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Resumo
Infecções no sistema nervoso central (SNC) secundárias a extensão da otite média e/ou interna são rara-
mente reportadas em cães e gatos. O presente trabalho tem por objetivo relatar a ocorrência de meningite 
por aspergilose secundária à otite média e interna em um gato da raça persa, macho, com quatro anos de 
idade, com síndrome vestibular periférica secundária a otite interna com posterior evolução para síndro-
me vestibular central. A análise do líquido cerebroespinhal mostrou predomínio de linfócitos, aumento 
de proteína e crescimento de Aspergillus sp. no cultivo microbiano. Este relato traz como relevância 
clínica a importância da realização do exame neurológico para localização da lesão e diferenciação dos 
sistemas vestibulares em central ou periférico, necessidade da realização de testes para identificação bac-
teriana e sua sensibilidade para auxiliar na seleção apropriada do agente antimicrobiano, além da análise 
e cultivo microbiano do LCE para confirmar o comprometimento do SNC.

Palavras-chave: felinos, sistema nervoso, inclinação de cabeça, equilíbrio.

Abstract
Infections of the central nervous system (CNS) secondary extension of otitis media and / or internal are rare-
ly reported in dogs and cats. This study aims to report the occurrence of meningitis aspergillosis secondary 
to otitis media and internal in a persian cat breed, male, four years old, with peripheral vestibular syndrome 
secondary to otitis interna with subsequent evolution to central vestibular syndrome. Analysis of the cere-
brospinal fluid showed a predominance of lymphocytes, protein increase and growth of Aspergillus sp. the 
microbial cultivation. This report brings the clinical relevance of the importance of performing the neurolo-
gical examination to localize the lesion and differentiation of vestibular systems in central or peripheral, need 
testing for bacterial identification and sensitivity to aid in the appropriate selection of the antimicrobial agent, 
as well as analysis and microbial cultivation of LCE to confirm the commitment of the CNS. 
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Introdução
As doenças que acometem o sistema vestibu-

lar são frequentemente encontradas na rotina da 
clínica de pequenos animais (1). O sistema vesti-
bular é o principal componente do sistema ner-
voso responsável pela manutenção do equilíbrio 
(2). Além disso, coordena movimentos da cabe-
ça (com os dos olhos), do tronco e dos membros 
(1,3). Considerando sua fisiologia, as caracterís-
ticas clínicas de disfunção vestibular incluem 
anormalidades na marcha, da cabeça, do corpo, 
na postura, nistagmo e náusea (2).

As enfermidades inflamatórias/infecciosas re-
presentam a categoria de doenças neurológicas 
mais encontradas (4) e representam a causa mais 
comum de vestibulopatia central e periférica em 
gatos (5), no entanto infecções no sistema nervo-
so central (SNC) secundárias a extensão da otite 
média e/ou interna são incomuns (2,5,6). Nestes 
felinos, os sinais clínicos podem ser exclusivos do 
tronco encefálico ou multifocais (acometendo vá-
rias áreas do sistema nervoso central). Às vezes, 
sinais clínicos inespecíficos, como febre, anorexia 
e inapetência, podem ser observados nesses pa-
cientes (2,5). A progressão dos sinais clínicos pode 
ser aguda ou crônica, entretanto, assim que afeta-
rem as meninges podem evoluir rapidamente (2).

O diagnóstico se baseia na história clínica, 
achados do exame clínico, neurológico, e dos 
exames complementares, como hemograma, 
bioquímica sérica (7,8), análise e cultivo antimi-
crobiano do líquido cerebroespinhal (LCE) (9), 
exames de imagem da bula timpânica (radio-
grafia simples, tomografia computadorizada e 
ressonância magnética) (5,7,10), além de análise 
histopatológica (7). O tratamento consiste na te-
rapia médica e/ou cirúrgica. O tratamento mé-
dico baseia-se na antibioticoterapia em longo 
prazo (6 a 8 semanas), com base nos resultados 
do cultivo e sensibilidade antimicrobiana (3,11). 
Recomenda-se continuar com o tratamento por 
no mínimo duas semanas após a resolução dos 
sinais (11). Osteotomia da bula timpânica, abla-
ção parcial ou total do canal auditivo devem ser 
consideradas em gatos que não responderam ao 
tratamento médico, apresentaram recidiva dos 
sinais clínicos, apesar da terapia adequada, ou 
em casos crônicos, em que a anatomia da orelha 
foi comprometida, impossibilitando a adminis-
tração tópica de medicamentos (2,3,6,12). 

