizam por erosões 

eritematosas úmidas, enquanto as lesões orais consistem de placas esbranquiçadas com bordas 

eritematosas. Dependendo do estado geral e condições do animal, pode ocorrer envolvimento 

sistêmico. O curso clínico é crônico, e em alguns casos a doença é refratária ao tratamento 

(MULLER et al.,1996; WILLEMSE, 1995; THOMPSON, 1990). Nos cães, a candidíase pode 

se apresentar, também, na forma septicêmica com lesões nos músculos, ossos e na pele 

(THOMPSON, 1990; SIDRIM & ROCHA, 2004). 

 

4. Diagnóstico das Dermatomicoses 

 

4.1. Diagnóstico Clínico e Laboratorial das Dermatofitoses 

 

4.1.1. Inspeção Cutânea 

A partir do exame físico do animal, através da inspeção cutânea, é possível identificar um quadro 

clínico sugestivo de dermatofitose, onde se destacam as lesões alopécicas de padrão circular, eritematosas e 

encobertas por escamas (SCOTT et al., 2001). O aspecto mais importante a ser considerado é a localização 

folicular, uma vez que a infecção fúngica interrompe o crescimento piloso, levando ao aparecimento de áreas de 

alopecia parcial ou completa, com ou sem eritema (FOIL, 1994). Com a expansão centrífuga da infecção e a 

subseqüente coalescência das lesões dermatofíticas ocorre a formação de áreas alopécicas policíclicas (Figura 

3).  

Além do padrão alopécico circular, lesões de formato irregular também poderão ser visualizadas, 

dependendo do agente, da interação fungo-hospedeiro e do tempo de evolução do quadro (BALDA et al., 2004). 

Vale ressaltar ainda, que outras dermatopatias, tais como: piodermite superficial e sarna demodécica, podem 

apresentar lesões com padrão circular semelhante (FOIL, 1994). Áreas multifocais de alopecia circular, 

associadas a pápulas e crostas, são mais freqüentemente relatadas nos casos de piodermite superficial ou sarna 

demodécica, enquanto nos casos de dermatofitose essas áreas de alopecia estão frequentemente associadas a 

descamação (RHODES, 2005). Essa variação na aparência das lesões e a semelhança com outras doenças tornam 

o diagnóstico clínico da dermatofitose muito difícil. 

 



 

                                                                                        Fonte: CHAVES, 2007. 

Figura 3. Lesões alopécicas circulares e coalescentes (seta) distribuídas no dorso de um cão com dermatofitose.  

 

4.1.2. Aspectos Clínicos Relacionados às Lesões Dermatofíticas 

CARLOTTI & BENSIGNOR (1999) relataram a ocorrência de dermatofitose causada pelo M. 

gypseum em 20 cães. Destes, em 15 (75%) foram observadas lesões alopécicas circulares e áreas de descamação. 

Em 5 cães (25%) as lesões eram nódulos e placas com alopecia e eritema (kérions). Os autores relataram 

também, que a maioria dos cães infectados pelo M. persicolor apresentavam quadros de alopecia, eritema e 

pápulas, associados a descamação intensa. E, em alguns casos, estes também apresentavam foliculite e 

furunculose.  

Um estudo retrospectivo analisou a variação dos sinais clínicos em 66 cães com dermatofitose 

causada pelo T. mentagrophytes, durante um período de 33 anos. Os casos foram divididos em quatro grupos de 

acordo com a sintomatologia clínica. A maioria dos cães (42; 63,6%) apresentava o padrão típico de 

dermatofitose, com lesões alopécicas circulares superficiais e descamação, enquanto um número menor de cães 

(24; 36,4%) não apresentava essas lesões. Destes, 12 (18,2%) apresentavam lesões difusas multifocais com 

eritema irregular, semelhante à hipersensibilidade bacteriana; 10 (15,2%) apresentavam inflamação severa, com 

erosões, crostas e tratos drenosos; 2 (3,0%) apresentavam lesões granulomatosas, semelhante ao 

pseudomicetoma (PINTER & STRITOF, 2004). 

No Brasil, um estudo realizado por BALDA et al. (2004) na cidade de São Paulo, mostrou a 

presença de lesões de conformação circular em 75% e 86,2% dos cães e gatos com dermatofitose, 

respectivamente. As lesões mais comumente observadas foram: alopecia (100%); crostas melicéricas ou 

hemorrágicas (67,5%); eritema (57,5%) e escamas (45%). Além destas, também foram observadas pápulas, 

hiperpigmentação, liquenificação, colarinhos epidérmicos e pústulas em percentuais menores. Nos gatos, as 

lesões mais freqüentes foram: alopecia (91,6%); crostas melicéricas e hemorrágicas (61,1%) e escamas (27,7%). 



As lesões poderão estar presentes em áreas isoladas ou distribuídas de forma generalizada. Os 

relatos mostram uma ocorrência maior de lesões dermatofíticas na região cefálica e nos membros torácicos. Em 

cães e gatos sintomáticos infectados por M. canis, foram visualizadas lesões em pálpebras, pinas, focinho, 

membros torácicos e áreas isoladas do tórax (MANCIANTI et al., 2003). Em cães infectados por M. gypseum, as 

lesões tendem a ser isoladas e raramente generalizam. Um estudo demonstrou que 40% dos cães tinham lesão 

isolada na região de plano nasal, e outros tinham lesões em região mentoniana, região de interdígitos e pinas 

(CARLOTTI & BENSIGNOR, 1999).   

BALDA et al. (2004) constataram que as lesões dermatofíticas em cães estavam em sua maioria na 

região cefálica (67,5%) e na região de tronco (67,5%). Nos felinos estas lesões situavam-se igualmente nas 

regiões cefálica e de tronco, em percentuais de 72,2% e 47,2%, respectivamente. 

O número e o diâmetro das lesões também poderão variar, de acordo com o agente etiológico, a 

susceptibilidade do hospedeiro e o tempo de evolução da infecção. CARLOTTI & BENSIGNOR (1999) 

observaram em alguns casos lesões com 3 cm de diâmetro em cães infectados por M. persicolor. Em outros as 

lesões eram assimétricas e generalizadas.  

 

4.1.3. Exame com Lâmpada de Wood 

A Lâmpada de Wood (Figura 4) foi inventada, em 1903, pelo físico Robert W. Wood, e desde 

então se tornou um instrumento valioso na prática da medicina humana e veterinária. Ela emite uma luz 

ultravioleta com um comprimento de onda de 320 a 365 nm. A fluorescência ocorre quando a luz de 

comprimento de onda curta é absorvida e a radiação de comprimento de onda longa é emitida, tornando-se 

visível. Essa fluorescência, visualizada em animais com dermatofitose, ocorre devido à presença de pteridina, 

uma substância secretada pelo fungo. Essa substância só é produzida por fungos que invadiram pêlo em 

crescimento ativo, não podendo ser obtida de uma infecção pilosa in vitro (ASAWANONDA & TAYLOR, 

1999).  

Algumas infecções dermatofíticas causadas pelo M. canis, poderão ser detectadas através do 

exame com a lâmpada de Wood, observando a presença de fluorescência na haste dos pêlos infectados, 

geralmente tonsurados, localizados no centro ou periferia das lesões (Figuras 5.A e 5.B) (MORIELLO, 2001). 

 



                                                                                                 Fonte: CHAVES, 2007. 

Figura 4. Lâmpada de Wood. 

 

         

                                                                                                                                          Fonte: CHAVES, 2007.                                                        

Figura 5. A - Lesão dermatofítica na face de um cão filhote. B - Fluorescência positiva dos pêlos infectados na 

face do mesmo animal, confirmando a dermatofitose. 

A fluorescência não está presente em escamas ou crostas, ou em culturas de 

dermatófitos (SCOTT et al., 2001). Resultados falso-positivos são comuns na presença de 

fiapos de algodão, escamas e substâncias tópicas, que geralmente fluorescem na cor branca 

(ASAWANONDA & TAYLOR, 1999; SCOTT et al., 2001). Os dermatófitos da espécie M. 

canis apresentam, em geral, fluorescência na cor verde-amarelada. Embora esta técnica 

ofereça um diagnóstico rápido, erros de interpretação poderão ocorrer quando realizada por 

um clínico inexperiente. Além disso, a ausência de fluorescência não descarta a infecção por 

M. canis (ASAWANONDA & TAYLOR, 1999; FOIL, 1994). Outros dermatófitos menos 

comuns que podem fluorescer são M. distortum, M. audouinii e T. schoenleinii (SCOTT et al., 

2001). Embora também pertencentes ao gênero Microsporum, as espécies M. persicolor e M. 

gypseum não produzem a pteridina, e, portanto, não apresentam fluorescência sob a lâmpada 

de Wood (CARLOTTI & BENSIGNOR, 1999).  

Eventualmente, algumas amostras com fluorescência positiva poderão resultar em 

culturas negativas. Isso ocorre devido à administração prévia de medicamentos anti-fúngicos, 

ou quando há contaminação do meio de cultivo por fungos sapróbios, impedindo o 

crescimento de dermatófitos (SPARKES et al., 1993).   

  



Diversos autores têm relatado o uso da lâmpada de Wood como um dos métodos para o 

diagnóstico clínico das dermatofitoses. CAFARCHIA et al. (2004) analisaram 424 amostras de cães e gatos, e 

observaram que 77 produziram culturas positivas para M. canis. Destas, apenas 45,5% apresentaram 

fluorescência positiva sob a lâmpada de Wood. Esse resultado coaduna com os relatos de autores como 

SPARKES et al. (1993) e SCOTT et al. (2001), onde em apenas 50% dos casos foi possível observar 

fluorescência em amostras positivas para M. canis.    

Uma vez que o diagnóstico clínico de dermatofitose é pouco confiável, métodos laboratoriais de 

diagnóstico são recomendados, destacando-se o exame microscópico direto e a cultura fúngica. 

 

4.1.4. Colheita do espécime clínico e exame microscópico direto 

O processamento laboratorial micológico para o diagnóstico das dermatofitoses consiste 

inicialmente no exame direto, através da microscopia de amostras de pêlos ou escamas, colhidas dos animais 

suspeitos. Este método de diagnóstico apesar de simples e prático poderá levar a resultados falso-negativos, em 

virtude da dificuldade de visualização das estruturas fúngicas, por quantidades insuficientes de espécimes 

clínicos colhidos, ou ainda, pela pouca experiência do observador (PANASITI et al., 2006).  

