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Resumo
A sarna otodécica ou otocaríase é causada pela infestação do ácaro Otodectes cynotis, parasita comumente 
encontrado no conduto auditivo e superfície cutânea de cães e gatos. A transmissão ocorre por conta-
to direto entre os animais e os sinais clínicos caracterizam-se por prurido intenso no canal auditivo, 
produção de cerúmen escuro, com aspecto de borra-de-café e eventuais escoriações e alopecia nas ore-
lhas, secundário ao prurido. Os felinos adultos podem se comportar como portadores assintomáticos, 
representando uma importante fonte de infestação, além disso, a sarna otodécica é um fator primário 
causador de otite. Com o objetivo de avaliar a presença do ácaro Otodectes cynotis em orelhas de felinos 
do município de Concórdia foram examinados 100 animais provenientes de pet shop, consultório veteri-
nário e atendimentos realizados no Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia. Para isso, foram 
formados três grupos de acordo com o sistema de criação, nos quais os animais foram classificados em 
domiciliados, semi-domiciliados e errantes. Realizaram-se coletas de material dos condutos auditivos 
com um swab estéril que, posteriormente, foi rolado em uma lâmina contendo óleo mineral e visualizado 
ao microscópio óptico. Das amostras coletadas, nenhuma teve resultado positivo para qualquer forma 
de vida do ácaro. Pode-se concluir que ácaros Otodectes cynotis não estão presentes em felinos residentes 
no município de Concórdia/SC, mesmo nos animais com vida errante, sintomáticos e com contactantes.
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Abstract
The ear mite or otocariasis is caused by the infestation of Otodectes cynotis mite,parasite commonly 
found in the ear canal and skin surface of dogs and cats. The transmission occur by direct contact betwe-
en animals, and the clinical signs are characterized by intense inching of the ear canal, dark cerumen 
production, with coffee ground aspect, and eventually excoriation and alopecia in the ear/pina, secon-
dary to the itch. Adult felines can act like asymptomatic carriers of the mite, representing an impor-
tant source of infestation, besides, is a primary factor causing otitis. With the objective of evaluate the 
presence of  Otodectes cynotis in ears of felines in the city of  Concórdia, a hundred animals that came 
from pet shops, veterinary clinics, and from appointments in the Catarinense Federal Institute- Campus 
Concórdia, were analyzed. For that, three groups were formed according with the creation system, whe-
re the animals were classified as residents, semi domiciled, and wandering. The samples were collected 
from the ear canal with a sterile swab, which after was rolled in a slide with mineral oil, and visualized 
microscopically. Of the samples collected, none had positive results for any mite’s stages of life. However, 
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can be concluded that Otodectes cynotis are not present in the felines that live in the city of Concórdia/
SC, even in animals with wandering life, symptomatic and contacts.

Keywords: ear canal; otitis; parasites; otodectic mange.

Introdução
Otodectes cynotis é um ácaro que habita o con-

duto auditivo e a superfície cutânea de diversas es-
pécies animais, sendo comumente encontrado em 
cães e gatos. Caracteriza-se por não cavar túneis, 
sendo considerado causador da sarna não pene-
trante (1). Seu habitat preferencial é o conduto au-
ditivo, no qual possui umidade, calor e proteção de 
luz solar direta (2).

A ocorrência é maior em filhotes de gatos, po-
rém os adultos frequentemente são considerados 
portadores assintomáticos (3). Estes apresentam os 
sinais de irritação apenas esporadicamente com a 
atividade transitória dos ácaros. Somado a isso, os 
ácaros possuem a característica de serem altamen-
te contagiosos, desta forma, os felinos representam 
uma importante fonte de infestação, podendo em 
situações de densidade alta, como em pet shops e 
residências com vários animais, estarem presentes 
em toda a população (4,5). O parasitismo pode levar 
a otite externa nos animais infestados, uma vez que 
o ácaro é considerado fator primário desta patolo-
gia (6).

