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Resumo
Malassezia pachydermatis é uma levedura lipofílica não lipodependente comensal nos condutos auditivos, 
reto, pele interdigital, sacos anais e vagina, podendo em situações favoráveis causar otite e dermatite em 
cães e gatos. Sua manifestação patogênica está relacionada com alterações no microclima ou distúrbios 
nas barreiras químicas, físicas e imunológicas do hospedeiro. Os achados clínicos característicos são 
prurido, alopecia, escoriações, eritema, hiperpigmentação, liquenificação, odor corporal desagradável e 
outros. Em casos de otite são observados eritema, prurido, cerúmen de coloração castanha, abundante, 
espesso e com odor rançoso. O diagnóstico é realizado principalmente através dos sinais clínicos, citolo-
gia e cultura fúngica. O tratamento tradicional é realizado com antifúngicos azóis frequentemente com-
binados com antibióticos e corticoides. A terapia deve ser realizada até a resolução das lesões e quando 
a citologia tornar-se negativa. Atualmente tratamentos alternativos tem se tornado opção para evitar a 
resistência microbiana e diminuir os efeitos causados pela terapia, como a imunoterapia e o uso de fito-
fármacos. O prognóstico é bom quando a causa base é identificada e corrigida.

Palavras-chave: Malassezia pachydermatis, dermatopatia, otite externa, microbiota. 

Abstract
Malassezia pachydermatis is a lipophilic, not lipodependent commensal yeast found in the external ear 
canal, rectum, interdigital skin, anal sac and vagina. Under favorable circumstances  it can cause otitis 
and dermatitis in dogs and cats. Its pathogenic manifestation is related to alterations in the microclimate 
or disorders in the chemical, physical and immunological barriers of the host. The characteristic clinical 
findings are pruritus, alopecia, excoriations, erythema, hyperpigmentation, lichenification, unpleasant 
body smell and others. In otitis cases erythema, pruritus, and abundant, thick dark brown cerumen 
which presents rancid odor are observed. The diagnosis is performed mainly through clinical sings, 
cytology and fungal culture. The treatment is conducted with azole antifungal drugs frequently  along 
with antibiotics and corticosteroids. The treatment must be performed until the lesion is cured and the 
cytology exam tests negative. Recently alternative treatments such as immunotherapy and the use of 
phytopharmaceutical drugs have become an option in order to avoid microbiological resistance, and de-
crease the side effects due to the therapy. Prognosis is favorable when the underlying cause is identified 
and corrected.
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Introdução
Malassezia pachydermatis é uma levedura comen-

sal, normalmente encontrada em baixa quantidade 
no canal auditivo externo, nas áreas periorais, em 
regiões perianais, dobras cutâneas úmidas, vagina 
e cavidade oral (1,2,3). A levedura é frequentemente 
encontrada na pele e mucosas de carnívoros selva-
gens e domésticos incluindo cães, gatos, ursos, fer-
rets e raposas (4). Também pode ser isolada em ou-
tras espécies como rinocerontes, suínos, primatas, 
equinos e pássaros. Entretanto possui maior im-
portância clínica e têm sido amplamente estudada 
em cães devido à sua importância como patógeno 
nestes animais (1,5).

Sua manifestação patogênica pode estar asso-
ciada a mudanças no microclima, como temperatu-
ra, pH, umidade e microbiota ou a distúrbios nas 
barreiras químicas, físicas e imunológicas do hos-
pedeiro (1).

Os sinais clínicos se apresentam por prurido 
moderado a intenso, alopecia podendo ser local 
ou generalizada, escoriações, eritema e seborréia, 
geralmente apresentando odor corporal desagra-
dável, pele espessada e áspera. Em casos crônicos 
observa-se hiperpigmentação, liquenificação e hi-
perqueratose. As otopatias fúngicas são caracteri-
zadas por acúmulo de cerúmen de odor caracterís-
tico e coloração castanha (6,7,8).

Para o diagnóstico deve-se considerar o exame 
físico, história clínica e o exame dermatológico. A 
ferramenta mais importante e prática para o clíni-
co diante de um caso suspeito de malasseziose é o 
exame citológico que pode ser feito através de esfre-
gaço com swab estéril ou fita adesiva considerando 
o número de leveduras por campo. Outros méto-
dos como dermato-histopatologia e cultivo fúngico 
também podem ser utilizados (1,8).

O tratamento em casos leves é efetivo apenas 
com a terapia tópica, podendo ser utilizados pro-
dutos a base de cetoconazol, clorexidine e micona-
zol. É importante lembrar que para uma eficiente 
resolução da doença, deve-se identificar e corrigir a 
causa base (alergopatias, endocrinopatias, defeitos 
de queratinização) (8).

