
Demodiciose felina - revisão de literatura
Feline demodicosis – review

Fabio Gonzaga Ribeiro - Médico Veterinário Residente em Clínica Médica de Pequenos Animais Nível 2 – Universidade Tuiuti do Paraná.
Lucas Cavalli Kluthcovsky - Médico Veterinário Residente em Clínica Médica de Pequenos Animais Nível 1 – Universidade Tuiuti do Paraná.
Fabiana Monti - Professora da Disciplina de Clínica Médica de Pequenos Animais - Universidade Tuiuti do Paraná.
Carolina Trochmann Cordeiro - Médica Veterinária Autônoma. 

Ribeiro FG, Kluthcovsky LC, Cordeiro CT. Medvep Dermato - Revista de Educação Continuada em Dermatologia e Alergologia Veterinária; 
2014; 3(9); 198-203.

Resumo
A demodiciose felina é uma dermatopatia parasitária rara, causada principalmente por dois ácaros, o 
Demodex cati e o Demodex gatoi. O D. cati é comensal da pele dos gatos, causa lesões alopécicas não pruri-
ginosas e, eventualmente, generalizadas, e pode ser associado a doenças imunodepressoras como a FIV e 
FeLV. O D. gatoi, por outro lado, é infeccioso, causa lesões pruriginosas que podem mimetizar dermato-
patias alérgicas ou psicogênicas e acomete gatos anteriormente saudáveis.
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Abstract
The feline demodicosis is a rare parasitic skin disease, mainly caused by two mites, Demodex cati and Demodex 
gatoi. D. cati is found on healthy hair follicles but it may cause generalized non pruritic alopecic lesions on hosts 
and it is associated with immunosuppressive diseases like FIV and FeLV, meanwhile. D. gatoi is infectious, 
causes pruritic lesions that may mimic allergic or psychogenic injuries  and may affect otherwise healthy cats.
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Introdução

A demodiciose é uma importante dermatopatia 
parasitária que acomete diversos mamíferos. Nos ga-
tos, apresenta prevalência aproximada de quatro ca-
sos a cada 10.000 animais, e é considerada rara (1). A 
demodiciose felina é causada por mais de uma espé-
cie de ácaro e, apesar de incomum, consiste em afec-
ção de importante significado clínico, pois pode ser 
um sinal cutâneo de grave doença interna, de caráter 
imunodepressor, quando ocasionada pelo Demodex 
cati (2). Este artigo tem por objetivo revisar a literatu-
ra sobre os aspectos epidemiológicos, clínicos, diag-
nósticos e terapêuticos da demodiciose em gatos.

Revisão de Literatura

Etiopatogenia
A demodiciose felina pode ser causada por três 

espécies de ácaros: Demodex cati (D. cati), Demodex ga-
toi (D. gatoi) e uma terceira espécie ainda não nomea-
da (2,3). Existem relatos de coinfecção entre elas (4,5).  

O D. cati (figura 1) é considerado comensal da 
pele felina e habita o folículo piloso (6). Presume-se 
que a transmissão fisiológica do ácaro aconteça da 
mãe para a ninhada, durante a amamentação, se-
melhante ao que ocorre com o Demodex canis (7). A 
proliferação do ácaro na unidade pilossebácea leva 
ao desenvolvimento dos sinais clínicos e, embora a 
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patogênese da demodiciose pelo D. cati não esteja 
esclarecida, esta pode estar associada a uma doença 
sistêmica primária, a um quadro de imunodepres-
são ou imunossupressão medicamentosa (1,2,5). 

A infecção por D. gatoi não está associada a uma 
doença sistêmica ou à imunodepressão, e acomete 
animais saudáveis (12). O ácaro tem formato simi-
lar ao D. cati, porém é mais curto e com opistosso-
ma (porção final) mais arredondado (3,4,9,11). Os 
machos possuem entre 81 e 96µm de comprimento, 
as fêmeas entre 100 e 115µm, e os ovos 40µm e é 
comparável, em formato e tamanho, ao D. criceti, o 
ácaro demodécico do hamster (3,5,9,10). 

A terceira espécie do gênero Demodex spp., embora 
relatada em alguns trabalhos, ainda não foi nomeada, 
e não é conhecido o seu potencial patogênico. É seme-
lhante ao D. gatoi, porém mais alongado e delgado que 
este, e mais curto em relação ao D. cati, além de outras 
alterações morfológicas específicas (2,3,5,10,11).

Epidemiologia 
A demodiciose felina não possui predileção por 

gênero sexual ou faixa etária, mas quadros genera-
lizados secundários ao D. cati são mais comumente 
observados em animais das raças siamês e burme-
se (3,4,7,8) e, por ser comensal, pode ser eventu-
almente encontrado nos folículos pilosos de gatos 
saudáveis (4,7).  

O D. gatoi, por sua vez, é comumente encontrado 
no sul dos EUA e na Europa (4,7). A transmissão 
do ácaro ocorre pelo contato direto com portado-
res sintomáticos ou assintomáticos e, devido a esta 
característica, animais em ambientes com múltiplos 
gatos e aqueles com livre acesso à rua, são mais 
suscetíveis (7). Não há predisposição secundária a 
gênero sexual, faixa etária e raça, embora gatos de 

Figura 1 - Raspado cutâneo a partir do animal das figuras 3 e 4, 
demonstrando o ácaro Demodex cati. Objetiva de 10 (aumento 
de 100x). Foto gentilmente cedida - Dra. Claudia Krefta.