O prognóstico dos animais com doença intra-
craniana secundária a extensão da otite média e/
ou interna é bom, principalmente quando submeti-
dos ao tratamento clínico associado ao cirúrgico. O 
tratamento realizado precoce e correto aumenta as 
chances de sucesso no tratamento (6).

Embora incomum, o sistema nervoso central 
pode ser acometido secundário a extensão de otite 
média e/ou interna em gatos (5,6,13,14). Diante dis-
so, o presente relato objetivou descrever o caso de 
um gato com diagnóstico de meningite fúngica por 
extensão de otite média e/ou interna.

Relato de caso
Foi atendido no Hospital Veterinário Universitá-

rio (HVU) da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), um gato persa, com quatro anos de idade, 
pesando 3,5kg, com histórico de inclinação de ca-
beça e dificuldade para caminhar a três dias. No 
exame físico, observou-se secreção enegrecida na 
orelha externa esquerda em quantidade moderada 
(Figura 1). No exame neurológico, o gato encontra-
va-se alerta, apresentava inclinação de cabeça para 
o lado esquerdo (Figura 2), ataxia vestibular, ausên-
cia de deficiência nas reações posturais, avaliadas 
pelos testes do posicionamento tátil e teste do salto, 
reflexos segmentares espinhais torácicos (flexor), 
pélvicos (patelar, flexor e perineal) e tônus muscu-
lar normal. Na avaliação dos nervos cranianos, foi 
observado nistagmo horizontal (fase rápida para 
o lado direito) e reflexo palpebral ausente no lado 
esquerdo. Os sinais neurológicos observados ca-
racterizavam síndrome vestibular periférica, com 
localização da lesão na orelha interna.

Os exames complementares realizados inclu-
íram: hemograma (Ht 39,3% [37-55]; hemoglobi-
na 15,2g dL-1 [12-18]; VCM 65,5fL [60-77], CHCM 
34,9% [32-36]; leucócitos totais 17.300 μL-1 [6000-
17000]; plaquetas: 410.000 μL-1 [200.000-500.000]; 
bioquímica sérica (creatinina: 1,8mg dL-1 [0,8-
1,8]; uréia: 54,2mg dL-1 [42-64]; ALT: 77UI L-1 
[6-83]; FA: 67UI L-1 [25-93]; proteínas totais: 7,8g 
dL-1 [6,0-8,0]; albumina: 2,4g dL-1 [2,1-3,3]; uriná-
lise sem alterações; otoscopia (moderada quan-
tidade de secreção enegrecida, eritema leve no 
canal auditivo esquerdo, e tímpano translúcido e 
intacto), cultura microbiana da secreção otológi-
ca (pseudomonas aeruginosa), e radiografia simples 
da bula timpânica (aumento de radiopacidade da 
bula timpânica esquerda) (Figura 3). 
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Figura 1 – Demonstrando otite externa em gato persa com qua-
tro anos de idade causando sinais vestibulares periféricos.

Figura 2 – Demonstrando gato persa com quatro anos de idade 
com inclinação de cabeça secundária a otite média/interna.