O objetivo deste trabalho foi revisar etiologia, si-
nais clínicos, patogenia, diagnóstico e tratamentos 
relacionados à malasseziose em cães e gatos.

Desenvolvimento
Histórico do Gênero Malassezia

O gênero Malassezia pertence à ordem Crypto-
coccales, família cryptococcaceae, classe dos blas-
tomycetes e subdivisão Deuteromycotina (1). Estas 
leveduras se caracterizam como células esféricas 
ou elipsoides (formas de garrafa), com brotamen-
to único em base larga, não formadora de micélio, 
lipofílica, podendo ou não ser lipodependente (9). 
As características morfológicas do gênero incluem 
parede celular espessa, com várias camadas, apre-
sentando invaginações da membrana plasmática 
na porção interna da parede (10).

A reprodução é assexuada e ocorre com produ-
ção de blastoconídeos por um processo monopolar 
repetitivo ou brotamento, formando uma célula 
globosa, oval ou cilíndrica, adquirindo o formato 
alongado quando se desliga da célula-mãe, a sepa-
ração da célula filha proporciona a formação de um 
colar de cicatrizes na célula mãe após brotamentos 
(10,11).

O gênero Malassezia posssui quatorze espécies, 
treze lipodependentes e frequentemente encon-
tradas em seres humanos, ruminantes e equinos 
(Malassezia furfur, M. globosa, M. obtusa, M. restricta, 
M.slooffiae, M. sympodialis, M. dermatis, M. nana, M. 
japonica, M. yamatoensis, M. equina, M. caprae e M. 
cuniculi) e, uma única não lipodependente, M. pa-
chydermatis, geralmente encontrada em cães e gatos 
(12).

Malassezia pachydermatis
Malassezia pachydermatis é um organismo co-

mensal, sua presença tem sido descrita em vários 
locais anatômicos de cães, glândulas perineais, 
reto, virilha, axilas, canal auditivo e cavidade oral 
de animais saudáveis e doentes (13,14,15,3). 

Os animais com otite e dermatite podem ter um 
aumento na densidade populacional da levedura 
na pele, quando comparados com animais sadios. 
Os fatores que levam ao supercrescimento perma-
necem um pouco indefinidos, porém, são feitas al-
gumas correlações com fatores predisponentes, os 
quais alteram o microclima cutâneo ou defesas do 
hospedeiro podendo assim permitir que este mi-
crorganismo comensal torne-se patogênico (16,17).

No entanto, o papel patogênico da Malassezia na 
ocorrência de lesões parece estar relacionada com 
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a imunidade do hospedeiro, bem como a fatores 
de virulência de levedura (5,8). Condições como a 
dermatite seborreica, atopia, infestação parasitária, 
alergia alimentar, diabetes mellitus em cães, vírus 
da imunodeficiência felina, infecções pelo vírus da 
leucemia felina e o uso de antibióticos por longo 
prazo associado a glicocorticoides, pode predispor 
ao crescimento excessivo da levedura, geralmente 
levando ao desenvolvimento de lesões, que podem 
se agravar como uma consequência da reação de 
hipersensibilidade a alérgenos da levedura (9,18,19). 

A deficiência de zinco de origem nutricional 
também pode desempenhar papel como fator pre-
disponente para a malasseziose (16). Em gatos, der-
matite associada com Malassezia spp. é frequente-
mente relatada naqueles com doenças metabólicas 
ou endócrinas, neoplasia e infecção com vírus da 
leucemia felina (FeLV) e vírus da imunodeficiência 
felina (FIV) (24). 

A levedura parece não ter predisposição por 
sexo e idade (21), porém algumas raças de cães são 
consideradas predisponentes como dachshund, 
pastor alemão, poodle, cocker spaniel inglês, pas-
tor alemão e yorkshire terrier, basset hounds, west 
highland white terrier, springer spaniel inglês, lha-
sa apso, shih tzu entre outras (17,22,23). Os felinos 
das raças devon rex e sphynx cats parecem abrigar 
maior número de leveduras (24).

Leveduras do gênero Malassezia estão associa-
das com várias doenças, entretanto, os mecanismos 
moleculares que contribuem para a infecção e vi-
rulência são mal compreendidos (25). No caso da 
M. pachydermatis, possivelmente dentre os fatores 
de patogenicidade estão incluídos a forte aderência 
aos queratinócitos e a atividade enzimática. Desta 
forma podendo alterar a coesão entre as células e 
danificar a queratina, alteração da composição do 
manto lipídico cutâneo, promovendo inflamação 
local, ativação do sistema complemento, desenca-
deando processos inflamatórios que favorecem a 
penetração da levedura nos tecidos (26).