Os pêlos e escamas devem ser removidos, de maneira asséptica, com uma pinça previamente 

flambada ou lâmina de bisturi e armazenados em recipientes estéreis. O uso da lâmpada de Wood pode ajudar a 

selecionar os pêlos a serem colhidos, se o dermatófito for uma cepa de M. canis que apresente fluorescência. No 

laboratório, as amostras são removidas do recipiente, preferencialmente em local asséptico (fluxo laminar), e em 

seguida, são depositadas sobre lâminas estéreis, clarificadas em solução de hidróxido de potássio (KOH 10-40%) 

e cobertas com uma lamínula. O conjunto poderá ser aquecido suavemente por alguns segundos em bico de 

Bunsen para acelerar o clareamento. Após 10 a 15 minutos será feita a análise microscópica da lâmina para 

visualização de possíveis estruturas fúngicas (Figura 6), como hifas septadas ou artroconídios (BRILHANTE et 

al., 2005). Essas estruturas poderão ser confundidas com artefatos como filamentos e fibras de algodão, ou ainda 

com formações de cristal de KOH em preparações superaquecidas ou ressecadas (SCOTT et al., 2001). 

         



                                                                                     Fonte: CEMM, 2007. 

Figura 6. Hifas artroconideadas visualizadas através do exame microscópico direto. 

 

4.1.5. Cultura Fúngica 

Para a colheita do espécime clínico que será destinado à cultura fúngica alguns aspectos 

importantes deverão ser considerados. A assepsia prévia local, bem como os cuidados com o manuseio e 

conservação das amostras são fatores primordiais para que haja fidelidade dos resultados (SIDRIM & ROCHA, 

2004). Em geral, se utilizam lâminas de bisturi estéreis para escarificar as lesões, removendo pêlos e escamas das 

bordas lesionais. Pinças estéreis também poderão ser utilizadas para remover os pêlos sob tração, favorecendo 

assim a positividade do exame, uma vez que estruturas fúngicas poderão estar localizadas na região da raiz 

pilosa (BRILHANTE et al., 2003). A seleção de pêlos fluorescentes através do uso da lâmpada de Wood também 

aumentará a possibilidade de uma cultura fúngica positiva. Uma outra forma de colheita bastante utilizada em 

cães e, principalmente, em gatos assintomáticos é através da fricção com uma escova de dente previamente 

esterilizada sobre a pelagem, removendo assim fragmentos de pêlos tonsurados e escamas contendo estruturas 

fúngicas. Essa técnica pode, ainda, ser realizada com a utilização de quadrados de carpete, previamente 

autoclavados e acondicionados em papel laminado (SCOTT et al., 2001).  

Segue-se a repicagem do espécime clínico em diferentes meios de cultivo. Este procedimento 

exige um ambiente igualmente asséptico, como o fluxo laminar, e durante o processamento um bico de Bunsen 

permanecerá aceso para a flambagem de gafos ou alças de platina, utilizados para remover o espécime clínico 

dos recipientes transportados ao laboratório. Tubos rosqueados contendo os meios de cultivo são inicialmente 

identificados e datados para posterior análise do crescimento fúngico (Figura 7.A). Em seguida, o tubo é aberto 

próximo à chama, e sua extremidade rosqueada é ligeiramente flambada (Figura 7.B). O espécime clínico é, 

então, depositado na superfície do meio, fazendo perfurações paralelas e eqüidistantes (Figura 7.C). Este 

procedimento permite uma melhor diferenciação com a individualização das colônias fúngicas após a sua 

maturação (BRILHANTE et al., 2003). 

 

  

                                                                                                                                              Fonte: CEMM, 2007.                                                  

   



Figura 7. A - Tubos identificados, contendo os diferentes meios de cultivo. B - Tubo rosqueado sendo aberto e 

flambado em bico de Bunsen. C - Espécime clínico sendo inserido no tubo e depositado na superfície do meio de 

cultivo. 

 

Os meios de cultivo preconizados para o isolamento de dermatófitos são: ágar 

Sabouraud; ágar Sabouraud + cloranfenicol (com a finalidade de inibir o crescimento de 

bactérias) e ágar Sabouraud + cloranfenicol + cicloeximida (ágar Mycosel), para inibição do 

crescimento de bactérias e fungos oportunistas. Ao concluir a semeadura, os tubos deverão ser 

incubados em temperatura ambiente, em torno de 25 a 28 °C, durante um período de quinze 

dias, e deverão ser observados diariamente, avaliando-se o crescimento fúngico (SIIDRIM & 

ROCHA, 2004). 

 O DTM, desenvolvido por Taplin et al. (1969), tem sido utilizado em micologia 

médica e encontra-se comercialmente disponível para a prática veterinária. Sua fórmula pode 

variar, de acordo com o fabricante, mas em geral contêm nutrientes para promover o 

crescimento de dermatófitos, antibióticos seletivos para suprimir o crescimento de fungos e 

bactérias contaminantes, e o pH indicador vermelho de fenol. Quando uma espécie de 

dermatófito é cultivada em DTM, preferencialmente utiliza o substrato protéico do meio, 

promovendo um pH alcalino. Neste caso, a mudança de cor ocorre simultaneamente com o 

início do crescimento fúngico. Os fungos saprófitas, no entanto, utilizam os carboidratos do 

meio e somente alcalinizam o pH após o completo crescimento da colônia (GUILLOT et al., 

2001). No entanto, um estudo revelou que alguns fungos não dermatófitos também promovem 

a mudança de cor no meio DTM com a mesma rapidez que os dermatófitos, sendo esta uma 

desvantagem para a sua utilização (SALKIN, 1973). 

Um estudo realizado na França, testou a eficiência do RapidVet-D®, um kit 

comercial para diagnóstico de dermatófitos, contendo o meio de cultivo DTM. Inicialmente, 

cobaias foram infectadas experimentalmente com cepas de M. canis, T. mentagrophytes e T. 

equinum, e após 21 dias foram colhidas amostras de pêlos. Estas foram inoculadas no 

RapidVet-D® e posteriormente incubadas em cinco diferentes temperaturas (18, 21, 24, 27 e 

37°C). O estudo concluiu que a inoculação em DTM de 10 ou mais pêlos infectados, e 

mantidos em temperatura constante de 24 ou 27°C, promoveu uma rápida mudança de cor do 

meio de amarelo para vermelho, entre 2 a 6 dias (GUILLOT et al., 2001). 

A eficiência do DTM também foi comparada a outros meios, como o Ágar 

Sabouraud Dextrose (SDA) e o EDM (Enriched Dermatophyte Medium), para o isolamento 

de dermatófitos. As amostras foram inoculadas simultaneamente nos três meios, sendo que 



em DAS e DTM, foram incubadas em duplicata nas temperaturas 30 e 37°C. As amostras 

inoculadas em EDM foram incubadas em temperatura ambiente, variando de 18 a 25°C. O 

estudo concluiu que as culturas foram positivas em 98,27% dos casos para DTM, e em 

96,55% e 85,34% dos casos, respectivamente, para SDA e EDM (SINGH & BEENA, 2003). 

No Brasil, existe um “kit” comercial, contendo o DTM. O Dermatobac® é um 

laminocultivo destinado ao isolamento de fungos causadores de dermatomicoses e, de acordo 

com o manual do fabricante (PROBAC DO BRASIL, 2007), possui os seguintes meios de 

cultura seletivos: 

1) Agar DTM: seletivo para dermatófitos, preparado segundo a fórmula sugerida por TAPLIN. É um 

meio de coloração amarela intensa, que ocupa a superfície mais larga do Dermatobac®. O 

DTM favorece a multiplicação de dermatófitos e inibe o crescimento de fungos saprofíticos, 

bactérias e algumas espécies de leveduras. A maioria dos dermatófitos alcaliniza rapidamente 

o meio durante sua multiplicação, o que pode ser facilmente observado pela mudança de cor 

do indicador de pH de amarelo para vermelho. É importante notar que a mudança de cor se 

verifica antes mesmo do aparecimento de colônias, fazendo com que na primeira semana 

depois da semeadura já se saiba da existência do fungo, mesmo que as colônias só se façam 

notar após duas ou três semanas de incubação. Algumas espécies de Candida podem crescer 

no meio D.T.M. e também alterar sua cor.  

2) Agar Sabouraud glicose: É um meio enriquecido que permite a multiplicação de 

dermatófitos e da maioria das leveduras. É também seletivo, impedindo a multiplicação de 

bactérias e fungos saprofíticos. Não tem indicador de pH e, portanto, não sofre alteração de 

coloração. Em casos positivos as colônias aparecem de 1 a 4 semanas após a semeadura.  

3)Agar BIGGY: É um meio seletivo, recomendado para o isolamento de leveduras, 

especialmente do gênero Candida. As espécies de Candida reduzem o sulfito bismuto, um dos 

componentes do meio, fazendo com que o ágar se torne marrom ou negro.  

 

Após a maturação das colônias fúngicas é feita a análise macro e micromorfológica. Na análise 

macromorfológica serão descritas as características relacionadas à textura, relevo e pigmentação de cada colônia. 

As colônias de M. canis, crescem moderadamente rápido em meio Sabouraud, com maturação em torno de 10 

dias, e apresentam textura algodonosa, com relevo apiculado e radiado, e pigmentação branca (Figura 8.A). O 

reverso da colônia poderá apresentar pigmentação de cor amarelo-limão (Figura 8.B). Poderá também ocorrer 

pleomorfismo, com a observação de colônias algodonosas altas. As colônias de M. gypseum, crescem 

rapidamente, em geral em 3 a 5 dias, e apresentam superfície plana, bordas irregulares, e textura arenosa. A 

pigmentação mostra variações de matizes amarelo-acastanhado. Com o pleomorfismo, poderão surgir colônias 

algodonosas e brancas (Figura 9.A). O gênero Trichophyton apresenta variações macromorfológicas, de acordo 

com a espécie isolada. Es cães, a espécie mais relatada é o T. mentagrophytes var. mentagrophytes, que em ágar 



Sabouraud, apresenta textura furfurácea ou pulverulenta, sem relevo acentuado, formando círculos concêntricos, 

de coloração branco-amarelada ou castanho-avermelhado (Figura 9.B). O reverso da colônia apresenta 

pigmentação castanha (SIDRIM & ROCHA, 2004). 

 

                                                                                                                   Fonte: CEMM, 2007. 

Figura 8. A - Colônias de M. canis, com textura algodonosa e relevo apiculado e radiado.  

B - reverso das colônias, mostrando o pigmento amarelo-limão difundindo-se no meio. 

  

 

                                                                                                                   Fonte: CEMM, 2007. 

  

  



Figura 9. A - Colônias de M. gypseum, com textura arenosa e bordas irregulares. B - Colônias de T. 

mentagrophytes var. mentagrophytes com textura furfurácea.  

