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Resumo
A foliculite bacteriana é uma infecção cutânea ocasionada por bactérias do gênero Staphylococcus que causa 
pústulas, eritema, pápulas e colaretes, podendo ou não estar associada ao prurido. Seu diagnóstico é baseado 
na avaliação clínica e em exames complementares de citologia e antibiograma. O tratamento é realizado com 
antibioticoterapia tópica e sistêmica. Considerando que a resistência bacteriana é um problema emergente e 
preocupante é necessário um tratamento criterioso baseado na identificação do agente e no teste de suscepti-
bilidade, um bom acompanhamento do paciente associado aos cuidados e disciplina dos proprietários. 
O presente trabalho constitui-se de uma revisão de literatura sobre a foliculite bacteriana primária em 
cães, seu diagnóstico, condutas terapêuticas e resistência bacteriana.
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Abstract
Bacterial folliculitis is a skin infection caused by bacteria of the genus Staphylococcus, which causes pustules, 
erythema, papules and colarettes, may or may not be associated with itching. The diagnosis is based on clinical 
evaluation and complementary tests and sensitivity of cytology. The treatment is performed with topical and 
systemic antibiotics. Whereas bacterial resistance is an emerging and serious problem requires a careful treatment 
based on agent identification and susceptibility testing, a good patient monitoring associated with the care and 
discipline of the owners.
This paper presents a literature review on the primary bacterial folliculitis in dogs, diagnosis, thera-
peutic management and bacterial resistance.

Keywords: bacterial folliculitis, multiresistência, antibiotic, staphylococcus.
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Introdução

A pele, como o maior órgão do organismo, con-
fere a elasticidade ao corpo. É considerada como seu 
espelho, na qual podem ser manifestadas doenças 
sistêmicas. Sua função é realizar a barreira anatômi-

ca e fisiológica entre o organismo e o meio ambiente, 
protegendo contra injúrias físicas, químicas e micro-
biológicas. Por ter uma função tão importante, deve 
ser preservada e tratada com atenção (1). 

A pele apresenta várias patologias, entre elas, as 
piodermites que representam uma das causas mais 
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comuns de enfermidade tegumentar em cães de 
todo o mundo. Na clínica de pequenos animais a 
incidência de piodermites atinge até 75% dos casos, 
e associados a recidivas, resultam em baixa qualida-
de de vida do cão (2). Diante da importância desta 
patologia, fazem-se necessárias constantes atualiza-
ções sobre sua patogenia e tratamento.

A foliculite bacteriana superficial é uma apresen-
tação de piodermite superficial que se estende até a 
camada córnea, caracterizada por uma infecção bac-
teriana que atinge a epiderme até o folículo piloso, 
cujos principais agentes são as bactérias do gênero 
Staphylococcus e Streptococcus, destacando-se o Sta-
phyloccocus pseudointermedius coagulase positivo. 
Não se observa predileção etária, sexual ou racial, en-
tretanto, existe uma maior predisposição em raças de 
pelo curto. As principais apresentações clínicas são 
pápulas, pústulas, colarinhos epidérmicos e crostas. 

Essas bactérias possuem caráter zoonótico, gerando 
grande preocupação na saúde pública pela ocorrência 
de falhas terapêuticas e aumento significativo de mul-
tirresistência bacteriana nos últimos anos. O objetivo 
dessa revisão é descrever a etiopatogenia, o diagnósti-
co, esclarecer os riscos de resistência bacteriana e explo-
rar os tratamentos e condutas terapêuticas.

Revisão de Literatura

2.1 Anatomofisiologia 

A foliculite bacteriana primária é uma inflama-
ção do tecido cutâneo envolvendo o folículo piloso, 
ocasionada por bactérias do gênero Staphylococcus 
e Streptococcus, que se estende para a derme (3). 

Em alguns cães é idiopática, apresenta evolução crô-
nica, podendo ter caráter recidivante (4). Alguns fatores 
na pele dos cães predispõem ao surgimento da doença 
como uma camada córnea mais delgada e compacta, 
pouca quantidade de emulsão de gordura intracelular, 
ausência de um epitélio lipídico escamoso (tampão se-
báceo) e o pH da pele relativamente elevado (2).