Recentemente foi observada a capacidade hemo-
lítica das leveduras do gênero Malassezia, sugerindo 
que esta possa contribuir para sua virulência (25) 
A produção de enzimas tem sido relacionada à pa-
togenicidade e a virulência da levedura, porém es-
tudos de Lautert (46) e Coutinho (12) não demons-
traram diferença entre a atividade enzimática de 
animais com e sem sinais clínicos, nem relação en-
tre produção enzimática e a patogenia. Entretanto, 

outros estudos observaram maior atividade da fos-
folipase nos isolados de cães com dermatites, tanto 
da área lesionada quanto de áreas não lesionadas 
quando comparado a isolados de animais sadios e 
otopatas, sugerindo que a fosfolipase possa contri-
buir para a virulência de M. pachydermatis (28,29).

Manifestação Clínica
Malassezia pachydermatis, é considerada um ha-

bitante normal e patógeno oportunista, comum no 
conduto auditivo externo de cães (21). Pode estar 
presente entre 10% a 55% nos ouvidos de cães sau-
dáveis (21) e varia entre 50% a 82,7% em cães com 
otite externa (31,32).

Em cães observa-se prurido moderado a grave, 
alopecia regional ou generalizada, escoriações, eri-
tema e seborreia. Com a cronicidade, a pele acome-
tida pode se tornar liquenificada, hiperpigmentada 
e hiperqueratótica. Geralmente, um odor desagra-
dável está presente. As lesões podem envolver o es-
paço interdigital, região ventral do pescoço, axilas, 
região perianal ou dobras das patas. Pode haver pa-
roníquia com uma secreção marrom-escura no leito 
ungueal (8) Em gatos os sinais são otite externa com 
cerumen escuro, acne crônica na região do queixo, 
alopecia, eritema e seborreia multifocal a generali-
zada (8).

A M. pachydermatis é a levedura mais envolvida 
como fator perpetuante em otites externas caninas 
(32). As otites frequentemente são bilaterais e cur-
sam com eritema, prurido, dor, balançar constante 
da cabeça, cerúmen escuro, abundante, espesso e 
com odor rançoso (32,33).

A presença da levedura é associada a cães com 
e sem dermatopatias, embora o isolamento da leve-
dura em cães com dermatopatias é significamente 
maior. Dentre as principais causas primárias desta-
ca-se a dermatite atópica, dermatite alérgica a pul-
gas e demodicose (34,29,35).

 Diagnóstico
O exame físico é a via mais produtiva para o 

diagnóstico/tratamento apropriado da otite exter-
na ou dermatite. O diagnóstico começa com histó-
ria clínica, exame físico e exame otoscópico (36) As 
ferramentas complementares de diagnóstico utili-
zadas para identificar M.pachydermatis na pele in-
cluem exame citológico, cultura fúngica e técnicas 
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histopatológicas (5).
O exame citológico é a técnica mais utilizada, 

pois permite uma rápida avaliação da população 
leveduriforme. Para tanto, podem ser utilizados 
impressão em lâminas demicroscopia das amos-
tras coletadas por swabs, raspados cutâneos e tira 
adesiva transparente, embora nenhuma destas seja 
aceita como padrão (5,28). Deve-se considerar para 
a coleta o sítio anatômico e o método da obtenção 
do material, sendo encontrados maiores números 
de leveduras no queixo, regiões inguinais e menor 
número na região de axila (14).

As lâminas devem ser examinadas sob um au-
mento de 400 x ou 1000 x, este último em imersão. 
Como M. pachydermatis pode ser encontrada em um 
pequeno número na pele de cães saudáveis, é difícil 
definir em que quantidade a levedura é patogêni-
ca (5). A avaliação no número de leveduras na pele 
encontradas nos exames citológicos, ainda é contro-
versa. Bond (26) considera como população elevada 
a presença de mais de 10 leveduras em 15 campos 
microscópicos em um aumento de (1000x). Enquan-
to que, Cafarchia et al. (37) consideram cinco leve-
duras ou mais observadas em cinco campos alea-
tórios em aumento 400x. Nobre (35), em seu estudo 
analisou 102 amostras de cães com otite externa, 
destas 52% apresentaram mais de 10 células compa-
tíveis com M.pachydermatis por campo, sugerindo 
seu envolvimento como patógeno.

 Em vista dos dados conflitantes, é recomenda-
do, como um guia geral, que ao se encontrar um 
organismo por campo em aumento de (1000x), na 
presença de sinais clínicos pode indicar que M. pa-
chydermatis está na forma de parasitismo (5).

Já o isolamento fúngico pode ser realizado em 
placa de Petri contendo ágar Sabouraud dextrose 
acrescidos de cloranfenicol e cicloheximida, incu-
badas a 32ºC por até 10 dias (30)  As colônias são 
foscas, convexas, eventualmente côncavas, de cor 
creme e apresentam, em média, 5 mm de diâmetro, 
a textura é macia e friável (4).