Figura 3 – Radiografia de gato com doença vestibular periférica de-
monstrando aumento de radiopacidade da bula timpânica esquerda 
(seta) secundária a otite média/interna.
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Frente ao histórico, achados clínicos, neurológicos 
e dos exames complementares, o diagnóstico foi de 
síndrome vestibular periférica secundária a otite in-
terna. Após o diagnóstico, foi instituído o tratamento 
clínico com enrofloxacina, 5mg/kg, via oral, a cada 
12 horas, e solução otológica composta de gentami-
cina, betametasona e clotrimazol, durante seis sema-
nas, sendo agendado retorno para reavaliação clínica 
após quatro semanas de tratamento. Entretanto, o 
proprietário não realizou o tratamento como reco-
mendado e retornou ao HVU-UFSM com o paciente 
após cinco meses a primeira consulta, apresentando 
piora dos sinais clínicos. Nesta ocasião, no exame fí-
sico, o paciente apresentava desidratação moderada, 
estado corporal ruim, grande quantidade de secreção 
purulenta na orelha externa e aumento de volume 
na região submandibular (Figuras 4 e 5). No exame 
neurológico, observou-se inclinação de cabeça para o 
lado esquerdo (Figura 6), nistagmo horizontal (mais 
acentuados que a primeira vez) e diminuição do nível 
de consciência. Sinais clínicos compatíveis com dis-
função vestibular central.
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Neste momento, os exames complementares re-
alizados incluíram: hemograma (Ht 50,1% [37-55]; 
hemoglobina 17,5g dL-1 [12-18]; VCM 75,3fL [60-
77], CHCM 35,2% [32-36]; leucócitos totais 27.400 
μL-1 [6000-17000]; plaquetas: 380.000 μL-1 [200.000-
500.000]; bioquímica sérica (creatinina: 2,2mg dL-1 
[0,8-1,8]; uréia: 65,2mg dL-1 [42-64]; ALT: 54UI L-1 [6-
83]; FA: 68UI L-1 [25-93]; proteínas totais: 8,5g dL-1 
[6,0-8,0]; albumina: 2,1g dL-1 [2,1-3,3]; radiografia 
simples da bula timpânica (aumento de radiopaci-
dade da bula timpânica esquerda), e análise e cul-
tivo bacteriano (negativo) e fúngico (Aspergillus sp) 
do LCE (84 células μL-1 [98% linfócitos; 2% neutrófi-
los], proteína 84mg dl-1). Diante do quadro clínico, 
o proprietário optou pela eutanásia do animal. 

Na necropsia, foi observado aumento de volu-
me subcutâneo no lado esquerdo da cabeça, que se 
estende do pavilhão auricular à mandíbula, com 
aproximadamente 7cm de diâmetro. Ao corte, ob-
servou-se área de inflamação purulenta, com necro-
se e cavitação (abscesso), que compreendia o tecido 
subcutâneo e músculos da região, e se estende da 



Figura 5 – Após cinco meses da primeira consulta, demonstran-
do aumento de volume na região submandibular.

Figura 6 – Após cinco meses da primeira consulta, demonstran-
do inclinação de cabeça para o lado esquerdo mais acentuada 
que da primeira vez.

Figura 4 – Após cinco meses da primeira consulta, demonstrando 
grande quantidade de secreção purulenta na orelha externa.
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órbita à articulação temporomandibular. Esta área 
se comunicava com o ouvido interno, que contém 
cerúmen misturado a pus. No encéfalo, uma coleção 
de pus esverdeado, espesso e algo granular sobre a 
dura-máter adjacente à bula timpânica esquerda.

No estudo histológico do encéfalo, a meninge 
encontrava-se espessada por um manto de gemis-
tócitos misturados a detritos celulares e células 
gitter. Sobre esta área, haviam enovelados coales-

centes de hifas fúngicas fortemente argirofílicas 
(GMS-positivas). As hifas eram longas e espessas, 
com septações irregularmente espaçadas, ramifi-
cações em ângulo reto (“Y”) e dilatações bulbosas 
nas extremidades (morfologia compatível com As-
pergillus sp.). Logo, as alterações microscópicas ob-
servadas no encéfalo desse gato foram compatíveis 
com meningite mononuclear, associada a miríades 
de hifas fúngicas intralesionais.

Resultados e Discussão
Embora existam muitas doenças que causem doença 

vestibular periférica em gatos, a otite interna associada 
à otite média é a mais comum (2,5,12). Ocorre frequen-
temente secundária a otite externa (6,12), sendo isolados 
vários organismos a partir dos poucos relatos de felinos 
com infecções no SNC secundárias a extensão da otite 
média e/ou interna relatado até à data, incluindo Pas-
teurella multocida, Escherichia coli, Enterococcus spp, Strep-
tococcus canis, Staphylococcus aureus, e Mycoplasma spp 
(6). Outras causas para essa afecção incluem leveduras, 

fungos (por exemplo, Cryptococcus spp), parasitas, corpos 
estranhos, pólipos inflamatórios ou neoplasias (1,3). No 
presente caso, a otite média e interna era de origem bac-
teriana (pseudomonas aeruginosa), porém a meningite foi 
causada pelo Aspergillus sp, identificado na cultura fún-
gica do LCE e visualizado na análise histológica. Esse 
agente infeccioso pode ser encontrado na microbiota na-
tural do conduto auditivo, com crescimento na maioria 
das vezes de forma oportunista (15). O trajeto anatômico 
mais provável para a entrada de organismos do ouvido 
interno para o tronco encefálico é através do nervo facial 
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(NC VII) e vestibulococlear (NC VIII) e/ou vasos do me-
ato acústico interno (6). Entretanto, no gato deste relato, 
não foi possível determinar o possível local de ascensão 
da infecção.

