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Resumo
Otite crônica é uma doença frequentemente vista em cães, e nem sempre tratamentos são feitos 
eficientemente, utilizando de uma posologia adequada. O colesteatoma é uma rara complica-
ção deste quadro, podendo acarretar prejuízos como acuzia, sensibilidade dolorosa, e em casos 
mais graves infecções em sistema nervoso. O colesteatoma aural consiste em um cisto epider-
moide formado por epitélio queratinizado pluriestratificado localizado dentro da orelha média, 
acarretando destruição de tecidos adjacentes, principalmente o tecido ósseo. O diagnóstico é 
realizado através de exame histopatológico, mas exames de imagem como tomografia com-
putadorizada e fibrotoscopia são ferramentas essenciais para diferenciar a doença de outras 
afecções, como neoplasias. O tratamento dessa afecção é cirúrgico, apenas, e há alto risco de 
recidiva. O relato de caso de canino, pug, macho, nove anos, com quadro de otite média / inter-
na e que foi submetido a diversos tratamentos clínicos sem sucesso, após realização de exame 
fibrotoscopia e tomografia computadorizada foi diagnosticado com colesteatoma em orelha 
esquerda. Todavia devido ao animal já ser idoso e apresentar outras doenças que impediam a 
realização de tratamento cirúrgico, inclusive um cisto em região subaracnóidea, optou-se pela 
não realização de intervenção cirúrgica e manter animal com tratamentos paliativos para afec-
ção (infecções secundárias?).
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Abstract
Chronic otitis is a disease often seem in dogs and treatments are not always done efficiently, using 
a suitable dosage. Cholesteatoma is a rare complication of this condition, which can lead to dama-
ges such as Acuzia, painful sensitivity and in more severe cases, infections in the nervous system.

The Aural Cholesteatoma consists of an epidermoid cyst formed by multi-estratified keratinized 
ephitelium, located inside the Middle Ear, causing destruction of adjacent tissus, especially bones 
tissues. The diagnosis is made through histopatological examination but image exams such as 
computed tomography and video-otoscopy are essential tools to distinguish the disease from 
other one, such as neoplasms.

RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA
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The treatment of this condition is surgical only, and there is a high risk of release. The case report 
of canine, pug, male, nine years old, with media/internal Otitis and that underwent several cli-
nical treatments without success after a video-otoscopy and computed tomography exams was 
diagnosed with Cholesteatoma in the left ear. However, because the animal was already elderly 
and had others diseases that prevented the surgical treatment, including a cyst in the Subarach-
noid regian, it was decided not to perform surgical intervention and to maintain it with palliative 
treatments for affection. (Secondary infections?).

Keywords: cholesteatoma, ear, media otitis, dogs, pug.
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Colesteatoma aural em um cão da raça Pug

Introdução
Esse trabalho visa efetuar uma revisão bibliográ-

fica sobre colesteatoma em orelhas médias de cães e 
oferece um relato de caso da afecção. O colesteatoma 
de orelha média é uma séria complicação de otite mé-
dia em seres humanos e cães. Em cães, é raramente 
relatado e é possivelmente subdiagnosticado (1). É 
um cisto epidermóide contendo material queratótico. 
O cisto é rodeado por epitélio escamoso queratiniza-
do, com acúmulo de debris de queratina, resultando 
em sua expansão progressiva e eventual destruição de 
tecidos adjacentes pela crescente pressão e reabsorção 
óssea ativada por citocinas inflamatórias (2).

Há duas formas principais de colesteatoma adquiri-
do: primária e secundária (3). Entretanto, lesões con-
gênitas não devem ser excluídas, pois esta condição 
pode ser reconhecida posteriormente (3). Existem di-
versas teorias sobre a formação dos colesteatomas. A 
forma adquirida primária se desenvolve em locais de 
retração da membrana timpânica, já a forma secundária 
está ligada ao crescimento de células de epitélio es-
camoso dentro da orelha média, usualmente através 
de perfurações marginais da membrana timpânica (4). 
Em cães, o colesteatoma é frequentemente associado 
com otites médias crônicas, portanto considera-se que 
seja secundário a esta afecção.