Segundo Machado et al. (29), 66,1% dos cães der-
matopatas apresentaram quantidades superiores a 
120 unidades formadoras de colônia (UFC) por pla-
ca. Enquanto, 82,1% dos cães sadios apresentaram 
quantidade inferior a 120 UFC por placa.

Devem ser incluídas como diagnóstico diferen-
cial, outras causas de prurido e seborreia, como sar-
na demodécica, piodermite superficial, dermatofi-
tose, ectoparasitos e alergopatias (8).

Tratamento
Para o tratamento deve-se identificar e corrigir a 

causa subjacente, como alergopatias, endocrinopa-
tias, defeito de queratinização (8).

As infecções fúngicas em animais são frequen-
temente tratadas tópica ou sistemicamente com 
antifúngicos azóis (Cetoconazol, miconazol, clo-
trimazol), podem ser combinados com antibióticos 
e glicocorticoides para controlar a infecção bacte-
riana e concomitante reduzir a inflamação. O sur-
gimento de resistência aos azóis bem como, o au-
mento do número de infecções por Malassezia em 
humanos e em animais salienta a importância dos 
testes de susceptibilidade como um guia para o tra-
tamento fúngico adequado (18).

Nos casos leves, apenas o tratamento tópico 
pode ser efetivo. O paciente deve ser banhado a 
cada dois a três dias com xampu a base de cetocona-
zol 2%, associação de cetoconazol 1% e clorexedine 
2%, miconazol 2%, clorexidine  2% a 4% ou sulfeto 
de selênio. Já nos casos moderados ou graves é ne-
cessário associar aos banhos uma terapia sistêmica 
com administração de cetoconazol ou fluconazol, 
por via oral, junto ao alimento (8-). O tratamento 
deve ser feito até a resolução das lesões e quando a 
citologia apresentar-se negativa (39).

Protocolos terapêuticos alternativos de dessen-
sibilização à Malassezia por imunoterapia ou a ad-
ministração de inibidores de fatores de aderência 
de levedura, foram propostas para evitar a admi-
nistração repetida de antifúngicos e a ocorrência de 
resistência a drogas. Recentemente, a administra-
ção diária de (150 mL, 2mg/mL por 8 dias) de de-
capeptídeo killer (KP), construído a partir de uma 
região variável de um anticorpo anti-idiotípico re-
combinante de cadeia simples, mostrou ser um tra-
tamento seguro e eficaz para Malassezia em casos 
otite externa em cães (40).

Outra opção de tratamento é o uso de plantas 
brasileiras com princípios ativos com ação antifún-
gica, a diversidade de plantas brasileiras e o núme-
ro ainda pequeno de estudos tornam a pesquisa 
com fitofármacos uma boa alternativa para redu-
ção de custos na clínica e a ampliação de alterna-
tivas terapêuticas (41,42,43). A partir de pesquisas 
com substâncias oriundas de plantas, observou-se 
in vitro atividade antifúngica in vitro de princípios 
extraídos de pitangueira, erva-de-bicho, aroeira-
-mansa (44), orégano e mangerona (45) frente a M. 
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pachydermatis. Estas pesquisas têm criado perspec-
tivas promissoras para o tratamento da malassezio-
se na clínica médica de pequenos animais.

Considerações Finais
A malasseziose é uma dermatopatia frequente 

na rotina clínica de pequenos animais, estando re-
lacionada a alterações no microclima como tempe-
ratura, pH, umidade e microbiota ou a distúrbios 
nas barreiras químicas, físicas e imunológicas do 
hospedeiro os quais favorecem a proliferação da 
levedura Malassezia pachydermatis, que torna-se um 
patógeno oportunista. 

Em cães, os sinais clínicos mais comuns são eri-
tema, escoriações e seborreia, com a cronicidade, 
a pele acometida torna-se liquenificada, hiperpig-
mentada e hiperqueratótica. O envolvimento da le-
vedura é frequente em casos de otite externa onde 
é considerado o principal agente perpetuante res-
ponsável pelo insucesso na terapia.

Em felinos é encontrada em casos de otite ex-
terna apresentando cerúmen escuro, acne crônica 
na região do queixo, alopecia, seborreia multifocal 
e generalizada.

O diagnóstico é realizado principalmente atra-
vés da citologia e cultura fúngica, aonde é con-
siderada a superpopulação da levedura. Para o 
tratamento deve-se tratar a causa base, como endo-
crinopatias, dermatite atópica, dermatite alimentar 
e dermatopatias parasitárias. O tratamento tradi-
cional é realizado principalmente com antifúngicos 
azóis, que em casos leves pode ser empregado com 
a utilização de xampus, loções ou sabonetes. Como 
tratamento alternativo, podem-se ser utilizados os 
fitofármacos e a terapia com dessensibilização da 
levedura. 
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