A microflora cutânea canina é composta por 
bactérias residentes e transitórias. Entende-se por 
bactérias residentes (Staphylococcus coagulase 
positiva e coagulase negativa, Streptococcus spp, 
Micrococcus sp e Acinobacter sp) aquelas que se 
multiplicam na superfície da pele e nos folículos 
pilosos, mantendo uma população constante e con-
sistente, sendo considerados comensais inofensivos 
(2). As bactérias transitórias (Bacillus spp, Coryne-

bacterium sp, Escherichia coli, Proteus mirabilis e 
Pseudomonas sp) se instalam na pele oriundas 

das membranas, mucosas ou do meio ambiente e 
que, sob condições normais, não podem competir 
com a população residente num intuito de assegu-
rar um nicho ecológico (5).

O cão apresenta mecanismos de defesa que im-
pedem a colonização bacteriana como a descamação 
do epitélio, a camada lipídica epidérmica intracelu-
lar, a proliferação celular em resposta a agressão, os 
efeitos antibacterianos dos sais orgânicos do sebo 
cutâneo e do suor apócrino (2).

Os Staphylococcus são resistentes ao calor, tem 
certa resistência à desidratação e toleram bem as me-
dicações anti-sépticas. Algumas cepas podem pro-
duzir toxinas que resultam em necrose tecidual (2).

Com o avanço da biologia molecular, diversida-
des genéticas foram observadas nos Staphylococcus 
intermedius que resultaram na sua reclassificação 
em três diferentes espécies: S. pseudointermedius, S. 
intermedius e S. delphin, determinados de forma co-
letiva Staphylococcus intermedius species group (5).

A piodermite canina é geralmente desencadeada 
por um elevado crescimento de bactérias da micro-
biota residente normal ou da microbiota transitória 
da pele (5). O agente mais encontrado é Staphyloc-
cocus pseudointermedius, podendo ser encontrado 
em animais saudáveis, particularmente no aparelho 
respiratório superior, no trato intestinal e em 90% 
isolados na pele de cães sadios (7,6).

Estudos referentes à microflora bacteriana na pele 
e no manto piloso de cães sugerem que os Staphylo-
coccus intermedius sejam um contaminante no pelo de 
cães normais ou, alternativamente, um microorganis-
mo transitório ao invés de uma bactéria residente (2).

A superfície de continuidade da pele permite 
que a microbiota residente se torne patogênica. Os 
S. aureus e S. schleifere também podem estar pre-
sentes nas piodermites em menor ocorrência (7).

Os cães adquirem Staphylococcus spp no período 
neonatal, podendo ocorrer transferência vertical da 
cadela para seus filhotes no primeiro dia de vida (7). 

2.2 Patogenia e apresentação clínica

A apresentação clínica da foliculite bacteriana 
superficial é altamente variável devido às diferenças 
existentes (raças, resposta individual) e possivelmen-
te diferenças intrínsecas na virulência bacteriana (8). 

Na foliculite ocorre uma invasão do S. pseudoin-
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Figura 1 - Lesões descamativas e eritematosas em região tó-
raco-lombar
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Figura 2 - Lesões pustulares em região ventral

epidérmicos. As lesões mais antigas evoluem para 
alopecia e hiperpigmentação. Na alopecia, a pele 
apresenta aspecto de roído de traça (4).

A lesão cutânea mais comumente encontrada é a 
pústula folicular transitória (acúmulo de pus emlo-
cais epidérmicos ou foliculares) resultando em 
pápula crostosa. As pápulas muitas vezes não se 
apresentam crostosas devido a uma prévia remoção 
das crostas por auto-traumatismo (4).

O rompimento da porção superior da pústula 
leva a formação das lesões vestigiais, alcunhadas 
de colarinhos epidérmicos, moldadas por restos de 
pele, que previamente encimavam a pústula (4).

Em cães, a maioria dos casos de foliculite bacte-
riana tem início nas regiões glabrosa da pele, como 
nas regiões inguinal e axilar (8) Pode estar acompa-
nhada de prurido decorrente da ação lipolítica de 
patógenos que alteram a emulsão séduro - sebácea e 
leva e liberação de ácidos graxos livres com eviden-
te ação flogênica e pruriginosa (4).

2.3 Diagnóstico

É obtido através de detalhada anamnese derma-

tológica, presença de lesões características ao exame 
físico e realização de exames complementares.