Os sinais clínicos mais comuns são otorréia, oto-
dinia, desconforto ao abrir a boca, dor à palpação da 
articulação temporomandibular e, frequentemente, 
anormalidades neurológicas – “head tilt”, paralisia do 
nervo facial e ataxia (1-5). São usados exames de ima-
gem para triagem, e observamos em literatura que o 
diagnóstico definitivo se dá através de exame histopa-
tológico, entretanto na prática é possível realizar o di-
agnóstico através destes mesmos exames de imagem, 
pois eles nos oferecem informações suficientes para 
diferenciar o colesteatoma de outras afecções.

Revisão de literatura

Definição e etiopatogenia

O termo colesteatoma é um equívoco, pois não se 
trata de um tumor “sufixo “ oma”), e não contém gor-
dura (“- ““ stea “ -) ou cristais de colesterol (“- ““ chol 
“ -), "cisto epidermóide aural" é uma descrição mais 
precisa (7). A lesão é formada por três componentes: 
o conteúdo cístico, a matriz e perimatriz. O conteúdo 
cístico é formado por restos de queratina, este cisto é 
alinhado pela matriz, que por sua vez é formada de 
epitélio escamoso queratinizado composto de várias 
camadas. A matriz repousa sobre a perimatriz, que é 
um estroma de espessura variável (3). 

O colesteatoma aural, um cisto epidermóide que se 
forma dentro da orelha média, revestido por epitélio 
escamoso pluriestratificado queratinizado, composto 
por debris de queratina, caracterizado por crescimento 
independente e progressivo, causando destruição de 
tecidos adjacentes, especialmente o ósseo (1-6). 

O colesteatoma congênito é um defeito de de-
senvolvimento que ocorre devido a uma inclusão ou 
restos de epitélio escamoso que formam um cisto 
dentro da orelha média, atrás da membrana timpâni-
ca intacta (2-6). Já a forma secundária ou adquirida 
sugere algumas teorias: 1- Teoria da metaplasia: 
transformação de epitélio cúbico em epitélio meta-
plásico queratinizado na orelha média, devido ao 
processo inflamatório crônico; 2 – Teoria da retra-
ção: retração da membrana timpânica por pressão 
negativa (síndrome do “sniff”), promovendo a for-
mação do cisto, ou sua recidiva após cirurgia; 3- 
Teoria da migração: migração de epitélio escamoso 
a partir das margens de uma perfuração na mem-
brana timpânica, adentrando a cavidade timpânica; 
4 – Teoria da hiperplasia invasora: como resposta de 
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processo inflamatório ocorre proliferação de cones 
epiteliais nas camadas basais do epitélio queratini-
zado da membrana timpânica levando a formação 
do colesteatoma (3-4-8). 

Em estudo com 20 cães, nenhuma tentativa foi 
feita para distinguir o colesteatoma congênito do 
adquirido, mas é provável que a maioria dos casos 
fosse secundária a otites crônicas externas e médias.

O cisto uma vez formado, pode se expandir lenta 
ou rapidamente, por conta da produção massiva de 
material sebáceo. A resposta inflamatória associada 
ao colesteatoma pode ser branda ou severa, depen-
dendo das citocinas produzidas pelo epitélio, e pre-
sença ou ausência de infecção (6). 

A hiperqueratose e desprendimento de restos de 
queratina tipicamente resultam na expansão pro-
gressiva da massa cística causando a destruição do 
tecido adjacente, especialmente o ósseo (3).

Bem como sua etiopatogenia a sua epidemiolo-
gia ainda não é bem definida, sugere-se que assim 
como em humanos os homens são mais acometidos, 
os cães machos também são mais predispostos a de-
senvolver a doença (1). 

Através de levantamento de trabalhos retrospec-
tivos publicados podemos sugerir que a idade média 
do surgimento da doença é entre os sete anos (entre 
4,5-10 anos) (1-3), e as raças mais acometidas são: 
Cocker spaniel, golden retriever, pug e cães sem 
raça definida (3-6).

Sinais clínicos

Dor normalmente está relacionada ao quadro de 
otite crônica com a presença ou não do colesteatoma, 
em estudo com 20 animais, alguns deles apresentavam 
otodinia (dor a palpação da bula timpânica), disfagia, 
inclinação de cabeça, paralisia do nervo facial (6). 