Para a análise micromorfológica, deve ser confeccionada uma lâmina de microscopia, utilizando-se um 

fragmento da colônia acrescido de corante lactofenol azul-algodão em lâmina e lamínula. Deve-se 

preferencialmente colher fragmento da porção central da colônia, pois nesse local as estruturas fúngicas de 

reprodução já estão bem definidas, sendo possível evidenciar, com maior facilidade os macroconídios (SIDRIM 

& ROCHA, 2004). A espécie M. canis apresenta macroconídios fusiformes, de paredes grossas e numerosas 

septações (Figura 10-A). Os macroconídios de M. gypseum são simétricos, com septos de paredes finas, 

extremidades arredondadas e superfície rugosa (Figura 10-B). A espécie T. mentragrophytes apresenta-se 

micromorfologicamente com estruturas de frutificação características, onde se destacam as hifas em espiral e 

aglomerados de microconídios em forma de cacho de uva (Figura 11). Os macroconídios desta espécie 

apresentam a forma de charuto e estão soltos ou ligados a hifas hialinas e septadas (SIDRIM & ROCHA, 2004). 

 

                                                                   Fonte: CEMM, 2007. 

Figura 10. A - Macroconídios de M. canis corados pelo lactofenol azul algodão.                    B - Macroconídios 

de M. gypseum corados pelo lactofenol azul algodão. 

 

           Fonte: SIDRIM & ROCHA, 2004. 

Figura 11. A - Macroconídio de T. mentragrophytes. B - Microconídios em cacho. C - Hifa em espiral.  

Quando o crescimento fúngico nos meios de culturas convencionais apresentarem na 

micromorfologia apenas a visualização de hifas estéreis, deve-se recorrer ao uso de meios de 

  



culturas especiais que contenham substâncias e ingredientes que favoreçam o 

desenvolvimento de estruturas de frutificação e ornamentação típicas de cada espécie de 

dermatófito. Os meios mais empregados para esse fim são: ágar-arroz e ágar-lactrimel 

(SIDRIM & ROCHA, 2004). 

 Para a realização da semeadura nesses meios serão utilizados fragmentos das colônias 

obtidas no isolamento primário em ágar Sabouraud, com o auxïlio de um gafo de platina. 

Inicialmente o gafo será flambado em bico de Bunsen, e após um breve resfriamento faz-se a 

colheita de uma amostra da colônia, repicando em seguida no tubo contendo um dos referidos 

meios. A incubação é feita em temperatura ambiente, em torno de 25 a 28 °C, por um período 

de cinco a dez dias (SIDRIM & ROCHA, 2004). 

A identificação final é feita através de provas bioquímicas e fisiológicas, adequadas para cada espécie 

fúngica, tais como: a prova de requerimentos vitamínicos (tiamina, ác. nicotínico, histidina, inositol), o teste da 

urease, o microcultivo em ágar batata e o teste de perfuração de pêlo in vitro (BRILHANTE et al., 2005).  

A prova de requerimentos vitamínicos é utilizada na identificação definitiva das diferentes espécies de 

dermatófitos, em situações em que estes apresentem características semelhantes durante a macromorfologia e a 

micromorfologia. A identificação das espécies, portanto, somente será possível observando as diferentes 

exigências nutricionais, após a repicagem da cepa nos meios ágar Trichophyton, conhecidos como: T1, T2, T3, 

T4, T5, T6 e T7 (SIDRIM & ROCHA, 2004). 

O teste da urease baseia-se na capacidade que determinadas espécies de dermatófitos 

têm de produzir a enzima urease, que hidrolisa a uréia, liberando amônia e alcalinizando o 

meio. Para a realização desse teste deve-se fazer semeadura de um pequeno fragmento da 

colônia do dermatófito em um tubo contendo ágar-uréia de Christensen. Após esse 

procedimento o tubo deverá ser incubado em temperatura ambiente (25 a 28 °C), por um 

período de 96 horas. O resultado do teste será considerado positivo se ocorrer a modificação 

na coloração do meio, de amarelo para rosa-escuro, após o crescimento fúngico (SIDRIM & 

ROCHA, 2004).  

O microcultivo em ágar batata é usado para proporcionar um estudo detalhado das 

diferentes estruturas fúngicas, bem como a disposição destas ao longo das hifas. A preparação 

dos blocos é feita mediante o corte com bisturi de uma película de aproximadamente 0,4 mm 

de profundidade de ágar-batata em uma placa de Petri. Os blocos quadriculares são 

transferidos para lâminas de microscopia estéreis e então inoculados nos quatro lados com um 

pequeno fragmento da colônia do isolamento primário. Em seguida, são cobertos com 

lamínula estéril e incubados em uma câmara úmida estéril, à temperatura ambiente, por um 

período de aproximadamente quinze a vinte dias. Quando houver crescimento adequado, a 



lamínula, com o micélio aderido, é removida do bloco de ágar e montada sobre uma lâmina de 

microscopia contendo o corante lactofenol azul-algodão (SIDRIM & ROCHA, 2004).  

O teste de perfuração de pêlo in vitro permite a diferenciação das espécies fúngicas que apresentam 

órgãos perfuradores daquelas que não os têm. Em uma placa de Petri contendo ágar batata, amostras de colônias 

são inoculadas sobre fragmentos de fios de cabelo loiros, previamente esterilizados, provenientes de crianças 

pré-púberes. Em seguida, a placa é incubada em temperatura ambiente (25 a 28 °C), por um período de sete a 

quarenta dias. Semanalmente serão retirados alguns fios de cabelo do meio para análise microscópica, após a 

coloração com lactofenol azul-algodão.  O teste é considerado positivo pela observação de perfurações nos pêlos 

infectados in vitro (SIDRIM & ROCHA, 2004). 

 

4.2. Diagnóstico Clínico e Laboratorial das Leveduras 

 

4.2.1. Diagnóstico da Malasseziose 

      Em cães a M. pachydermatis tem sido associada a quadros pruriginosos, resistentes 

aos glicocorticóides. As lesões são superficiais, caracterizadas por alopecia, eritema variável, 

descamação gordurosa, e localizam-se principalmente na região de dobras faciais, pavilhões 

auriculares, região ventral do pescoço e extremidade dos membros (RHODES, 2005; 

WILKINSON & HARVEY, 1997).  Nos casos crônicos a lesão cutânea apresenta 

hiperqueratose, hiperpigmentação e liquenificação, com odor desagradável característico 

(MEDLEAU & HNILICA, 2003). 

     A M. pachydermatis cresce bem em 48 horas, sob temperaturas entre 25 e 37°C, em 

meios micológicos e bacteriológicos como o ágar-sangue, ágar Sabouraud dextrose, ágar 

infusão de cérebro e coração, além de outros. Para outras espécies de Malassezia  é utilizado 

também o isolamento em meio Dixon.  A coloração de Gram é usada para visualização dos 

blastoconídios. A maioria destas leveduras produz colônias glabras, de coloração branca ou 

bege, textura cremosa e superfície lisa. Após o crescimento da colônia deve-se proceder ao 

exame microscópico através de preparações com solução salina, lactofenol azul de algodão ou 

corante de Gram. Estruturas arredondadas ou ovais em brotamento, associadas ou não à 

presença de hifas e pseudo-hifas, devem ser observadas (SIDRIM & ROCHA, 2004). 

      Os critérios bioquímicos são importantes para a identificação das leveduras, e 

investigam a capacidade que elas têm em utilizar determinados carboidratos e compostos 

nitrogenados como fonte de carbono e nitrogênio, respectivamente, e de fermentar também 

alguns carboidratos. Os organismos do gênero Malassezia não fermentam carboidratos, e 

utilizam D-glucoronato, mioinositol, nitrato e ácidos graxos, que servem como única fonte de 



carbono.  Para as leveduras desse gênero, são feitas provas de assimilação de Tween 20, 40, 

60 e 80, como única fonte de lipídeos em meio sólido a partir de agar Sabouraud com 

cloranfenicol e cicloeximida, incorporando 2 ml de inóculo com 105 leveduras/ml, 

depositando a mistura em placa de Petri estéril. Logo após a solidificação do meio, inoculam-

se 5 µl de Tween 20, 40, 60 e 80, respectivamente, em quatro orifícios realizados sobre o agar 

e incubando a 32°C durante uma semana. A utilização do Tween interpreta-se pelo halo de 

crescimento e a formação de precipitado ou anel ao redor da Tween (SIDRIM & ROCHA, 

2004; CABAÑES et al., 2007).  

      As colônias de Malassezia spp. em meios apropriados e a 35-37°C são de textura 

cremosa, de cor creme a marrom-clara, topografia convexa, superfície lisa ou levemente 

rugosa, aspecto seco e de diâmetro variável de acordo com o tempo de incubação. As células 

leveduriformes apresentam membrana de duplo contorno, e a forma globosa, oval ou 

elipsóide, com brotamento monopolar fialídico, formando uma imagem semelhante a garrafa, 

e a gemação sucessiva produz uma área espessa na parede da célula-mãe, distinguindo-se uma 

cicatriz germinal ou colarete, facilmente observada durante a microscopia (SIDRIM & 

ROCHA, 2004). 

      

4.2.2. Diagnóstico da Candidíase 

Para as leveduras do gênero Candida, são realizadas provas de tubo germinativo, fermentação e 

assimilação de açúcares, bem como o microcultivo, onde se analisa a micromorfologia. O tubo germinativo é 

uma projeção alongada que emerge da levedura quando esta entra em contato com soro humano ou de outros 

animais, à temperatura de 37°C, durante duas a três horas (BRILHANTE et al., 2005; LACAZ, 2002). 

     O gênero Candida é constituído por leveduras que em cultura e tecidos têm 

reprodução assexuada, através da formação de blastoconídios, pseudo-hifas e, 

ocasionalmente, hifas verdadeiras. No exame direto das lesões produzidas por C. albicans, 

utilizando hidróxido de potássio (KOH) ou pelo método de Gram são observadas células 

leveduriformes Gram positivas, ovais, com gemulação de base fina, dividindo em duas células 

e presença de pseudo-hifas. A C. albicans é um fungo leveduriforme quando saprófita e 

assume forma de pseudohifas ou hifas, quando invade os tecidos. Pode ser cultivada em ágar 

sangue e em ágar Sabouraud, apresentando um crescimento rápido. Não é sensível a 

cicloheximida e após 24 a 48 horas a uma temperatura de 25°C apresenta colônias cremosas a 

pastosas de coloração creme com odor característico (LACAZ et al., 2002). As células da C. 

albicans obtidas através de cultivo em meio de cultura, caracterizam-se por paredes finas, 

ausência de cápsula e formam blastoconídios esféricos (8-12µm) ou levemente ovais (6-10µm 



x 3,6-6µm). No exame histopatológico, a candidíase caracteriza-se por dermatite perivascular 

(espongiforme ou hiperplásica), dermatite intra-dérmica pustular (especialmente subcorneal), 

ou foliculite (supurativa). As estruturas da Candida spp. podem ser visualizadas em secções 

histológicas como blastoconídios (células ovóides que estão em freqüente brotamento, e 

possuem um diâmetro entre 3 a 5µm), pseudohifas, e ocasionalmente como hifas. Geralmente 

são visualizadas nos cortes corados com hematoxilina-eosina (HE), mas podem ser melhor 

observadas quando coradas pelo ácido periódico de Schiff (PAS) (MULLER et al.,1996; 

LACAZ et al., 2002). 