O diagnóstico da otocaríase pode ser realiza-
do por diferentes protocolos, incluindo otoscopia 
- realizada através da visualização dos ácaros uti-
lizando um otoscópio; reflexo oto-podal  – através 
da manipulação do meato acústico do animal e 
obtenção de resposta do mesmo, que simula o ato 
de coçar com o membro posterior epsilateral; exa-
me parasitológico - através da coleta de secreção 
otológica e visualização do ácaro sob microscópio 
óptico, sendo esta considerada como padrão para o 
diagnóstico (7,8).

O. cynotis pode, raramente, ser zoonótico, cau-
sando lesões papulares eritematosas, escoriações 
nos braços e tronco, vesículas e bolhas em huma-
nos infestados (9). Por estes motivos, deve-se buscar 
conhecer a ocorrência deste ácaro entre as popula-
ções de animais. Neste estudo, objetivou-se avaliar 
a ocorrência de O. cynotis na população de felinos 
domésticos de Concórdia/SC, considerando influ-
ência do ambiente.

Material e método
Seleção dos animais 

O estudo foi realizado no município de Concór-
dia/SC no período de dezembro de 2014 a junho de 
2015. O experimento recebeu parecer favorável pelo 
Comitê de Ética em Uso de Animais do Instituto 
Federal Catarinense (IFC) – Campus Concórdia 
(número 26/2014). Foram incluídos 100 felinos (Felis 
silvestris catus) provenientes de pet shop, consultó-
rio veterinário ou do serviço de clínica médica de 
pequenos animais do IFC – Campus Concórdia. Fo-
ram considerados felinos de ambos os sexos e de 
raças e idades variadas.

 Dados referentes aos animais foram coletados a 
fim de conhecer a população estudada.  Foram con-
siderados: acesso à rua (domiciliados, semidomici-
liados e errantes), contactantes, presença de sinal 
clínico de otite externa (eritema, edema, secreção, 
inclinação de cabeça, odor, prurido). Ainda foram 
consideradas informações quanto à realização de 
tratamento para ectoparasitas nos três meses ante-
cedentes ao exame parasitológico, frequência de ba-
nhos e limpeza auditiva realizados no animal.  

Inspeção das orelhas, colheita de 
amostras e avaliação do cerúmen

Foi realizada a inspeção do pavilhão auricular, 
buscando lesões resultantes de prurido. Em segui-
da realizou-se a colheita de secreção/exsudato de 
ambos os condutos auditivos utilizando swab estéril 
que foi introduzido na porção vertical do canal au-
ditivo externo. Neste momento, verificou-se a pre-
sença e tipo de secreção, além do reflexo oto-podal. 

O swab foi rolado sob lâmina de microscopia 
contendo uma gota de óleo mineral. A avaliação 
microscópica foi realizada em microscópio óptico 
em aumento de 100x e as lâminas foram examina-
das em toda a sua extensão. Foi avaliada presença 
ou ausência de ovo, larva, ninfa ou ácaros adultos 
de Otodectes cynotis.
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Resultados e discussão
Todos os animais utilizados no estudo (n=100) 

obtiveram resultados negativos para qualquer for-
ma de vida do ácaro Otodectes cynotis. Este resul-
tado difere do encontrado por Buchaim; Leonardo 
(4) que observaram uma prevalência de 58% para 
o ácaro em felinos assintomáticos no município de 
Maringá/PR. 

Com relação ao método de criação dos animais, 
28% eram domiciliados, 63% eram semi-domicilia-
dos e 9% eram errantes. Os animais domiciliados 
não possuíam acesso à rua, este poderia ser um 
motivo para a ausência de ácaros neste grupo de 
animais, entretanto, os resultados mostraram-se 
negativos também nos demais grupos.  Inclusive, já 
foi demonstrado que o método de criação influen-
cia diretamente na infestação (4,10).