2.3.1 Exame citológico  

É o exame de primeira escolha na clínica derma-
tológica por sua grande importância, baixo custo, 
fácil realização, resultado rápido e com valiosas in-
formações. Pode ser obtida através de swab, esfo-
liação e/ou impressão direta de pústulas intactas, 
crostas ou coletado de áreas subjacentes a colare-
tes epidérmicos ou em áreas eritematosas úmidas. 
Pode revelar coccus, bastonetes ou infiltrados de 
células inflamatórias (8). 

A citologia é obrigatória nas seguintes circuns-
tâncias (12):

• Quando as lesões típicas (pústulas) não es-
tão presentes ou são muito pequenas. 

• Quando há lesões típicas, mas existe res-

termedius no estrato córneo e folículo piloso ocasio-
nando pústulas foliculares e pápulas que se rom-
pem e formam crostas juntamente com colaretes 
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posta fraca à terapia antimicrobiana; 

• Enquanto cultura e o antibiograma ainda 
estão por concluir; 

• No diagnóstico de co-infecção por Malasse-
zia (comum na foliculite secundária).

Os corantes mais utilizados são os do tipo Romano-
wsky e o Panótico Rápido (1).Um achado importante 

para se diferenciar colonização de infecção é a presença 
nesses de bactérias livres, não fagocitadas e de neutró-
filos íntegros (2). A ausência de bactéria não exclui o 
diagnóstico e a cultura bacteriana deve ser realizada (9).

2.3.2 Cultura bacteriana e antibiograma.
Em casos de piodermites recorrentes são obri-

gatórios cultura bacteriana e teste de sensibilidade 
devido à ascensão da resistência multibacteriana 
(5,10). Vale ressaltar que os bastonetes Gram nega-
tivos são imprevisíveis em relação à sensibilidade 
antibiótica e devem ser testados sempre que obser-
vados no exame citológico (2).

Há cinco situações em que se há a probabilida-

Foto: Romeika Reis
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de de resistência da terapia antimicrobiana, sendo 
obrigatória a realização de cultura e antibiograma 
(11):

• Menos de 50% de redução das lesões den-
tro de duas semanas da terapia antimicrobiana;

• Surgimento de novas lesões (pápulas, pús-
tulas, colaretes) duas semanas ou mais, depois do 
início do tratamento;
• Presença de resíduos de lesão de foliculite 
após seis semanas de tratamento, juntamente com a 
presença de coccus na citologia; 

• Presença de bactérias intracelulares; 

• Existência de histórico de resistência a an-
tibióticos em animais da mesma casa que o animal 
em tratamento.

Preferencialmente, coletam-se pústulas íntegras 
e, quando não possível, pápulas ou nódulos íntegros. 
É indicado sempre cortar o pelo ao redor da lesão a 
ser coletada para diminuir o risco de contaminação.

Para um correto diagnóstico é necessário diag-
nóstico diferencial para demodicose, dermatofitose, 
atopia, malasseziose e doenças auto-imunes.

2.4 Tratamento

2.4.1 Tratamento tópico

O aumento de multirresistência bacteriana, com 
pouca ou nenhuma opção para a terapia sistêmica, 
tem dado um novo estímulo ao tratamento tópico por 
ser de fácil de acesso ao órgão e com propriedades 
benéficas como promover a repitelização, remoção 
de debris celulares e reduzir a população bacteriana 
superficial (11). Deve sempre vir acompanhado do 
tratamento sistêmico, sendo insuficiente sozinho (2).

O veículo a ser escolhido no tratamento deve le-
var em consideração a solubilidade do medicamen-
to, a velocidade com que este se libera e o quanto 
de hidratação da camada córnea é propiciado pelo 
veículo e as interações entre veículo - princípio ati-
vo – camada córnea (1).

Recomenda-se realizar uma hidratação prévia da 
camada córnea para aumentar o grau de permeabili-
dade dos medicamentos. Sabe-se que o grau de hidra-
tação e talvez a temperatura da pele possa alterar a 
interação medicamento – veículo - pele (11). Alguns 
fatores biológicos também podem interferir na absor-
ção dos medicamentos como a faixa etária (indivíduos 

jovens absorvem melhor os medicamentos), a higidez 
do tegumento (pele erosada e/ou inflamada absorve 
melhor os princípios ativos), a região corpórea (escro-
to, fronte, membros torácicos e regiões palmo-planta-
res absorvem melhor os medicamentos) (1).