               



JUSTIFICATIVA 

 

                    Em virtude da similaridade dos sinais clínicos em relação a outras dermatopatias, as dermatofitoses, 

de um modo geral, são clinicamente mal diagnosticadas e supra-estimadas, induzindo o clínico a erros de 

conduta terapêutica. Dentre os métodos convencionais de diagnóstico micológico, a cultura fúngica é 

considerada como o método padrão-ouro. Apesar da confiabilidade deste método, a demora no resultado ainda é 

um obstáculo a ser superado. O presente trabalho pode ser justificado pela necessidade de aprimoramento dos 

métodos convencionais de diagnóstico micológico, através da utilização de novos meios de cultivo, que 

proporcionem resultados mais rápidos e eficientes, e que possam ser de fácil execução, podendo ser realizado 

pelo clínico no próprio consultório.   



HIPÓTESES CIENTÍFICAS 

 

1. Lesões alopécicas circulares não são causadas unicamente por infecões dermatofíticas. 

 

2. O laminocultivo contendo os meios DTM, ágar Sabouraud glicose e ágar BiGGY é um método eficiente 

para o diagnóstico micológico de dermatofitose. 

 



OBJETIVOS 

           

1. Objetivo Geral 

  

Realizar um estudo comparativo entre os métodos convencionais de diagnóstico micológico e um kit de 

laminocultivo, analisando o crescimento fúngico e a sua diferenciação nos inóculos, a partir de espécimes 

clínicos colhidos de lesões cutâneas sugestivas de dermatofitose em cães e gatos, na cidade de Fortaleza-CE, 

visando estabelecer um diagnóstico mais rápido, prático e eficiente.  

 

2. Objetivos Específicos 

 

2.1. Fazer o levantamento clínico-laboratorial e epidemiológico da casuística de dermatofitose em uma 

população de cães e gatos com lesões sugestivas; 

 

2.2. Fazer o diagnóstico diferencial entre dermatofitose e outras dermatopatias que apresentam padrão lesional 

semelhante (sarna demodécica e piodermite superficial), a partir de amostras caninas colhidas de lesões 

alopécicas circulares; 

 

2.3.  Comparar os diferentes métodos de diagnóstico micológico: lâmpada de Wood, exame microscópico 

direto, cultura fúngica convencional (ágar Sabouraud glicose; ágar Sabouraud com cloranfenicol; ágar Mycosel e 

ágar Dixon), e laminocultivo (DTM; ágar Sabouraud glicose e ágar Biggy) quanto à rapidez, praticidade e 

eficiência de diagnóstico. 
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Alopecia circular em cães: é realmente dermatofitose? 

 

 

 

 
RESUMO  

A dermatofitose é uma infecção fúngica que acomete a pele e folículos pilosos de carnívoros domésticos, mais 

comumente causada por fungos dos gêneros Microsporum e Trichophyton. Clinicamente se observam lesões 

alopécicas, de padrão circular, encobertas por escamas ou crostas. Entretanto, apesar do padrão lesional 

sugestivo, é pouco confiável o diagnóstico com base apenas na sintomatologia clínica, visto que outras 

dermatopatias apresentam lesões de padrão semelhante. Portanto, este trabalho teve como objetivos, avaliar o 

papel dos dermatófitos em cães portadores de lesões alopécicas de padrão circular, utilizando como métodos 

diagnósticos a lâmpada de Wood, o exame direto e a cultura fúngica, assim como estabelecer o diagnóstico 

diferencial em relação às demais dermatopatias de padrão lesional semelhante. Foram isolados dermatófitos em 

27 (29,3 %) das 92 amostras caninas analisadas. O M. canis foi a espécie mais predominantemente isolada nos 

animais com dermatofitose, seguida pelas espécies M. gypseum e T. mentagrophytes var. mentagrophytes. A 

prevalência foi maior nos animais de raça definida, mormente os da raça Yorkshire terrier e Poodle. Das 65 

amostras caninas negativas para dermatófitos, foi estabelecido o diagnóstico de demodicidose localizada em seis 

(6,5%) e o diagnóstico clínico-terapêutico de piodermite superficial em 59 (64,1%). As lesões dermatofíticas 

foram mais frequentemente observadas na região cefálica, com diâmetro de até 2 cm. Apesar dos sinais clínicos 

sugestivos, nem todos os casos suspeitos foram realmente positivos para dermatófitos, confirmando então a 

necessidade do diagnóstico diferencial, especialmente para infecções bacterianas e demodicoses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

Dermatophytosis is a fungal infection that affects the skin and hair follicles of dogs and cats. It is most 

frequently caused by the genus Microsporum and Trichophyton. Clinically, alopecic lesions have a 

circular pattern and are covered by scales and crusts. However, despite the suggestive lesion pattern, 

diagnosis based only in the clinical signs is not reliable, since other dermatopathies present lesions 

with the same pattern. Therefore, the objective of this work was to evaluate the frequency of 

dermatophytes in dogs with circular alopecic lesions, using Wood’s light examination, direct 

examination and fungal culture as diagnostic methods, as well as to establish the differential diagnosis 

of the other dermatopathies that present similar lesions. Dermatophytes were isolated in 27 of the 92 

canine samples (29.3%). M. canis (25.0%) was the most common species isolated from the positive 

samples, followed by M. gypseum (3.3%) and T. mentagrophytes var. mentagrophytes (1.1%). The 

occurrence was higher in dogs of defined breed, mainly Yorkshire terriers and poodles. Of the 65 

negative samples for dermatophytes, diagnosis of localized demodicosis was established in six (6.5%) 

and clinical-therapeutic diagnosis of superficial pyoderma in 59 (64.1%). Clinical signs of the 

dermatophytosis cases were most frequently observed in the cephalic region, with diameters up to two 

centimeters. Despite the suggestive clinical signs, not all the suspicious cases were really positive for 

dermatophytes, thus confirming the need for distinguishing diagnosis, especially for bacterial diseases 

and demodicosis.          



1. INTRODUCTION 

 

Dermatophytosis is primarily a hair follicle disease whose clinical signs are lesions characterized by 
ring-shaped or nummular alopecia, scales and rapid centrifugal expansion.11, 20 Although it can affect 
animals of any age, sex or breed, some reports show that puppies up to one year of age and breeds 
like the Yorshire terrier and poodle are most susceptible.5, 8 It is an infection that is easily transmitted 
between species and has public health significance due to its known zoonotic potential, for this reason 
arousing great interest in physicians and veterinarians.5, 7, 21 

 

Microsporum canis is referred to as the most common cause of dermatophytosis in dogs and cats. It is 
also the main culprit causing zoophilic dermatophyte infections in humans.7, 10, 15, 21 M. gypseum and 
Trichophyton mentagrophytes var. mentagrophytes are also reported as agents causing 
dermatophytosis and their occurrence may be variable according to the area studied.6, 8, 9, 18 

 

The infections caused by M. canis can be detected by Wood’s light examination, observing the 
fluorescence of the infected hairs. This technique is very valuable when performed by an experienced 
clinician, but it should not be used as the only diagnostic method, since in some cases non-fluorescent 
dermatophytes can be present. Causes of false positive findings include lint, which appears bright 
white, as well as scales, ointments and dried soap on the hair surface.1, 11 

 

Direct microscopic examination of the clinical specimen, cleared in KOH solution (10 to 40%), 
sometimes allows visualization of the fungal structures, which can be released or adhere to the hair, 
such as hyphaes or artroconidias. However, during the clarification process, the presence of topical 
medications or unctuous substances might cause the formation of bubbles which mimic the fungal 
structures, causing interpretation errors. Thus, the gold-standard method of mycological diagnosis for 
all dermatophytes is fungal culture.5, 17 After the inoculation of the clinical specimen in classic culture 
media, such as Sabouraud dextrose agar, the growth and macroscopical differentiation of the fungal 
colonies are observed, from their texture, relief and pigmentation. Then, the micromorphology is 
described by microscopic visualization of the fungal structures.5  

 

From clinical examination and cutaneous inspection of the animals, it is possible to identify clinical 
signs suggestive for dermatophytosis, like nummular alopecic and scaly areas.9, 20 However, diagnosis 
based only in these clinical signs it is not reliable because other dermatophaties, such as bacterial 
infections and localized demodicosis, may also present lesions with similar patterns.9, 11  Due to this 
similarity of clinical signs, dermatophytoses are commonly misdiagnosed and overdiagnosed in 
animals.11, 20 

 

Therefore, the objective of this work was to evaluate the frequency of dermatophytes in dogs bearing 
circular alopecic lesions, as well as to establish the differential diagnosis of the other dermatopathies 
that present similar lesions.  



2. Material and Methods 

 

2.1. Animals 

 

Between January 2006 and March 2007, a total of 92 dogs were selected due to the presence of 
lesions suggesting dermatophytosis, characterized by circular alopecia. They were sent by clinical 
veterinarians for dermatologic examination at a veterinary clinic in the metropolitan area of Fortaleza, 
Ceara, Brazil. The dogs’ breed, sex, age and a detailed clinical appearance of the lesions were 
recorded, together with information about the onset of the signs, their development, the dogs’ home 
environment, contacts, presence and intensity of pruritus and previous treatments. Then the lesions 
were topographied according to the affected area and measured, by which they were classified into 
three categories according to diameter: below 2 cm, 2 to 4 cm and over 4 cm.  Wood’s light 
examination was performed in all cases to check for the presence of fluorescence. 

 

2.2. Specimen collection 

 

Local asepsis was done with ethyl alcohol at 70%, and the samples were collected from the lesions’ 
borders by plucking hair with forceps or by scraping epidermal scales with a sterile surgical blade. The 
clinical specimens were stored in sterile recipients and taken to the Specialized Medical Mycology 
Center – CEMM, at the Federal University of Ceara. 