Histórico de otite crônica, otalgia, dor à palpa-
ção da articulação temporomandibular, e descon-
forto ao abrir a boca são os achados clínicos mais 
comuns. Anormalidades neurológicas, incluindo in-
clinar a cabeça para o lado, balançar a cabeça, coçar 
a orelha/cabeça, nistagmo, andar em círculos, paral-
isia facial e ataxia podem ser detectadas em exame 
clínico em cães com colesteatoma, e representam a 
maior causa de encaminhamento (1-10).

Em casos raros e mais complicados a invasão da 
massa pode ser tão extensa que pode ocorrer invasão 
cerebral, favorecendo o aparecimento de meningite 
e abcessos cerebrais, pela infecção instalada junto 
ao colesteatoma (9).

Diagnóstico

Durante a vídeo-otoscopia/fibrotoscopia, a de-
tecção de uma formação perlácea de coloração 
branco amarelada, dentro ou protruindo da orelha 
média, ou seja, conteúdo queratótico, pode alertar 
para o diagnóstico de colesteatoma aural (1). 

Granulomas de colesterol são reconhecidos 
como uma complicação da otite média e podem 
ser vistos em associação a colesteatomas em orel-
ha média (1).

Radiograficamente o colesteatoma está asso-
ciado ao aumento da densidade dentro da cavidade 
do ouvido médio podendo este exame ser utilizado 
como uma forma não invasiva e acessível para de-
tectar alterações na bula timpânica, sendo utilizado 
como triagem para tomografia computadorizada e 
fibrotoscopia, na tentativa de obter uma avaliação 
mais detalhada (5). 

O aumento expansivo da bula timpânica asso-
ciado à lise óssea frequentemente leva os clínicos a 
suspeitarem de processo neoplásico, sendo este um 
diferencial para doença. O uso da tomografia com-
putadorizada é altamente sensível na avaliação de 
enfermidades do ouvido médio e é especialmente 
útil no diagnóstico do colesteatoma, devido às car-
acterísticas distintas que este apresenta (5). 

A tomografia computadorizada é método de 
escolha para a detecção de colesteatomas, em 
medicina veterinária ela é considerada superior à 
ressonância magnética na detecção de lesões das 
orelhas média e interna com acometimento de es-
truturas ósseas (10). 

A expansão da bula timpânica, especialmente 
quando acompanhada da presença de lise óssea 
em regiões adjacentes a ela podem levar a sus-
peita de neoplasia. Contudo, deve-se considerar 
que neoplasia em orelha média é rara em cães, e 
geralmente se estendem para a orelha externa, ge-
rando lise permeativa, enquanto colesteatomas in-
duzem destruição como consequência da expansão 
da bula timpânica devido ao acúmulo de debris de 
queratina (10).

A imunohistoquímica começou a ser utilizada 
recentemente para identificar a agressividade do 
colesteatoma e a probabilidade de recidiva, pois o 
epitélio apresenta tecido hiperplásico alterado (3).

O diagnóstico histológico do colesteatoma é 
concluído pela presença de três componentes: de-
bris de queratina, epitélio escamoso pluriestrati-
ficado e tecido conjuntivo subepitelial (1).

Colesteatoma aural em um cão da raça Pug
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Tratamento

O tratamento do colesteatoma para humanos 
e cães é cirúrgico, e busca o restabelecimento das 
condições normais da orelha (4). 

O objetivo da cirurgia é remover todos os restos 
de queratina e epitélio escamoso pluriestratificado, 
além de controlar infecção (1-6). O risco de recidiva 
após a cirurgia é alto (1), pela dificuldade de se re-
mover toda formação e os restos celulares presentes 
na lesão, que muitas vezes estão aderidos a bula.

Em humanos, a cirurgia é feita usando amplia-
ção, ferramentas de microcirurgia, e endoscopia, 
para garantir a completa remoção do epitélio e 
preservar as demais estruturas, quando possível (6).

A escolha da técnica cirúrgica vai depender do grau 
do acometimento das orelhas média e interna pelo 
colesteatoma. Normalmente, por ser um cisto com 
caráter muito agressivo em sua expansão, e depender 
dos proprietários para tratamento de otite externa, a 
técnica de eleição é a ablação total dos condutos au-
ditivos associada à osteotomia da bula timpânica (3). 