Os produtos mais utilizados na terapia tópica são 
shampoo de clorexidina de 0,5% a 4 % e peróxido de 
benzoíla de 2,5% até 3,5%. O irgasan ou triclorfon, iodo 
povidona, clindamicina, cetoconazol, eritromicina, me-
tronidazol, aloe vera, calêndula, solução de borrow, 
líquido de dakin, permaganato de potássio (soluções 
adstringentes), a mupirocina e rifampicina (pomadas e 
cremes) também possuem boa indicação tópica.

O peróxido de benzoíla é queratolítico, comedo-
lítico, antiflamatório e branqueador e quando em 
contato com a pele, fragmenta-se em ácido benzói-
co, responsável por inibição da proliferação da epi-
derme e produção de sebo (12).

Concentrações de 1% a 4% de clorexidina são refe-
ridas como sendo eficazes no combate a Staphylococ-
cus spp (13). Estudos demonstram uma maior eficácia 
do clorexidina em relação ao peróxido de benzoíla 
para o tratamento de foliculite superficial (11).

A frequência de uso dos medicamentos tópicos 
varia muito de acordo com a característica da lesão, 
da praticidade de uso do produto e da resposta do 
animal. Os banhos são recomendados a cada quatro 
ou sete dias, deixando o produto agir por 10 minutos 
e enxaguando em seguida. Já os cremes, pomadas ou 
sprays requerem aplicação diária, contribuindo na 
redução do tempo do tratamento sistêmico.

2.4.2 Tratamento Sistêmico

Na rotina clínica comumente utiliza-se antimi-
crobiano de maneira empírica, onde a identidade 
do patógeno e sua susceptibilidade antimicrobiana 
são desconhecidas (10). Para eficácia do tratamento 
deve-se considerar o estado clínico do animal, sua 
competência imunológica e a gravidade da lesão na 
escolha do melhor antimicrobiano (9). 

Outro fator relevante é a baixa disponibilidade 
do medicamento no sítio de ação. Apenas 4% do vo-
lume sanguíneo bombeado pelo coração atingem a 
pele. Sabe-se que, dos níveis séricos do antibiótico 
60% atingem a hipoderme e 40% chegam às junções 
dermoepidérmicas (13). No tocante ao tratamento é 
importante ressaltar que o emprego de corticoste-
róide não é recomendado, pois ele diminui a infla-
mação visível, dificultando a avaliação da eficiência 
do antibiótico, mascarando a infecção (2).
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Quando um antibiótico não pode agir sobre 
todos os agentes microbianos de um dado exame, 
deve-se escolher o antibiótico que atue sobre o S. 
intermedius, pois este microorganismo desenvolve 
um microambiente favorável à multiplicação de ou-
tros agentes cutâneos (2).
A) Antimicrobianos mais utilizados na clínica der-
matológica

• Beta lactâmicos (amoxiciclina, ampicilina, 
cefalexina, cefovecin, cefadroxila).
Essas drogas apresentam amplo espectro de ativi-
dade e com baixa toxicidade. São efetivos contra a 
maioria das espécies de Staphylococcus.

A cefalexina (Rilexine®) é um bactericida de primei-
ra geração, derivada do fungo Cephalosporuim acre-
monium (13) com boa penetração tecidual, mas efeitos 
colaterais como vômitos, diarréia e anorexia podendo 
levar o proprietário a interrromper o tratamento. 

A Cefalexina nas dosagens de 15 mg por quilo 
de peso corporal a cada 12 horas, 30 mg/kg a cada 
12 horas ou 30 mg/kg a cada 24 horas levam a cura 
clínica em mais 80% dos casos após cinco semanas 
de tratamento, com completa resolução entre 14 e 
21 dias de tratamento. O tratamento deve ser man-
tido após uma semana de remissão das lesões (14).

Cefedroxil (Cefa-cure®) é outro medicamento 
de primeira geração que praticamente possui as 
mesmas indicações e propriedades da cefalexina e 
um maior custo (2). Uma opção de medicamento de 
terceira geração é a cefovecina sódica (Convenia®) 
formulada para administração subcutânea. Apre-
senta meia vida de eliminação longa, o que permite 
doses com intervalos de quatorze dias. Atua contra 
bactérias Gram positivas e Gram negativas com ex-
ceção de Pseudomonas. Possui como grande vanta-
gem baixos efeitos colaterais e ausência de trabalho 
do proprietário em administrar medicação oral em 
seu cão e como desvantagem o custo elevado para 
cães de médio e grande porte. (13).