 

2.3. Mycological laboratory methods 

 

The samples were analyzed through direct examination under an optical microscope (40x), to note the 
presence or absence of fungal structures, after being cleared in KOH solution at 40%. Then other 
parts of the samples were inoculated in tubes with Sabouraud dextrose agar (2%), Sabouraud with 
chloramphenicol, Mycosel agar and modified Dixon’s agar. The cultures were incubated at room 
temperature (25 to 28ºC) except the Dixon’s agar sample (35ºC), and examined daily for 14 days. 
Growth and macroscopic differentiation of the fungal colonies were characterized from the texture, 
relief and pigmentation.5,12 From the primary isolation, the micromorphology was characterized by 
microscopic visualization of both the reproductive and ornamental structures of the fungi on slides 
prepared with lactophenol blue. The definitive diagnosis was based on complete laboratory testing, 
including microculture in potato agar, in vitro hair perforation test, urease test and by nutritional 
requirements.5  

 

2.4. Differential diagnosis methods 

 

Skin scrapings were taken from all dogs to investigate the presence of mites from the circular alopecic 
areas, using a sterile surgical blade. The clinical specimen was then placed on a slide, cleared in KOH 
solution at 10% and examined under a microscope (40x). This method was used for differential 
diagnosis of demodicosis.  Dogs that simultaneously presented a negative result from skin scraping, 
Wood’s light examination and direct examination of the samples from the circular alopecic areas were 
submitted to antibiotic therapy using cephalexin (Celesporin, Braskap Industria e Comercio S.A.), at a 
dose of 30 mg/kg every 12 hours for 21 days. This therapeutic method was used for differential 
diagnosis of superficial pyoderma and was based in the clinical response to the post-antibiotic 
treatment.16  

 

2.5. Statistical Analysis 

 



The study was conducted utilizing descriptive variable analysis. The Fisher and Pearson Chi-Square 
tests were used to analyze the associations of the categorized variables. The Mann-Whitney 
nonparametric test was used for the comparison analysis between the discrete data. The smallest 
significance level considered in all the tests was 0.05. 

 

3. Results 

 

A total of 92 dogs carrying circular alopecic lesions were examined, from which 27 samples (29.3%) 
were positive to dermatophytes, six (6.5%) had diagnosis of demodicosis and 59 (64.1%) had 
diagnosis of superficial pyoderma (Figure 1). 

 

The species of dermatophytes isolated were M. canis (23; 85.2%), M. gypseum (3; 11.1%) and T. 
mentagrophytes var. mentagrophytes (1; 3.7%) (Table 1). The fungal culture also revealed yeast 
isolation in nine canine samples (9.8%), from which only M. pachydermatis was identified.      

 

Comparison of the breed of the animals and the etiology of the disease showed that 
of the 27 dogs that presented dermatophytosis, three (11.1%) were crossbreeds and 
24 (88.9%) were of defined breed, with Yorkshire terriers (9; 33.3%) and poodles (8; 
29.6%) being the most commonly infected (Table 1). Among the 59 dogs with 
superficial pyoderma, 11 (18.6%) were crossbreeds and 48 (81.4%) were of defined 
breed, with poodles (15; 25.4%), Yorkshire terriers (7; 11.7%) and Labradors (5; 
8.5%) the most commonly infected. 
 
Regarding the sex of the animals and etiology of the disease, there was no 
significant difference observed between the sexes of the 27 dogs presenting 
dermatophytosis, of which 11 (40.7%) were male and 16 (59.3%) were female 
(p=0.4421).  
 
The ages of the dogs with dermatophytosis varied from one month to 14 years, and 
this disease was most observed in dogs up to one year of age (9; 33.3%) (Figure 2). 
Dogs with superficial pyoderma also varied in age from one month to 14 years, of 
which 25 (42.4%) were from one month to three years old, and 19 (32.2%) were from 
six to eight years old. 
 
Concerning to presence and intensity of pruritus, of the 27 dogs with 
dermatophytosis, 18 (66.7 %) had presence of pruritus, of which 9 cases (33.3%) 
were of slight intensity and 9 (33.3%) were of moderate intensity. Of the 59 dogs with 
superficial pyoderma, 52 (88.1%) had presence of pruritus, with 30 (50.8%) of 
moderate intensity, 17 (28.8%) of slight intensity and 5 (8.5%) with intense pruritus. 
Referring to topography of the circular alopecic lesions according to the area found, 
dogs had these lesions in different areas simultaneously. The location of the lesions 
in the cases of dermatophytosis and superficial pyoderma was compared by the 
Fisher test. The results showed a significant presence of lesions in the cephalic area 
(p=0.0001) and on the thoracic members (p=0.0432) in dogs with dermatophytosis. 
Comparatively, there was a significant presence of lesions in the thoracic area 
(p=0.0055) and lumbar area (p=0.0092) in dogs with superficial pyoderma (Table 2).  
 
In dermatophytosis cases there was significant presence of lesions up to 2 cm 
diameter (p=0.0013). However, this was not significant in relation to the infection 



course. Concerning lesions of 2-4 cm diameter, in dermatophytosis cases they were 
significant (p=0.0507) in later-course infections. There was no significant relation 
between the number of dogs with lesions above 4 cm diameter and the infection 
course in both dermatophytosis and superficial pyoderma cases. 
 

4. Discussion 

 

The cases reported in this work, composed of dogs with clinical lesions suggestive of 
ringworm, showed a higher positive rate (29.3%) compared to reports from other 
areas of Brazil2, 10, 14 and reports from some European countries.6, 15 The skill of 
clinical veterinarians during animal selection and the collection of samples exclusively 
from circular alopecic lesions may have contributed to this positive rate.  
 
Wood’s light examination for mycological diagnosis was able to identify the majority 
of the dermatophytosis cases, since fluorescence was observed in 17 (73.9%) of the 
23 positive cases of M. canis infection (Figure 3). The collection of hair samples from 
the suggestive lesions was also very important. However, false negative results 
occurred in six cases (26.1%) of dermatophytosis by M. canis.  In the four cases 
caused by other dermatophyte species, no fluorescence was observed.  
 
M. pachydermatis was the only yeast isolated in 9 of the 92 canine samples. This 
finding poses a question about the real participation of this yeast in canine skin 
lesions with circular alopecia patterns. In fact, many authors have reported this yeast 
as a component of the microbiotic skin and ear passages in healthy dogs.3, 12 Also, it 
can be an opportunist or secondary agent in superficial pyoderma, which may 
present skin lesions that mimic dermatophytosis [20]. In this work, the post-treatment 
clinical cure with cephalexin suggested that M. pachydermatis  was only a secondary 
agent. 
 
Among the three species of dermatophytes isolated, M. canis was the most frequent 
in the fungal cultures. This agrees with the report of BRILHANTE et al. (2003), and 
also with reports from the South and Southeastern regions of Brazil2, 10, 13, 14 and of 
other countries.6, 15, 21 M. gypseum was the second most often isolated species 
(11.1% of the positive samples). This finding is also similar to the reports from other 
regions of Brazil2, 14 and also from Chile.22 T. mentagrophytes var. mentagrophytes 
was isolated in only one sample, the same percentage found by BRILHANTE et al. 
(2003). However, this finding differs from the findings of some other authors, who 
have reported this species occurred more frequently than M. gypseum.6, 15, 18 

 
Concerning the breed predisposition, this study showed that dogs of defined breed, 
particularly the Yorkshire terrier (33.3%), had dermatophytosis more frequently than 
the crossbreeds. This was also observed by BRILHANTE et al. (2003) and other 
authors in Brazil2 and Europe.6 There was no significant difference in the distribution 
of positive culture samples between the sexes.  
Young dogs until one year of age represented the majority of the positive cases for 
dermatophytosis (Figure 2). The higher incidence of dermatophytosis at this age may 
be explained by the biochemical changes in the puppies’ skin during their growth and 
by the delayed development of the inflammation due to the absence of specific 
immunity.9, 11, 20 



 
The presence of pruritus in dogs with dermatophytosis has been reported by different authors, with 
variations of intensity, being complicated in some cases by secondary bacterial infections.18, 22 In this 
study, there was no significant difference in the intensity of pruritus in the dermatophytosis cases 
compared with bacterial infections. But pruritus was significantly more frequent in dogs with bacterial 
infections (88.1%) than those with dermatophytosis (66.7%) (p=0.0335). The resolution of pruritus 
through post antibiotic treatment in dogs whose samples were negative in both mycological and 
parasitological diagnoses also helped confirm the therapeutic diagnosis of superficial pyoderma. 

 

The number of lesions, their diameter and course of infection were analyzed in dermatophytosis and 
superficial pyoderma cases. No difference was found between the numbers of lesions in both 
diagnoses. The lesions’ diameter, measured during clinical examination, showed variations according 
to the disease and infection course. Some dogs had lesions of different diameters. The clinical aspects 
of the dermatophyte infections were circular and alopecic lesions covered by scales. The majority of 
these lesions were observed on the cephalic area (p=0.0001) and thoracic members (p=0.0432). It 
was similar to the results obtained by other authors.9, 22 A comparison of the lesion diameters 
according to diagnosis showed a significant presence of lesions up to 2 cm in diameter in the 
dermatophytosis cases (p=0.0013). In later course infections, the lesion diameters grew in dogs with 
dermatophytosis. In superficial pyoderma cases this was not observed.   

 

Variations in appearance of the lesions, not restricted to the classic circular pattern, make clinical 
diagnosis very difficult, particularly for dermatophyte infections in dogs.18 Although clinical signs of 
dermatophytosis can be variable, depending of the fungus-host interaction, the most important aspect 
to consider is the follicular location. The infection, in general, interrupts hair growth, leading to the 
appearance of partial or complete alopecia areas, with or without erythema.11 Multifocal spots of 
circular alopecia, as well as papulas and crusts, are more frequently related to bacterial infections or 
demodicosis, while in dermatophytosis these alopecic lesions are associated with scales.19  

 

The parasitological scraping examination of skin samples, used as a differential 
diagnosis method for demodicosis, showed the presence of Demodex canis in six 
(6.5%) canine samples. One was positive simultaneously to M. gypseum and D. 
canis. Other authors have reported demodicosis as a disease that is most frequent in 
young dogs and usually presents lesions that mimic dermatophytosis.10, 20 In this 
study, it was possible to see the similarity in the nummular lesions in the parasitic and 
dermatophytic dermatophaties, as well as the possibility of their concurrent 
occurrence. 
 
The other canine cases, whose samples were negative in skin scrapings and 
mycological examinations, had a therapeutic diagnosis of superficial pyoderma due 
the full remission of the lesions and the pruritus post-treatment with cephalexin. It 
was reported that in bacterial infections of the epidermal stratum and hair follicles of 
dogs, circular lesions known as epidermal collarete could be seen, mimicking 
dermatophytic signs. The use of cephalexin as the antibiotic of choice in the present 
study was based on the previous reports that demonstrated its efficiency in the 
treatment of canine pyoderma.4, 16  
 
Although the presence of circular alopecic lesions can suggest only a dermatophytic 
cause, in this study it was shown that despite the suggestive clinical signs, not all the 
suspicious cases were really positive for dermatophytes. There were other etiologies, 
such as demodicosis and superficial pyoderma, confirming the need for differential 
diagnosis, especially for these other diseases. 
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FIGURES LEGENDS 
 
Figure 1. Graphical representation of dogs with circular alopecic lesions, according to diagnosis. 