É basicamente um consenso na literatura médico-
-veterinária (2,3,12) que a maior parte dos casos de otite 
média e/ou interna é secundária à otite externa. Neste 
relato, o diagnóstico de otite externa pôde ser confirma-
do através do exame físico e posteriormente pelo exame 
otoscópico e cultivo microbiano. É importante ressaltar 
que otite média por si só não desencadeia sinais vestibu-
lares, portanto, caso sinais compatíveis com doença ves-
tibular periférica sejam observados, o comprometimen-
to concomitante da orelha interna é confirmado (12).

O nível de consciência é controlado pelo sistema 
ativador reticular ascendente (SARA) localizado no 
tronco encefálico, portanto, os gatos com lesão nessa 
região podem apresentar alteração do nível de consci-
ência (depressão, estupor ou coma) (12). Portanto, deve 
se suspeitar de extensão intracraniana de otite média 
e/ou interna em animais que apresentarem de forma 
aguda, diminuição do nível de consciência e doença 
vestibular central (6). No presente caso, diminuição do 
nível de consciência foi o único achado consistente de 
lesão no tronco encefálico. 

Vários achados no exame neurológico auxiliam na 
diferenciação de lesões no sistema vestibular periféri-
co de outras no sistema vestibular central (1). Em geral, 
a diferenciação se dá por meio da presença ou não de 
alterações neurológicas associadas às lesões na ponte e 
medula oblonga (2). Na ausência dessas alterações, as-
sim como na primeira avaliação neurológica do pacien-
te em questão, um diagnóstico presuntivo de doença 
vestibular periférica (DVP) é realizado (1). Embora esse 
método de diagnóstico da lesão seja confiável, lesões 
no sistema vestibular central podem ocorrer sem ou-
tras deficiências atribuíveis ao tronco encefálico caudal 
(2). Em um estudo europeu, dos cinco (12,5%) gatos 
(n=40) com extensão intracraniana secundária a otite 
média e/ou interna, em dois, apesar da inflamação in-
tracraniana piogranulomatosa, não foram observados 
sinais neurológicos de doença vestibular central, sendo 
classificados como DVP (5).

Embora o exame radiográfico seja útil na avaliação 
da bula timpânica e do conduto auditivo externo para a 
detecção de doenças crônicas que causem mineralização 
ou estenose (16,17), sua aplicação na doença vestibular 
tem limitações, tanto pela complexidade da anatomia da 
cabeça e sobreposição de algumas estruturas anatômi-
cas, quanto pela falta de especificidade (1). A alteração 
mais comumente observada nos animais com DVP é 

aumento da radiopacidade da bula timpânica ipsilateral 
a lesão, a qual foi observada no paciente do presente re-
lato. Após cinco meses de evolução do quadro clínico, foi 
realizado novo exame radiográfico da bula timpânica, 
porém não foi observada diferença do primeiro exame.

Exames de imagem avançado, como ressonância 
magnética e tomografia computadorizada também 
podem auxiliar no diagnóstico (2,5,6). Segundo alguns 
autores (6), a ressonância magnética é o exame de ima-
gem de eleição quando há suspeita de extensão intra-
craniana de otite média e/ou interna. O envolvimento 
do encéfalo pode ser apenas na região cerebelo-pon-
tino do tronco encefálico ou ser extensa, acometendo 
várias regiões concomitantes. A tomografia computa-
dorizada também pode ser útil, principalmente para 
delimitação de envolvimento ósseo, no entanto, é 
pouco sensível para observação de lesões no encéfalo. 
Entretanto, no presente caso não foi possível realizar 
esses exames, e assim como observado em outro relato 
(13), o diagnóstico foi confirmado pela análise e cultivo 
microbiano do LCE e análise histológica.