Outro antibiótico é o cefpodoxime com ácido 
clavulânico com boa eficiência, segurança e ne-
nhum efeito colateral (3). 

• Fluorquinolonas (enrofloxacina, norfloxaci-
na).
Possuem amplo espectro de atividade (inclusive 
Pseudomonas sp), baixa toxicidade, excelente pene-
tração tecidual e podem ser administradas uma vez 
ao dia. São capturadas pelos macrófagos tissulares, 
promovendo morte bacteriana intracelular, o que 
explica em parte sua poderosa penetrabilidade nos 

focos inflamatórios e a indicação para animais com 
deficiência imunológica (2).

• Sulfonamidas (sulfametoxazol)
As sulfonamidas quando potencializadas com o 

trimetoprim possuem amplo espectro de ação, atu-
ando contra bactérias Gram - positivas e Gram – ne-
gativas. Apesar das sulfonamidas serem fármacos 
bacteriostáticos, as sulfonamidas potencializadas 
são bactericidas e preferidas quando se tratam de 
infecções causadas por microorganismos multire-
sistentes (5). As sulfonamidas – trimetoprim são 
eliminadas na maior parte (60% a 80%), inalteradas 
pelo rim e em menor escala pelo fígado, devendo se 
ajustar a dose em disfunções renais e hepáticas (2).

Essas drogas têm exibido boa eficácia e baixo cus-
to se administradas a cada 12 horas. Uma limitação 
quanto ao seu uso são reações frequentes com o uso 
de sulfas que incluem eritema multiforme, erupções 
papulares e necrólise epidérmica tóxica (2).

Ao se escolher o medicamento, o veterinário 
deve levar em consideração que o tratamento é in-
dividualizado, pois cada animal responde de uma 
maneira, devendo sempre buscar a identificação do 
agente. O tratamento mínimo de antibioticoterapia 
deve ser de sete até quatorze dias após a cura clíni-
ca. A maioria dos casos de recidiva é devido à inter-
rupção precoce do tratamento (5).
Alguns fatores podem reduzir o sucesso do trata-
mento como: 

1 - O microorganismo é resistente ao antibiótico e 
como a maioria dos Staphylococcus pseudointeme-
dius produz beta-lactamase, antibióticos resistentes 
a ela devem ser selecionados;

2 - A dosagem é inadequada para atingir e manter a 
concentração na pele;

3 - O microorganismo pode estar envolvido por te-
cido cicatricial denso;

4 - O microorganismo pode estar dentro de um cen-
tro necrótico ou protegido por um corpo estranho 
como um fragmento de pelo ou dentro de um ma-
crófago e não ficar exposto ao antibiótico.

5 - A duração do tratamento pode ser inadequada 
para acabar com a infecção;

Em caso de recidiva é muito importante avaliar o 
tempo de sua ocorrência. Se novas lesões aparecerem 
dentro de sete dias do final do tratamento, é bem pro-
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vável que a infecção não foi resolvida. Caso a recidiva 
ocorra semanas ou meses após o final do tratamento, 
existe algum problema que precisa ser solucionado.

2.4.2.1 Pulsoterapia 

Trata-se de uma alternativa terapêutica para con-
trole de piodermite recidivante. É um protocolo 
duradouro de antibioticoterapia, que pode ser em 
subdosagem ou em dosagem inteira, empregada de 
forma descontínua Pode ser uma boa opção em ca-
sos de uso de antibióticos por mais de 100 dias ao 
ano, caso contrário, tratam-se somente as crises. As 
drogas mais utilizadas são cefalexina, enrofloxaci-
na, marbofloxacina, amoxiciclina com clavulonato 
de potássio e oxaciclina (4).

O animal deve receber antibioticoterapia previa 
por 21 dias. A partir desse período, poderá receber 
um dos dois seguintes protocolos:

A)  Pulsoterapia antibiótica em semanas alternadas: 
consiste na administração do antibiótico por sete dias 
consecutivos seguidos de sete dias de pausa. No perí-
odo seguinte recebe mais sete de medicação e fica sem 
medicação por 14 dias (5). Gradativamente, ocorre um 
aumento do intervalo de dias em que o paciente não 
receberá o antibiótico, até que o mesmo fique por uma 
semana sob terapia com pausa de vinte um dias (5).