 
Figure 2. Graphical representation of dogs with dermatophytosis, according to age. 
 
Figure 3. Wood’s examination: a classic circular alopecic lesion with positive 
fluorescence. 



Table 1. Distribution of dogs with dermatophytosis, according to breed definition and etiology agent.  

 

BREED 
Dermatophytosis 

 M. canis  M. gypseum  T. mentagrophytes 
Yorkshire terrier 9 - - 
Poodle 8 - - 
Crossbreed 1 2 - 
Dachshund 1 - - 
Cocker spaniel 1 - - 
Pinscher 1 - - 
Bulldog 1 - - 
Pitbull - - 1 
Boxer 1 - - 
Labrador - 1 - 

TOTAL 23 3 1 
 



Table 2. Number of dogs presenting circular alopecic lesions, according to location 
and diagnosis.  
 

Location 
Dermatophytosis Superficial 

pyoderma M. canis M. gypseum T. mentagrophytes 

Cephalic 11 2 - 5 

Lumbar 11 - - 42 

Thoracic members 6 2 1 8 

Pelvic members 6 1 1 14 

Thoracic 7 - 1 37 

Pectoral 4 - 1 9 

Cervic 4 - - 6 

Caudal 4 - - 3 

Abdominal 3 - - 14 

Sacral 3 - - 8 

Axilar 1  -  - - 
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Figure 1. Graphical representation of dogs with circular alopecic lesions, according to diagnosis. 
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Figure 2. Graphical representation of dogs with dermatophytosis, according to age. 



 

 

Figure 3. Wood’s examination: a classic circular alopecic lesion with positive fluorescence.   

 
 



Capítulo II 
 

 

 

 

 

Diagnóstico de dermatofitose em cães e gatos: métodos micológicos convencionais versus 
laminocultivo. 

 

 

 

 

RESUMO. O exame com lâmpada de Wood, exame microscópico direto e a cultura fúngica têm sido usados 

para o diagnóstico das dermatofitoses. Entretanto, é crescente a busca por métodos diagnósticos mais rápidos e 

práticos. O objetivo deste estudo foi comparar os métodos micológicos convencionais e um kit de laminocultivo 

quanto à eficiência e rapidez de diagnóstico. Amostras de pêlos e escamas de cães e gatos foram inoculadas em 7 

diferentes meios de cultivo fúngico e observados a cada dois dias, durante 14 dias. O crescimento fúngico foi 

similar em todos os meios de cultivo. Macroconídios foram observados mais frequentemente nos meios ágar 

BiGGY e ágar DTM em 20 (64,5%) e 19 (61,3%) das amostras positivas, respectivamente. A mudança de cor do 

meio DTM foi observada em todos os casos positivos. Concluiu-se que o kit de laminocultivo é eficiente e 

prático, podendo ser utilizado por clínicos veterinários no próprio consultório. O meio ágar Biggy, originalmente 

desenvolvido para o isolamento de leveduras, mostrou-se um excelente meio para isolamento de dermatófitos, 

favorecendo o desenvolvimento de suas estruturas de reprodução. 

 

 



Capítulo II 
 

 

THE VETERINARY JOURNAL 
 
 
 
 

Diagnosis of Dermatophytosis in Dogs and cats: Conventional Mycological Methods 

Versus a Slideculture Kit 

 
 
 
 
 

Lúcio Jackson Queiroz CHAVES a, *, Raimunda Sâmia Nogueira Brilhante b, 
Rossana Aguiar CORDEIRO b, c, André Jalles MONTEIRO d,  

José Julio Costa SIDRIM b, Marcos Fábio Gadelha ROCHA a, b 
 
 
 
 
aFaculty of Veterinary, Postgraduate Program in Veterinary Science, State University of 
Ceará, Fortaleza – CE, Brazil. 
 
bDepartment of Pathology and Legal Medicine, Faculty of Medicine, Specialized Medical 
Mycology Center, Federal University of Ceará, Fortaleza – CE, Brazil. 
 
cDepartment of Biology, State University of Ceará, Fortaleza-CE, Brazil. 
 
dDepartment of Mathematics and Statistics - Federal University of Ceará, Fortaleza – CE, Brazil  

 
 
 
*Corresponding author: L. J. Q. Chaves. Rua Monsenhor Bruno, 289/304; Meireles. CEP: 
60.115-190. Fortaleza, CE, Brazil. Phone: 55 (85) 3248-0236. Fax: 55 (85) 3491-2918. E. 
mail:  luqueiroz69@hotmail.com 
 

 

 

 

The Veterinary Journal 
(England) 

 
 



(Artigo formatado de acordo com a revista, em fase de revisão para ser submetido) 
Abstrat. Wood’s light examination, direct microscopic examination and fungal culture have 
been used for diagnosis of dermatophytes. However, it is increasing the search for practical 
and faster diagnostic methods. The objective of this study was to compare the conventional 
mycological methods with a slideculture kit about efficiency and rapidity of diagnosis. Hair 
and scales samples of 92 dogs and 8 cats were inoculated in tubes with Sabouraud dextrose 
agar (2%), Sabouraud with chloramphenicol, Mycosel agar and modified Dixon’s agar, and 
simultaneously, inoculated in a slideculture kit, contending DTM, Glucose agar and BiGGY 
agar. Fungal growth was similar in all culture mediums. Macroconidias were most founded in 
BiGGY agar and in DTM agar from 20 (64.5%) and 19 (61.3%) of positive samples, 
respectively. The color change of DTM was observed in all of its positive samples. It was 
concluded that the slideculture kit was efficient and practice, being able to be used in its own 
office. Additionally, BiGGY agar, which is more indicated for the isolation of yeasts, showed 
as an excellent medium for dermatophytes, favoring the development of its reproduction 
structures.  
 
Keywords: Dermatophytosis / Diagnosis / Dogs / DTM / BiGGY 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introduction  

 

The dermatophaties of dogs and cats constitute the majority of the routine attending in 

Pet Clinicians. Amongst these, special outstanding are give to dermatomycosis, a fungal 

disease mainly caused for dermatophytes of genus Microsporum and Trichophyton and for 

yeasts of genus Malassezia and Candida (Foil, 1994; Scott et al., 2001).  

From clinical examination and cutaneous inspection of the animals, it is possible to 

identify clinical signs suggestive for dermatophytosis, like nummular alopecic and scaly areas 

(Scott et al., 2001). The most important aspect to be considered is the follicular localization, 

once that the fungal infection interrupts the hair growth, leading to the appearance of partial 

or complete alopecic areas, with or without erythema (Foil, 1994). By centrifugal expansion 

of the infection and subsequent coalescence of the dermatophytic lesions, occurs the 

formation of alopecic polycyclic areas. Farther the alopecic circular standard, lesions of 

irregular format also could be visualized, depending of the agent, the fungus-host interaction 

and the time evolution of the case (Balda et al., 2004). Moreover, it is important to stand out 

that other dermatopathies, such as: superficial pyoderma and demodicosis, can present lesions 

with the same circular standard (Foil, 1994). This variation in the appearance of the lesions 

and his similarity with other diseases usually make difficult the clinical diagnosis of 

dermatophytosis. 

The diagnosis of dermatophytosis has been carried out by conventional mycological 

methods and/or by slideculture kit. For example, some dermatophytic infections, especially 

those caused by M. canis, could be precociously detected by Wood’s light examination, 

observing the fluorescence on infected hairs. Direct microscopic examination of the clinical 

specimen, cleared in KOH solution (10 to 40%), sometimes allows visualization of the fungal 

structures, which can be released or adhere to the hair, such as hyphaes or artroconidias. 

However, during the clarification process, the presence of topical medications or unctuous 

substances might cause the formation of bubbles which mimic the fungal structures, causing 

interpretation errors. Thus, the gold-standard method of mycological diagnosis for all 

dermatophytes is fungal culture. However, demand a minimum time of 15 days between 

primary isolation and identification of fungal species. Then, it is increasing the search for 

practical and faster diagnostic methods.  

In 1969, Taplin et al. introduced a specific culture medium for dermatophytes, the 

DTM (dermatophyte test medium). Since then, the DTM come gaining ample acceptance in 

medical mycology, being commercially available for veterinary practice. When a 



dermatophyte species is cultivated in DTM, preferentially, the protein substratum of the 

medium is metabolized, promoting an alkaline pH. In this case, the color change of the 

medium occurs simultaneously with the beginning of colonies growth, helping the clinician in 

the precocious diagnosis of dermatophytosis (Guillot et al, 2001).  

The bismuth sulphite glucose glycine yeast (BiGGY) agar is a medium used in 

medical mycology for the isolation and presumptive differentiation of yeasts species, 

especially those of the genus Candida (Yucesoy, 2005). Its formulation contains bismuth 

sulphite that inhibits bacterial growth and allows fast yeasts growth, changing the medium 

color from yellow to brown.  

Despite conventional laboratory diagnosis be trustworthiness, delay of results is still 

an obstacle to be surpassed. Therefore, considering the inherent factors of clinical and 

laboratorial diagnosis of dermatophytosis, the objective of this study was to compare the 

conventional mycological methods with a slideculture kit about efficiency and rapidity of 

diagnosis.  

 

Materials and methods  

 

Sampling and examination by Wood’s light  

A total of 100 animals (92 dogs and 8 cats) with suggestive lesions of dermatophytosis 

(circular alopecia and scales) were examined from January 2006 to March 2007 by 

veterinarians for dermatological examination, in a clinical veterinary medicine of the region 

metropolitan of Fortaleza, Ceará - Brazil. The dogs’ breed, sex, age and a detailed clinical 

appearance of the lesions were recorded. Wood’s light examination was performed in all 

cases to check for the presence of fluorescence from the infected hairs.  

 

Harvest of the Clinical Specimen  

Local asepsis was done with ethyl alcohol at 70%, and the samples were collected from the lesions’ 

borders by plucking hair with forceps or by scraping epidermal scales with a sterile surgical blade. A part of the 

samples was inoculated immediately in the slideculture kit and another part was stored in sterile recipients and 

taken to the Medical Mycology Specialized Center – CEMM, at the Federal University of Ceará, Brazil.  

 

 

 

Direct Examination  



Hair samples plucked from the border of lesions were analyzed through direct 

examination under an optical microscope at 40x magnification to note the presence or absence 

of fungal structures (artroconidias), after being cleared in 30% potassium hydroxide 

(Brilhante et al, 2003).   