A análise do LCE foi realizada em nove dos 11 gatos 
com infeccção no SNC secundária a extensão da otite 
média e/ou interna, sendo observada pleocitose neu-
trofílica com aumento de proteína em cinco casos. En-
tretanto, na análise do LCE de quatro gatos com lesões 
crônicas, observou-se pleocitose mononuclear com au-
mento de proteína em um, e resultados normais em três 
(6). Segundo esses autores, a pleocitose com predomínio 
de células mononucleares pode ser devido a cronicida-
de da lesão, tornando-se menos inflamatória ou pelo 
desenvolvimento de massas definidas ou abscessos (6). 
Na análise do LCE do paciente deste relato, foi obser-
vada pleocitose mononuclear com aumento de proteí-
na, porém não foi possível determinar se ocorreu pela 
cronicidade da lesão ou pela meningite fúngica, visto 
que em ambas pode se observar essa alteração (9). Outra 
alteração importante é o aumento da concentração de 
proteína no LCE. Embora pouco específico, é um indi-
cador sensível de doença do SNC, e como observada no 
paciente do presente relato, geralmente está associado 
ao aumento do número de leucócitos (9). Essa alteração 
pode ocorrer devido a anormalidades na barreira he-
mato-encefálica, aumentando a permeabilidade capilar, 
resultando em passagem de proteína sérica para o LCE 
ou pela produção de globulina intratecal (9).

Embora não observada no paciente em questão, a 
otite interna também pode ser causada por extensão de 
infecção da faringe para a cavidade timpânica através 
da tuba auditiva, como nos casos de rinofaringite do 
complexo respiratório felino, em que há a possibilidade 
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de ocorrência dessa infecção ascendente. Outra pos-
sibilidade, porém menos comum, é por disseminação 
hematógena (3,18). Portanto, mesmo nos pacientes que 
não apresentarem histórico de alterações em trato res-
piratório, esta é uma possível fonte da infecção, princi-
palmente quando a orelha externa estiver hígida (12).

As taxas de resistência aos antibióticos em animais 
de companhia se elevaram nos últimos anos (19), e esse 
aumento é compatível com o mau uso dos principais 
produtos encontrados ou recomendados na rotina da 
clínica de pequenos animais. Cada vez mais os pacien-
tes são tratados com antibióticos de amplo espectro sem 
a certeza da sua real necessidade, já que exames para a 
identificação bacteriana e a sua susceptibilidade antimi-
crobiana muitas vezes não são realizados (20). Quanto à 
cultura da secreção otológica do gato do presente rela-
to, foi isolado Pseudomonas aeruginosa e o antibiograma 
mostrou resistência deste à cafalotina, cefalexina, amo-
xicilina com ácido clavulânico, ampicilina, neomicina, 
amicacina, e sulfametaxazol com trimetropim, sendo 
sensível apenas a enroflaxacina, norfloxacina e genta-
micina. À semelhança dos resultados encontrados nes-
se relato, em outro estudo (21), dos antibióticos testados 
em 167 (31,6%) amostras de Pseudomonas aeruginosa a 
partir de 528 amostras de otite externa em cães, os que 
apresentaram maior resistência foram cefadroxil, cefa-
lexina e sulfametoxazol associado ao trimetoprim. E 
os antimicrobianos que apresentaram maior eficiência 
foram os pertencentes à classe das fluoroquinolonas 
como ciprofloxacina e norfloxaxina. No entanto, dife-
rente do resultado do presente relato, observou-se alta 
taxa de resistência à enrofloxacina, uma vez que 63,6% 
dos microrganismos foram resistentes a essa droga.

Conclusão
O relato traz como relevância clínica, a descri-

ção de meningite fúngica por extensão de otite mé-
dia e/ou interna em gato com sinais vestibulares, 
ressaltando a importância da realização do exame 
neurológico para localização da lesão e diferencia-
ção dos sistemas vestibulares em central ou peri-
férico, necessidade da realização de testes para 
identificação bacteriana e sua sensibilidade para 
auxiliar na seleção apropriada do agente antimicro-
biano, além da análise e cultivo microbiano do LCE 
para confirmar o comprometimento do SNC. Além 
disso, cabe ressaltar a importância da orientação 
correta dos proprietários para que não se faça o uso 
inadequado de antibióticos bem como a realização 
do tratamento correto.
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