B)   Pulsoterapia de finais de semana: o paciente re-
cebe o antibiótico por dois dias consecutivos (geral-
mente nos finais de semana) e fica cinco dias sem 
receber a medicação. (5).

Tem sido observado o aumento da pulsoterapia 
de finais de semana principalmente após insucesso 
na utilização de imunomoduladores, mormente as 
bacterinas (4). 

2.4.3. Imunoterapia

A imunoterapia é realizada com imunomodula-
dores (substâncias que atuam no sistema imunológi-
co conferindo aumento da resposta orgânica contra 
determinados microorganismos) que tem o objetivo 
de exacerbar a resposta imune. É sintetizada a partir 
de agentes bacterianos que causam a piodermite. 

Não é específica e todo sistema imunológico cos-
tuma ser estimulado. Atualmente tem-se a opção 
do Staphage Lysate® e do Estafilin®. O Staphage 
lysate® é sintetizado por cepas de Staphylococcus 

aureus e o Estafilin® é sintetizado por Staphylococ-
cus aureus e Staphylococcus intermedius (4).

O Staphage Lysate® é uma bacterina estafilo-
cócia estéril desenvolvida para uso em humanos, 
sendo utilizada como estimulante inespecífico de 
linfócitos T nas piodermites recidivantes que não 
respondem aos antibióticos (1).

Para a utilização dos imunomoduladores deve-
-se iniciar antibioticoterapia prévia e concomitante, 
por período mínimo de 21 dias, sendo que após a 
suspensão do antibiótico, deve ser implementada a 
manutenção da medicação imunoterápica (4).
A) Protocolo do uso do Staphage Lysate®:
• Aplicação de 1 ml subcutâneo semanal du-
rante 12 semanas. Após a cura o antibiótico deve ser 
suspenso e fazer o uso somente da bacterina a cada 
10 a 30 dias, dependendo da gravidade do caso;
• Aplicação de 0.5 a 1,5 (dose máxima) ml por 
via subcutânea, 2 vezes na semana, por 10 a 12 sema-
nas. Uma vez obtida boa resposta, a dose de manuten-
ção pode ser administrada em intervalos de 7 a 14 dias;
• Aplicação de 0,3 intranasal ou 0,1 ml subcutâ-
nea semanal por 12 semanas com manutenção feita a 
cada 14 dias por 6 meses(4).

Estudos observaram que o Staphage Lysater® apre-
senta 50% de controle nos casos de piodermite superfi-
cial recidivante. Não se evidenciaram efeitos sistêmicos 
e tampouco farmacodérmicos no local de aplicação (4). 

3. Resistência bacteriana 

A resistência bacteriana é considerada um pro-
blema de saúde pública mundial, realidade para a 
qual têm sido propostas diversas iniciativas de con-
trole. Microrganismos multirresistentes são aqueles 
resistentes a duas ou mais classes de antimicrobia-
nos. Sob a perspectiva laboratorial, entende-se como 
o crescimento de uma bactéria in vitro na presença 
de concentrações séricas de antibiótico ou quando se 
mostram resistentes a duas ou mais classes de drogas 
que interfeririam em suas funções de crescimento e 
às quais seriam habitualmente sensíveis (15).

De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 
70% das bactérias que causam infecções hospitala-
res no Brasil são resistentes a pelo menos um dos 
antimicrobianos comumente utilizados (15).

Diversos mecanismos emergentes de resistência 
aos antimicrobianos foram recentemente descritos 
e alguns deles são de difícil detecção pelas meto-
dologias laboratoriais de rotina. Embora exista uma 
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grande variedade de mecanismos de resistência aos 
antibióticos beta lactâmicos, um dos mecanismos 
mais importantes é a produção de beta lactamases, 
enzimas capazes de hidrolizar o anel beta lactâmico 
de penicilinas, cefalosporinas e outros antimicro-
bianos relacionados, tornando-os inativos. As beta 
lactamases são produzidas por bactérias Gram-po-
sitivas e Gram-negativas (16).
Estudos demonstraram que 100% dos Staphylococ-
cus isolados de lesões cutâneas de cães apresenta-
ram resistência a pelo menos um antibiótico e 77% 
foram multirresistentes (17).

Embora tenha seu uso bastante recomendado na te-
rapia da piodermite, estudos tem demonstrados percen-
tuais de resistência a amoxiciclina em torno de 60% (18).