Complicações

O colesteatoma pode recidivar por algumas 
razões, seja porque restou epitélio anormal depois da 
cirurgia inicial, ou porque houve migração de epitélio 
escamoso estratificado para a orelha média no mo-
mento da cirurgia, e com processo inflamatório e/ou 
infeccioso origina-se um novo colesteatoma (3). 

Relato de caso
Um cão da raça Pug, macho, com nove anos foi 

atendido em março de 2014 na Dermatoclínica – 
Clínica veterinária especializada em dermatologia, 
pela equipe do Dr. Ronaldo Lucas. O animal possui 
histórico de otites recidivantes, e apresenta episó-
dios desde filhote. 

Há aproximadamente três anos, o animal apre-
sentou piora do quadro e foram realizados diversos 
tratamentos ao longo deste período.  Animal possui 
diagnóstico de diabetes mélitus e catarata bilateral, 
e o tratamento para afecção foi realizado.

No momento da consulta apresentou alterações 
compatíveis com um quadro de otite média/ interna 
– síndrome de horner, head tilt, além de otoalgia 
intensa. Como o animal veio encaminhado de co-
lega, o tratamento já estava instituído. Foi sugerida 
coleta de material para realização de cultura e an-
tibiograma, e solicitado fibrotoscopia. O resultado 
da cultura sugeriu presença de bactérias multirre-
sistentes. Em retorno à consulta animal apresentou 
convulsão e início de Cetose.

Em abril do mesmo ano, foi realizado exame de 
fibrotoscopia, com autorização de colega para anes-
tesia e uso de corticoidoterapia, se necessário. Na 
fibrotoscopia, foi observado ramo horizontal com 
grande quantidade de coleção purulenta em toda ex-
tensão, impossibilitando realização de meringoto-
mia ou avaliação da região de membrana timpânica. 
Como terapia, foi sugerida a técnica cirúrgica de 
ablação total do conduto auditivo.

Figura 1 - Otoscopia revelando formação obliterando toda a luz do conduto horizontal, caso de colesteatoma. (Imagem obtida após 
lavagem ótica. Acervo R. Lucas)

Colesteatoma aural em um cão da raça Pug
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Após tratamento tópico e sistêmico com antibióti-
cos, analgésicos, e anti-inflamatórios (Amoxicilina 
com Clavulanato de Potássio, Omeprazol, Dipirona, 
Cloridrato de Tramadol, Biamotil D, Presnisona 
- este por 15 dias em dias alternados) pelo período 
aproximado de 30 dias, o animal apresentou mel-
hora total dos sinais neurológicos e não apresentava 
mais coleção purulenta em orelhas, por seguinte, foi 
mantido apenas o tratamento tópico em forma de 
pulsoterapia com Maxiflox D ou Biamotil D, a cada 
48 horas, e continuado o uso de Prednisona a cada 3 
dias durante, 15 dias. Foi suspensa a administração 
da Amoxicilina com Clavulanato de Potássio. 

Após aproximadamente um mês, o animal apre-
sentou pouca quantidade de coleção amarelada em 
conduto auditivo esquerdo, todavia sem sintomas de 
otite média e interna. Coletada nova amostra para 
realização de cultura e antibiograma, e também foi 
prescrita medicação tópica manipulada (Sulfadia-
zina de Prata 1% + Cloranfenicol 0,5% + Óleo de 
Semente de Uva - 0,5 ml), que deveria ser utilizada 
a cada 12 horas por 20 dias.

Em intervalo menor do que quinze dias, o paci-
ente apresentou novamente coleção enegrecida bi-
lateral nos condutos auditivos. Foi mantida a medi-
cação manipulada em orelha esquerda e em orelha 
direita foi prescrito Biamotil D.

Ao atendimento foi realizado o diagnóstico de 
neoformação cardíaca, com presença de efusão 
pleural e pericárdica. 

O animal neste momento não apresentava sinto-
matologia de otite média e interna, e estava sendo 
mantido tratamento tópico com medicação manipu-
lada e antibiótico tópico em seguida (Biamotil D). 
Foi adicionado ao protocolo antifúngico oral em 
pulsoterapia (Sporanox, duas vezes por semana).