 

Slideculture 

Hair and scale samples from sugestive lesions were inoculated, immediately after 

collecting, in the slideculture kit (Dermatobac - Probac of Brazil), contending DTM agar, 

glucose agar and BiGGY agar. Clinical specimens were deposited on perforations made on 

three mediums surface using a forceps. The slidecultures were incubated at room temperature 

(25 to 28ºC). The color change of DTM as well as colonies growth in the three mediums, 

were examined each 2 days, during 14 days. After this period, if fungal colonies did not 

growth, the sample was considered negative (Moriello, 2006).  

 

Conventional fungal culture 

At Medical Mycology Specialized Center, samples were removed from the sterile 

recipients and inoculated in tubes with Sabouraud dextrose agar (2%), Sabouraud with 

chloramphenicol agar, Mycosel agar and modified Dixon’s agar. The cultures were incubated 

at room temperature (25 to 28ºC) except the Dixon’s agar inoculums (35ºC), and examined 

each 2 days, during 14 days. Growth of fungal colonies was characterized from its texture, 

relief and pigmentation. The micromorphology was characterized by microscopic 

visualization of both the reproductive and ornamental structures of the fungi on slides 

prepared with lactophenol blue. The complementary diagnosis was based on complete 

laboratory tests, including microculture in potato agar, in vitro hair perforation test, urease test 

and by nutritional requirements (Brilhante et al, 2003; Moriello, 2006). 

 

Statistical analysis 

The study was conducted utilizing descriptive variable analysis. The 

Fisher and Pearson Chi-Square tests were used to analyze the associations 

of the categorized variables. The Mann-Whitney nonparametric test was used 

for the comparison analysis between the discrete data. The smallest 

significance level considered in all the tests was 0.05. Concordance among 

the results of the three diagnosis methods (Wood’s light examination, direct microscopic 

examination and fungal culture) was evaluated by means of kappa statistics. 

 



Results  

 

A total of 100 samples were analyzed, being 92 from dogs and 8 from cats, all 

presenting nummular alopecic lesions. Dermatophytes isolates by fungal culture are shown in 

Table 1. 

The Wood’s light examination showed positive fluorescence in 17 (54.8 %) of the 31 

cases of dermatophytosis, confirmed by fungal culture, with isolation of M. canis (Table 2). 

Others two fluorescence samples were false positive. From the 14 false negative canine 

samples by Wood’s light examination, in 10 were isolated M. canis and in 3 and 1 were 

isolated M. gypseum and T. mentagrophytes, respectively.  

Microscopic examination of clinical specimens showed positive results in 17 analyzed 

samples, been visualized artroconidias adhered to surface of broken hairs, after clarification 

with 30% potassium hydroxide. Considering only the 31 cases of dermatophytosis, diagnosed 

by fungal culture, in 15 (48.4%) the microscopic examination was positive (Table 2). In the 

others 2 samples where the examination also was positive, did not have fungal growth in none 

of the seven culture mediums used. These samples had also presented negative fluorescence 

during the examination with Wood’s light examination. 

The time of fungal growth was similar in all culture mediums, observing the appearing 

of the majority of colonies from the fourth day, and its maturation in up to 10 days post-

inoculation. In Sabouraud agar medium also was observed growth of bacterial colonies. There 

were 6 false negative results by conventional culture and one negative result by slideculture 

(Table 3). 

The macroscopic identification of the dermatophytic colonies was based in its texture, 

relief and pigmentation characteristics, from the conventional fungal culture (Figs. 1A-1C). 

The microscopic identification of the dermatophytes species, through the visualization of both 

the reproductive and ornamental structures of the fungi on slides prepared with lactophenol 

blue (Figs. 2A-2B), was the parameter used to analyze how  the culture medium presented the 

best result. Of the 31 positive samples for dermatophytes in the 7 analyzed mediums in this 

study, it was possible to identify the presence of macroconidias, more frequently, in the 

slideculture with BiGGY agar (20; 64.5%), DTM (19; 61.3%), and glucose agar (18; 58.1%), 

as well as in the conventional culture with Mycosel agar (14; 45.2%) and Sabouraud with 

chloramphenicol agar (12; 38.7%) (Table 4). 

The analysis of dermatophytes colonies growth and DTM color change reveled that at 

day 4, 18 (60%) of the 30 positive samples for dermatophytes in this medium already 



presented colonies growth, however its color remained in yellow with a discrete red circle in 

formation surrounding the colonies (Fig. 3A). The complete color change of DTM was 

observed in 30 (96.8%) of the total of analyzed positive samples (n=31). This complete 

change occurred from days 4, 6 and 8 post-inoculation, in 33.3%, 76.6% and 83.3% of the 

positive cases for dermatophytes, respectively (Fig.3B). Only from day 10 there was 100% of 

positively, with complete color change for red of the 30 positive samples. The color change 

also was observed in 9 samples where did not have growth of dermatophytic colonies. This 

change occurred concomitant with the contamination in Glucose agar and BiGGY agar, 

situated on reverse of the slide surface of the kit, promoting the color change after 6 days 

post-inoculation. Therefore, in some of these cases, the color change was only partial, 

occurring in adjacent edges of the slide surface, next to the contaminated colonies from the 

reverse. Additionally, color change also occurred in 10 samples contamined by saprobe 

fungus.  

 

Discussion 

 

Considering the 31 positive samples in culture, the Wood’s light was efficient in 

detecting the presence of dermatophytosis, before fungal isolation, in 54.8% of the cases. 

However, considering only M. canis species as.causing agent, the percentage of positively 

was of 73.9%. Fluorescence occurs due to presence of pteridine, a substance secreted by its 

fungus. This dermatophytic species, in general, fluoresces in the green-yellowish color. 

Results false-positives commonly occur at presence of lint, which appears bright white, 

scales, ointments, and dried soap. In this study it was observed false-negative results in 14 

(45.1%) of the cases that were positive in culture, from which, 5 cases were also positive on 

microscopic examination. Although this method offers a fast diagnosis, errors of 

interpretation will be able to occur when realized by an inexperienced clinician. Moreover, the 

fluorescence absence does not discard the infection, once that not all of the dermatophytes 

species fluoresce (Foil, 1994; Asawanonda & Taylor, 1999).  Despite to help clinicians on 

previous mycological diagnosis of M. canis, Wood’s light examination is inefficient as the 

presence of other dermatophytes species from the same genus, like as: M. persicolor and M. 

gypseum, because these ones do not produce pteridine and, therefore, do not fluoresce 

(Carlotti & Bensignor, 1999; Scott et al., 2001).  

According with Scott et al. (2001), dermatophytosis is diagnosed by direct 

microscopic examination from 40 to 70% of the cases. In our study, this method was efficient 



to identify fungal structures (arthoconidias) in 15 (48.4%) of the total positive samples for 

dermatophytes. This positivity value was lower than results obtained by Brilhante et al. 

(2003), which was of 61%. But it was similar as value of 53.2%, founded by Cafarchia et al. 

(2004). Hydroxide preparation tends to saponify when gently heated thus forming fat globules 

in the slide (Singh & Beena, 2003). In fact, during examination, it was possible to visualize 

small bubbles made by chemical reaction between potassium hydroxide solution and 

ointments from the clinical specimen, mimicking fungal structures. This founding could 

induce the observer to give a false-positive result, depending of the skill. Although the direct 

microscopic examination is a simple and practical method for mycological diagnosis, it can 

also produce results false-negative in some cases. In our study, it was observed in 16 (51.6%) 

of the positive cases by culture. This occurred, probably, for the difficulty of visualization of 

arthroconidias from the sample, for insufficient amounts of clinical specimens, or still, for the 

skill of the observer (Panasiti et al., 2006). 

Fungal culture was the most efficient method for diagnosis of dermatophytosis when 

compared with Wood’s light and direct microscopic examinations, once that from the total of 

the positive cases was possible isolate dermatophytes at least in one of the 7 culture mediums 

analyzed. The statistic analysis by Fisher test, reveled that Wood’s light and direct 

microscopic examination are independent tests in both diagnosis positive or negative by 

culture, but should be used as complementary methods each other. They will be useful 

especially when a previous diagnosis is necessary in suspicious cases.  

The efficiency of the conventional fungal culture and slideculture were similar, with 

80.6% and 96.8% of positive samples, respectively. The growth of dermatophytes of the 

genus Microsporum was similar from the conventional cultures by Sabouraud agar, as soon 

as, from slideculture by DTM agar, with colonies being visualized from 4 to 6 days post-

inoculation. This result is in accordance with founding of Carlotti & Bensignor (1999). 

Therefore, in our study, there were 6 false negative results by conventional culture and one 

negative result by slideculture. The statistic analysis reveled that not exists significant 

difference between the false-negative results in both diagnosis methods (p=0.0000). The 

samples collection, his conservation and carried, as well as it’s manipulation at laboratory like 

overheating of platinum fork in the flame of a Bunsen burner, maybe influenced these 

negative results. Otherwise, the samples collection and immediately inoculation on 

slideculture kit maybe reduced the risk of contaminations, favoring dermatophytes growth.   

The DTM developed by Taplin et al. (1969), beyond the selective action of 

cycloheximide, incorporated the chlortetracicline and the gentamicine as inhibiting of the 



bacterial growth. In fact, in our study, did was not observed bacterial growth in none of the 

samples inoculated by DTM from the slideculture. The alkaline reaction during 

dermatophytes growth in DTM provokes color change by phenol red, making a previous 

diagnosis of dermatophytosis. According with the manufacturer of the slideculture kit, this 

color change should be visualized up to seven days post-inoculation of the positive samples. 

In fact, our study showed that from the majority of the positive cases (83.3%) this color 

change occurred until day 8. But, a complete change of all positive cases only occurred at day 

10.  

Although, DTM color change make a previous diagnosis of dermatophytosis, it blocks 

the visualization of some fungal characteristics like pigment production at reverse of colonies, 

which could assist to dermatophytes identification (Moriello, 2004). Another important factor 

is the possibility of false-positive reactions. Some authors related that many 

nondermatophytic species may also promote the color change of DTM, with the same 

intensity and rapidity (Salkin, 1973). Other authors affirm that this situation only happens 

after the complete growth of saprobe fungi (Moriello, 2004; Guillot et al, 2001). But, 

according to Carlotti & Bensignor (1999), M. persicolor, a dermatophytic species, also 

presents similar characteristic, changing the DTM color only after the complete growth of the 

colony. In agreement with Salkin (1973), in our study we verify that 3 from the 10 samples 

contamined by saprobic fungus, their color changes become at eighth day post-inoculation, 

similar to 25 (83.3%) of the positive samples to dermatophytes. Is still important to stress the 

false positive results by color change, observed in our study, where did not have fungal 

growth. This occurred in 9 cases, concomitant with saprobic growth on Glucose agar and/or 

BiGGY agar situated at reverse of the slideculture kit. Although, in this case contaminant 

colonies were not visible in DTM, it is possible that their metabolites should spread due to 

proximity with the other face of slideculture, provoking a change of pH and the consequent 

color change. This parameter, therefore, does not have to be considered as only criterion for 

the definitive diagnosis of dermatofitose. The micromorphologic identification of fungal 

structures of reproduction (macroconidias), as well as the accomplishment of complementary 

tests as microculture in potato agar, in vitro hair perforation test, urease test and nutritional 

requirements is basic for the conclusion of a trustworthy diagnosis.  