As cepas de Staphylococcus apresentam natu-
ralmente 50% de resistência às tetracilcinas.  Cerca 
de 90% dos isolados de S. intermedius analisados 
foram resistentes a tetraciclina, resultando em sua 
baixa utilização em doenças bacterianas de pele (5). 

Outras classes de drogas que tem seu uso li-
mitado em relação à resistência adquirida são os 
lincosamidas e os macrolídeos. A etritromicina e 
azitromicina são recomendadas somente basea-
das na cultura e antibiograma (5).Muitas bactérias 
apresentam também pequenas moléculas de DNA 
circular conhecidas como plasmídeos, que são in-
dependentes do DNA cromossômico e carregam 
genes que não são essenciais para a vida. Possuem 
a propriedade de serem transferidos de uma bacté-
ria para outra (conjugação) levando características 
genéticas até então inexistentes na célula recepto-
ra. Muitas vezes os plasmídeos carregam genes que 
conferem à bactéria resistência a antibióticos. Essa é 
uma característica genética muito importante para a 
bactéria, pois permite sua sobrevivência mesmo na 
presença de uma substância nociva (16).

Muitas bactérias possuem resistência intrínseca a vá-
rios grupos de antibióticos, porém o problema da resis-
tência aos antimicrobianos é ocorrido quando as bacté-
rias sofrem mutações, originando formas resistentes (16).

Atualmente tem sido descrito que o Staphylo-
coccus pseudointermedius resistente à meticilina 
(SPRM) que são portadores do gene mecA respon-
sável pela transcrição da proteína que se liga a pe-
nicilina PBP2a (Penicilina ligante a proteína) que 
reduz a susceptibilidade dessas bactérias a todos os 
antibióticos beta lactâmicos e seus derivados (9,20). 

A susceptibilidade destes microrganismos está 
restrita ao cloranfenicol, amicacina, rifamicina e 
cloranfenicol sendo o último o mais escolhido (20).

Na maioria dos casos de multiresistência bacteriana 
a terapia tópica agressiva tem sido eficaz (21).

Uma droga de importância terapêutica na medi-
cina humana em infecções multiresistentes por Sta-
phylococcus é a vancomicina. Seu uso na medicina 
veterinária não é comum e somente é recomendado 
caso a infecção traga risco de morte e os testes de 
susceptibilidade tenham mostrado resistência a to-
dos os outros antimicrobianos disponíveis (11). 

É importante salientar que a resistência bacte-
riana embora seja de baixa ocorrência, é intergera-
cional. Portanto, o uso de uma geração inferior não 
inviabiliza o uso de uma geração superior de antibi-
ótico do mesmo grupo e vice- versa (14).

É necessário consciência dos veterinários em 
limitar a propagação de patógenos altamente re-
sistentes e com alto poder zoonótico em clínicas e 
hospitais veterinários (20). 

As medidas básicas de prevenção do aparecimen-
to da resistência bacteriana e disseminação de cepas 
resistentes consistem na adoção de medidas higiêni-
cas, de desinfecção, no reforço das técnicas assépticas 
e no isolamento dos doentes afetados (16).

4. Considerações em saúde pública

Staphylococcus pode ser transferido entre ani-
mais e humanos, conhecido como patógenos zo-
onóticos. Uma via comum de transmissão dessa 
bactéria para humanos são as mordidas de cães que 
ocasionam vários graus de infecções chegando e en-
volver risco de morte (5).

O risco de infecção com S. pseudointermedius e 
S. schlaiferi é muito baixo em humanos saudáveis, 
embora as infecções por Staphylococcus patogênicos 
adquiridos dos animais têm sido documentadas e 
são consideradas perigosas em relação a multirresis-
tência bacteriana já que podem ocorrer transferência 
de genes de virulência e resistência das cepas huma-
nas de S. aureus para os patógenos caninos (11).

Médicos veterinários são grandes meios de con-
tágio e disseminação de bactérias principalmente 
aqueles que trabalham em hospitais. Medidas de 
controle devem ser feitas tanto pelo proprietário 
quanto pelo veterinário e sua equipe.

Discussão
A foliculite bacteriana é uma patologia comum 

em cães e muitas vezes não recebe a devida impor-
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tância. Frequentemente o veterinário faz o diagnós-
tico sem a realização de exames cutâneos comple-
mentares, podendo ocasionar falhas terapêuticas, 
recidivas e a ocorrência de bactérias resistentes.