A idade dos animais variou de um mês a 13 anos 
de vida. Cinquenta e três animais eram machos e 47 
animais eram fêmeas. A maioria dos animais era 
sem raça definida, sendo que três animais eram da 
raça Persa e um da raça Angorá. Embora não tenha 
sido observados ácaros nas amostras, é importante 
ressaltar que estes ácaros não possuem preferência 
por idade, sexo ou raça (1). 

Quanto à utilização de produtos ectoparasitá-
rios, 24 animais receberam tratamento tópico nos 
três últimos meses que antecederam a colheita de 
material para o exame parasitológico. Este fato deve 
ser levado em conta e relacionado com a ausência 
dos ácaros, visto que o tratamento ectoparasitário 
influencia no resultado do exame (1,11,13) .

Apesar de negativos para o ácaro, dois animais 
do grupo errantes apresentaram lesões, ambos no 
pavilhão auricular direito. Estas lesões poderiam 
ser um indício de prurido e incômodo causado por 
ácaros (3), visto que estes animais viviam em um 
ambiente propício para a proliferação dos mesmos. 
Porém, estas lesões podem ter sido causadas por ar-
ranhões durante brigas ou escoriações.

Em 22 animais visualizou-se secreção marrom 
escura após a introdução do swab e em três animais 
relatou-se prurido. Estes sinais clínicos são caracte-
rísticos em infestações por ácaros Otodectes (3), po-
rém, levando em consideração que nenhum animal 
encontrava-se infestado, isto pode ser atribuído a 
leveduras de Malassezia (12), embora não tenha sido 
realizados exames para confirmação da mesma. Os 
demais (n=78) não apresentaram sinais clínicos de 

otocaríase. Destes, 59 apresentavam mais de um 
ano de idade e desta maneira, poderiam ser con-
siderados para avaliação, pois, é conhecido que fe-
linos adultos podem ser portadores assintomáticos 
do ácaro (3). 

 Todos os animais obtiveram resultados ne-
gativos para o reflexo oto-podal. Este reflexo é co-
mumente observado em gatos com otocaríase (3,7). 
Porém, Blot et. al.(13), observaram que mesmo após 
realização de tratamento específico para otocaría-
se, 96% dos animais ainda manifestaram o reflexo. 
Desta forma, a observação do reflexo oto-podal não 
deve ser realizada como uma única forma de diag-
nóstico, devendo ser sempre associada a outras téc-
nicas mais específicas.

Muitos dos animais residiam na mesma casa ou 
compartilhavam do mesmo ambiente (n=88), e os 
demais não possuíam contactantes (n=22). Alguns 
animais frequentavam pet shops, outros recebiam 
cuidados na própria residência, realizando banhos 
semanais (n=2), quinzenais (n=5) e mensais (n=6). 
Vinte e um animais realizavam banhos eventu-
almente e 66 animais nunca tomavam banho. Era 
esperado que os animais que dividiam ambientes 
pudessem ser acometidos pela otocaríase, visto que 
Neves et.al. (10) relatam prevalência de 67,5% em 
animais de abrigo no município de Cuiabá e, in-
clusive, mencionam que a convivência com outros 
animais proporciona 11 vezes mais chances de ad-
quirirem a otocaríase. 

Animais imunocomprometidos possuem uma 
maior predisposição a parasitismos (3,15,16). Nes-
te estudo quatro animais apresentavam-se imu-
nocomprometidos e/ou estavam em tratamento 
concomitante, devido a baixo escore corporal e a 
presença de grande quantidade de pulgas (n=2), 
por obstrução das vias urinárias (n=1) ou por estar 
recebendo estimulador de apetite (n=1). Vale consi-
derar ainda que os dois últimos tiveram resultados 
positivos para ácaros Demodex cati, devidamente 
identificados pelas características morfológicas dos 
ácaros (15,16) e ao fato de estarem relacionados à 
doença imunossupressiva (3,15,16).
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saiba mais

Conclusão
Com este estudo pode-se concluir que ácaros 

Otodectes cynotis não estão presentes em felinos re-
sidentes no município de Concórdia, mesmo nos 
animais com hábitos errantes, sintomáticos e com 
contactantes.
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