Em um intervalo de aproximadamente 45 dias, o 
animal apresentou piora do quadro otológico, presença 
de coleção enegrecida com odor fétido, otoalgia e apa-
tia. Foi solicitada uma tomografia computadorizada de 
crânio para melhor avaliação de quadro otológico, e de 
forma concomitante o animal apresentou novas crises 
convulsivas. O neurologista sugeriu a presença de cis-
to em região subaracnóidea, solicitando a tomografia 
computadorizada para diagnóstico.

O laudo da tomografia apontou a presença de 
conteúdo hipodenso na cavidade timpânica esquerda, 
perda da arquitetura, morfologia e alongamento da 
bula timpânica, sugerindo presença colesteatoma em 
orelha esquerda. Enquanto a orelha direita apresen-
tou espessamento da bula timpânica e presença de 
conteúdo, mas que não sugeria o mesmo diagnóstico. 
Também demonstrou cisto em região rostral ao cer-
ebelo, compatível com um cisto subaracnóidea. 

Figura 2 -Cavidade timpânica esquerda preenchida por conteúdo partes moles grosseiro, com extenso adelgaçamento e alongamento 
ventral da bula timpânica, perda de definição de seus limites laterais com presença de conteúdo hipodenso da cavidade timpânica que 
não respeita os limites e encontra-se de permeio em tecidos moles adjacentes – colesteatoma.  (Acervo. A. Romaldini)

Colesteatoma aural em um cão da raça Pug
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O tratamento com neurologista foi continuado 
e o animal apresentou espaçamento dos episódios 
convulsivos, mas a realização da cirurgia corretiva 
para o colesteatoma, que é a ablação total de con-
duto foi desaconselhada devido às outras doenças já 
diagnosticadas. Foi então mantido tratamento tópi-
co com antibióticos em pulsoterapia ad eternum.

Discussão

O colesteatoma é uma grave complicação da otite 
média crônica em cães e deve ser um diagnóstico dife-
rencial de neoplasias ou pólipos de conduto auditivo.

Provavelmente é subdiagnosticado, seja pela 
dificuldade no diagnóstico, que exige bastante em-
penho do proprietário e também do veterinário em 
investigar os possíveis diagnósticos diferenciais de 
complicações de otite média/interna crônica.

Podem ser feitos exames de imagem como raio-
X de crânio, fibrotoscopia, tomografia computador-
izada ou ressonância magnética, mas o diagnóstico 
é conclusivo apenas pelo exame histopatológico do 
material removido. 

O tratamento cirúrgico visa retirar todos os restos ce-
lulares e de queratina, bem como todo o cisto formado 
dentro da orelha média, além de diminuir a inflamação 
causada, pode ter efeito curativo quando realizado de 
maneira completa e em casos iniciais, e em casos mais 
avançados ou que não há possibilidade de retirada total 
do colesteatoma, existe alto risco de recidiva.

Vemos no relato de caso todos os procedimen-
tos de triagem e de exclusão de outros possíveis di-
agnósticos serem realizados, o que nos leva a crer 
realmente que o diagnóstico do paciente citado é 
compatível com o de colesteatoma aural.

A tomografia, portanto, pode ser considerado um 
exame altamente sensível e específico por demonstrar 
alterações como adelgaçamento em virtude da expan-
são em bula timpânica além da perda de definição óssea. 

Conclusão

O colesteatoma aural é uma complicação grave 
de otites médias/internas crônicas. Para o seu diag-
nóstico são necessários exames de imagem, como o 
raios-X, a fibrotoscopia e a tomografia computador-
izada, além de relacionar o quadro clínico e históri-
co do animal a patologia – presença de otite crônica, 
otodinia, alterações neurológicas (2º otite média/

interna). Segundo estudos anteriores, para obter o 
diagnóstico definitivo é necessário um exame his-
topatológico do material excisionado, entretanto, 
pode-se concluir que os achados em tomografia 
computadorizada são muito específicos, e este 
exame juntamente com a fibrotoscopia podem ser 
sim utilizados para diagnóstico definitivo da pato-
logia, pois as alterações encontradas nestes exames 
são bem específicas e através delas é possível iden-
tificar o colesteatoma. Estas formas de diagnóstico 
são muito uteis, principalmente quando o animal 
não está apto para a realização de um tratamento 
cirúrgico, como exposto neste relato de caso.

Entretanto o tratamento definitivo é cirúrgico, 
através da ablação total do conduto auditivo aco-
metido, todavia pode haver recidiva em curto es-
paço de tempo.
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