About microscopic visualization of macroconidias from dermatophytic colonies, the 

statistical analysis reveled that all culture mediums had significant concordance in diagnosis 

of dermatophytosis. Therefore, it is important to stress the excellent positively of BiGGY agar 

medium for dermatophytes, once which originally was developed for culture and 



differentiation of yeasts, mainly of the Candida species. Besides, in its positive samples, we 

founded a higher number of macroconidias than others culture mediuns.  

Comparing all culture mediums in pares by Fisher’s test, the statistical analysis 

reveled that BiGGY agar had a significant lower number of false-negative results when 

compared with Sabouraud dextrose agar (p=0.0127), Sabouraud with chloramphenicol agar 

(p=0.0768) and Dixon’s agar (0.0004). The presence of bismuth sulphite in BiGGY agar 

inhibits the bacterial growth and allows a fast growth of colonies of Candida. Dextrose, 

glicine and yeast extracts, supply the necessary nutrients for its growth. It is possible that 

these same nutrients may be assimilated by colonies of dermatophytes, thus influencing the 

high production of macroconidias. Other important founding was that during the growth of 

dermatophytes colonies in BiGGY agar it was observed the color change of this medium from 

yellow to brown, similar to that would occur for Candida. This parameter also could be used 

to fortify the diagnosis of dermatophytosis. Therefore, other studies about BiGGY agar will 

be necessary to elucidate this increase production of macroconidias and its color change. 

Basing on our results, it is possible to affirm that this medium will be able to become an 

excellent option for dermatophytes culture. 

In summary, the slideculture is efficient and of practice execution for the diagnosis of 

dermatophytosis by clinicians, being able to be used in its own office. However, the fungal 

culture continues being the most efficient method for diagnosis of dermatophytosis. 

Additionally, the BiGGY agar, which is more indicated for the isolation of yeasts, showed as 

an excellent medium for isolation of dermatophytes, favoring the development of its 

reproduction structures.  
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Table 1. Dermatophytes isolated in positive cultures from dogs and cats, presenting nummular 
alopecic lesions. 

Sample Origin 
Dermatophytes Number of 

Cases M. canis M. gypseum T. mentagrophytes 
Dogs 23 3 1 27 
Cats 4 - - 4 

TOTAL 27 3 1 31 



Table 2. Comparison of results in dogs and cats samples by Wood’s light examination, 
microscopic examination and fulgal culture. 

Wood’s Light Direct Examination  
Conventional Culture + 

Slideculture Samples (n) 
  Positive Negative  

Negative 
Negative 9 65 74 
Positive 5 2 7 

Positive 
Negative 7 2 9 
Positive 10 -- 10 

TOTAL  31 69 100 
Fisher’s exact test: positive culture (p=0.9425); negative culture (p=0.1790). 

 



Table 3. Comparison between conventional culture in tubes with slideculture about their positively to 
dermatophytes, according with founding of macroconidias from primary isolation in dogs and cats. 

 Conventional Culture*   
Slideculture**  negative positive n 
negative 69 1 70 
positive 6 24 30 
Total 75 25 100 

                Fisher's Exact Test: p = 0,0000 

              *Sabouraud dextrose agar, Sabouraud with chloramphenicol agar, Mycosel agar,  
modified Dixon’s agar. 

              **Glucose agar, DTM agar and BiGGY agar. 
 



Tabela 4. Analysis of presence or absence of macroconidia from the conventional culture mediums and 
slideculture mediums in dog’s and cats positive samples.  

 

Culture mediums Presence (n) Absence (n) 

Sabouraud dextrose agar (2%)* 9 22 

Sabouraud chloramphenicol agar* 12 19 

Mycosel agar* 14 17 

Dixon agar*  4 27 

DMT agar**  19 12 

Glucose agar**  18 13 

BiGGY agar**  20 11 

                           *Conventional culture medium. 
                           **Slideculture medium. 



Figure Legends 
 
Figs. 1A-1C. Dermatophytes colonies on Sabouraud agar 10 days post-inoculation. A) M. canis. B) M. gypseum. 

C) T. mentagrophytes.  

 
Figs. 2A-2B. Macroconidias of dermatophytes in lactophenol blue by microscopic examination. A) M. canis. B) 
M. gypseum. 

 

Figs. 3A-3B. Slideculture kit, showing the color change of DTM agar after growth of M. canis. A) 4 days post-

inoculation. B) 8 days post-inoculation. 



 

Figs. 1A-1C. Dermatophytes colonies on Sabouraud agar 10 days post-inoculation. A) M. canis. B) M. gypseum. 

C) T. mentagrophytes.  
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Figs. 2A-2B. Macroconidias of dermatophytes in lactophenol blue by microscopic examination. A) M. canis. B) 
M. gypseum. 
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Figs. 3A-3B. Slideculture kit, showing the color change of DTM agar after growth of M. canis. A) 4 days post-

inoculation. B) 8 days post-inoculation. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

- Os cães portadores de dermatofitose na população analisada apresentam características semelhantes às de 

outras regiões brasileiras, tendo como principal agente etiológico o M. canis, e acometendo principalmente cães 

com padrão racial definido e com até um ano de idade; 

  

- Embora a presença de lesões com padrão alopécico circular tenha sugerido uma causa unicamente 

dermatofítica, os resultados mostraram etiologias diferentes, como por exemplo: piodermite superficial e sarna 

demodécica;  

 

- A distribuição das lesões nas regiões topografadas, mostrou uma freqüência maior de localização cefálica, 

lombar e de membros torácicos nos cães com dermatofitose, quando comparada às demais etiologias;  

 

- Considerando-se os achados clínicos e os resultados obtidos da utilização da lâmpada de Wood e do exame 

microscópico direto nas amostras caninas e felinas analisadas, a cultura fúngica continua sendo o método mais 

eficiente e confiável para o diagnóstico das dermatomicoses; 

 

- O laminocultivo revelou-se uma excelente opção para os clínicos veterinários, uma vez que apresentou 

resultados satisfatórios e a possibilidade de execução no próprio consultório, e destacou-se pela mudança de cor 

observada no meio DTM, após o crescimento das colônias de dermatófitos, assim como, pela produção 

aumentada de macroconídios observada no meio ágar Biggy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS 

 



Dentre os vários resultados obtidos neste estudo, referentes à utilização de diferentes meios de cultivo, merece 

destaque a eficiência do meio ágar BiGGY. Este meio, originalmente desenvolvido para o diagnóstico de 

leveduras, poderá ser utilizado também para o diagnóstico de dermatófitos, uma vez que mostrou ser capaz de 

estimular o desenvolvimento das estruturas de reprodução dermatofíticas, em proporções relativamente maiores 

que os demais meios de cultivo. Maiores estudos, no entanto, são necessários para analisar quais as substâncias 

responsáveis por essa estimulação. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: Formulário de Anamnese e Inspeção Cutânea. 

 
ANIMAL:  ______________         PROPRIETÁRIO(A).:  ________________________________________ 

ESPÉCIE: ______________         RAÇA:  ______________________________  IDADE: _______________ 

 

SEXO:  (   ) Macho-1       Castrado:  (   ) Sim-1    (   ) Não-2 

              (   ) Fêmea-2       Cio:  (   ) Regular-1       (   ) Irregular-2       (   ) Ausente-0     (   ) Recente-3 

 

AMBIENTE:     (   ) Casa -1       (   ) Apto.-2   (   ) Sitio -3      Contato com:  (   ) Cães -1    (   ) Gatos-2  

   Acesso à rua:  (   ) Sim -1         (   ) Não -0               Acesso à areia/grama:  (   ) Sim-1       (   ) Não-0 

   Viajou para sítio/praia recentemente:   (   ) Sim -1     (   ) Não -0 

 

ECTOPARASITAS:  (   ) Não-0     (   ) Pulgas -1      (   ) Carrapatos-2      (   ) Piolhos-3     (   ) Ácaros-4 

 

HIGIENE:       Produto:    (   ) Sabonete -1         (   ) Shampoo -2                      (   ) Ambos -3 

                        Banhos:     (   ) Semanais-1         (   ) Quinzenais -2                    (   ) Mensais -3 

                        Local:        (   ) Em casa -1          (   ) Clínica ou Pet Shop -2      (   ) Ambos -3 

                     

ALIMENTAÇÃO:     (   ) Ração -1   (   ) Comida caseira -2     (   ) Ambos -3 

                               

HISTÓRICO DA DOENÇA (animal com lesões circunscritas): 

 

Número total de lesões alopécicas circulares:  _______  

    

Com diâmetro até 2 cm  ______    Entre 2 - 4 cm  _____    Acima de 4 cm _______ 

 

 (    ) Cefálica    (    ) Cervical       (    ) Torácica    (    ) Lombar   (    ) Sacral     (    ) Caudal   

 (    ) Peitoral     (    ) Abdominal  (    ) Membros torácicos   (    ) Membros pélvicos 

 

     Prurido:     (   ) Ausente -0     (   ) Leve -1     (   ) Moderado -2     (   ) Intenso -3 

    

     Tempo de evolução: (   ) 7 dias -1   (   ) 14 dias -2   (   ) 21 dias -3  (   ) 28 dias -4  (   ) acima de 28 -5   

 

     Contágio:           (   ) Não -0     (   ) Sim-1, __________________________________________________ 

     Medicação oral: (   ) Não -0     (   ) Sim -1, ______________________________________________ 

     Medic. tópica:    (   ) Não -0     (   ) Sim -1, ______________________________________________ 

 



EXAMES COMPLEMENTARES: 

 

     RASPADO CUTÂNEO:  (   ) Negativo - 0     (   ) Sarcoptes - 1   (   ) Demodex -2 

     LUZ DE WOOD:             (   ) Negativo - 0     (   ) Positivo - 1      (   ) Suspeito - 2 

     EXAME DIRETO :          (   ) Negativo - 0     (   ) Positivo - 1        

 

    DIAGNÓSTICO FINAL:      (   ) DERMATOFITOSE - 1 

                                                   (   ) PIODERMITE SUPERFICIAL - 2 

                                                   (   ) SARNA DEMODÉCICA - 3 

                                                   (   ) DERMATITE SEBORRÉICA - 4 

                                                   (   ) DERMATITE POR MALASSEZIA - 6 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: Dermograma. 

 

 

 

 