A resistência bacteriana não é um problema atu-
al. Ocorre desde o início da utilização das penicilinas 
nos anos 30 e tem causado preocupações tanto em 
medicina humana quanto na medicina veterinária.

Na grande maioria das vezes a droga de primei-
ra escolha é a cefalexina que pertence a classe de an-
tibióticos que tem a maior ocorrência de resistência. 

Estudos demonstram que a presença de bactérias 
resistentes a determinados antibióticos podem variar 
de local para local em que são feito os estudos.

Estudos demonstraram resistência do S. aureus a 
penicilina (31%) e tetracilcina (14%) enquanto o S. pseu-
ditermedius demonstrou resistência à penicilina (8%), a 
tetraciclina (34%) e ao trimetoprim/sulfametoxazol (5). 

Com a exposição repetida e doses subterapêuti-
cas ou pequenas durações de tratamento, a pressão 
aplicada ao antibiótico propicia e expressão do gene 
mecA para a resistência a meticilina (5). A resistên-
cia a meticilina ja foi detectada em 5,8% das amos-
tras enquanto a multiresistência em 23,4 % (18).

Quando solicitar o antibiograma, o veterinário 
deverá informar ao laboratório a inclusão de teste 
para a meticilina, pois a identificação precisa de re-
sistência a meticilina pode ser difícil devido a pre-
sença de clones diferentes (resistente e suscetível), 
coexistindo dentro de uma mesma cultura pura (11).

Staphylococcus coagulase positivo resistente a meti-
cilina (SRM) foram isolados da pele de 45,1% cães. SRM 
foi isolado de meio nasal e ou retal de 73% dos cães com 
piodermite e 7,8% dos cães sem piodermite (6). 

A mupirocina é um medicamento de uso tópico 
bastante e eficaz e uma opção bem empregada na me-
dicina humana, mas não deve ser usada rotineiramen-
te na medicina veterinária, a fim de reduzir a probabi-
lidade de desenvolvimento de resistência bacteriana. 

Uma medida favorável tomada pela ANVISA 
foi a proibição de vendas de antibiótico de uso hu-
mano sem receituário, tornando-se um fator que 
dificulta a automedicação. Mesmo com tal atitude 
a ocorrência de bactérias multiresistentes continua 
emergente. Em medicina veterinária essa lei não se 
estende, tornando-se um meio fácil para a compra 
de qualquer tipo de antibiótico.

Um outro fator que contribui para ocorrência de 
resistência bacteriana é o contato muito próximo do 
proprietário com o cão, podendo ocorrer comparti-
lhamento diário de bactérias entre os indivíduos e 

troca de material genético destes microorganismos.
O uso do protocolo da pulsoterapia é empregado 

com muita frequência pelos dermatologistas, e tem pro-
porcionando um grande controle nos quadros clínicos 
em caso de recidivas, embora seja preocupante, pois 
pode ocasionar a ocorrência de bactérias resistentes.

A escolha acertiva baseada na cultura e antibio-
grama e um acompanhamento criterioso do paciente 
é primordial na segurança e sucesso do tratamento. 

É necessário consciência e cuidados dos vete-
rinários que estão tratando de animais infectados 
em limitar a propagação de patógenos (altamente 
resistentes e com alto poder zoonótico) em clínicas 
e hospitais veterinários (20). 

Não é simples promover novos antimicrobianos 
no mercado, requer longos anos de teste, estudos, 
investimentos e burocracias. Por tudo isso o lança-
mento de novas drogas não acompanham a evolu-
ção e mutação dos agentes

Conclusão
A foliculite é uma dermatopatia muito frequente 

nos atendimentos clínicos veterinários. O diagnóstico 
é fácil, mas o tratamento não deve ser realizado de for-
ma simples. Deve haver um acompanhamento crite-
rioso, sempre com auxílio de exames citológicos e tes-
te de susceptibilidade antimicrobiana. Só a partir daí, 
será possível determinar um tratamento mais seguro.

A escolha acertiva do antimicrobiano, o tempo 
de tratamento, a disponibilidade do proprietário 
no acompanhamento do cão são fatores que contri-
buem para o sucesso do tratamento.

Portanto, é de grande responsabilidade dos pro-
fissionais de saúde prescrever antibióticos com segu-
rança, que favorecem na cura, mas quando mal mi-
nistrado, podem ocorrer sérios comprometimentos.
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