Enfermidades de base que podem resultar em de-
modiciose secundária são o diabetes mellitus, infecções 
pelos vírus da leucemia e imunodeficiência felinas e pelo 
Mycoplasma haemofelis, hiperadrenocorticismo, lúpus eri-
tematoso sistêmico, infecção crônica do trato respiratório 
superior, carcinoma espinocelular in situ e toxoplasmo-
se (2,5,7,8). Entretanto, em alguns casos, nenhuma causa 
primária é encontrada (3). Bizikova (2014) relatou dois 
gatos asmáticos com demodiciose localizada por D. cati, 
que apresentaram lesões exclusivamente na face, após o 
uso de glicocorticoides inalatórios, no local onde a más-
cara era posicionada (1).

Quanto à morfologia, o D. cati é similar ao D. 
canis, porém é mais delgado e longo (4,9,10). O 
ácaro macho possui 181,7µm de comprimento, com 
variação de 17,9µm, enquanto as fêmeas possuem 
219µm, com variações de 27,4µm (3,9,11). 

Diferentemente do D. cati, o D. gatoi (figura 2) 
não é comensal da pele, permanece no estrato cór-
neo e está relacionado com o desenvolvimento de 
uma dermatopatia pruriginosa (7,12) É comum pou-
cos ácaros serem encontrados durante a infecção de 
animais, e muitos deles são identificados em gatos 
assintomáticos, o que sugere que os sinais clínicos 
relacionam-se a uma reação de hipersensibilidade a 
antígenos dos ácaros e não à carga parasitária (7,12). 

Figura 2 - Raspado cutâneo a partir do animal das figuras 5 e 6, 
demonstrando o ácaro Demodex gatoi. Objetiva de 10 (aumento 
de 100x). Foto gentilmente cedida - Dr. Marconi R. Farias.
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raças puras tenham sido descritos como mais sus-
cetíveis à manifestação clínica (7). O estrato córneo 
como habitat e o caráter primário, pruriginoso e 
contagioso do D. gatoi o tornam com características 
semelhantes à acaríase sarcóptica em cães e atípicas 
para um ácaro do gênero Demodex spp (7,12).  

Sinais Clínicos 
Os sinais clínicos da demodiciose felina depen-

derão do ácaro envolvido (1). O D. cati causa sinais 
similares aos ocasionados pelo D. canis, e incluem 
alopecia, descamação, pápulas, comedões espontâ-
neos, assim como crostas, eritema, hiperpigmenta-
ção e liquenificação. Em relação a topografia lesio-
nal, pode apresentar um caráter focal, com lesões 
localizadas principalmente na cabeça, pavilhão au-
ricular, pálpebra e região cervical (3,4,8,10,13), ou 
um caráter generalizado (figuras 3 e 4). 

Figura 3 - Alopecia, pápulas encimadas por crostas hemáticas e 
eritema discreto em região periorbital e temporal de gato adulto, 
siamês, com demodiciose por Demodex cati. Foto gentilmente 
cedida - Dra. Claudia Krefta

Figura 4 - Mesmo animal da figura 3. Eritema discreto, alopecia 
e crostas melicéricas em região mandibular esquerda. Foto gen-
tilmente cedida - Dra. Claudia Krefta

A demodiciose, nesse caso, não costuma ter pru-
rido, excluindo casos em que ocorram infecções 
bacterianas secundárias (3,13). Quando são encon-
trados ácaros nos condutos auditivos, estes geral-
mente resultam em otite, com secreção ceruminosa 
de coloração amarronada (2,3). 

A infecção por D. gatoi resulta em prurido mo-
derado a intenso, associado a lesões alopécicas au-
toinduzidas, descamativas e encimadas por crostas, 
principalmente na face, região cervical e articulação 
rádio-úmero-cultiniana. Outras apresentações clíni-
cas podem estar presentes, como eritema ou hiper-
pigmentação, pelos fraturados em membros pélvi-
cos, flancos e abdômen, ou alopecia simétrica, com 
ou sem descamação. Por ser geralmente de caráter 
autoinduzido, a alopecia por D. gatoi parece ser mais 
grave em regiões nas quais o animal alcança, e não 
necessariamente onde a infecção é maior, e é mais 
evidente nas regiões torácica lateral, abdominal e 
porção medial dos membros (3,12) (figuras 5 e 6).

Diagnóstico
O diagnóstico da demodiciose felina é realizado 

por meio da anamnese, do exame clínico, e confir-
mado pelo exame parasitológico de raspado cutâ-
neo, tricograma e exame histopatológico (7,8,12,14).

O exame parasitológico de raspado cutâneo é o 
principal método diagnóstico para a demodiciose fe-
lina (14). Este deve ser realizado próximo às lesões de 
pele, com uma lâmina de bisturi e raspando no senti-
do do crescimento do pelo, em múltiplos locais (2,9).

Como o D. cati habita o folículo piloso, os raspa-
dos devem ser profundos o suficiente para causar 
sangramento capilar. Realizar pressão sobre a área 
do raspado, por meio de uma prega cutânea, tam-
bém aumenta as chances de incluir o ácaro no mate-
rial colhido (4,12).  

O tricograma pode ser útil em áreas onde a reali-
zação do exame parasitológico de raspado cutâneo 
é difícil, e auxilia no diagnóstico principalmente se 
houver grande proliferação do ácaro (6). 
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Os achados histopatológicos em casos de demo-
diciose por D. cati incluem graus variáveis de perifo-
liculite, foliculite e furunculose, além de ser possível 
identificar o ácaro presente no folículo piloso (3,15).

Quando o agente envolvido é D. gatoi, são ne-
cessários raspados mais superficiais e em extensão, 
preferencialmente em regiões não alopécicas, pois, 
além de habitarem o estrato córneo, podem ser re-
movidos ou ingeridos durante o comportamento 
de autolimpeza ou prurido, desencadeados pelo 
parasitismo (3,4,7). Os locais nos quais há maior po-
sitividade no raspado cutâneo são aqueles em que 
o animal tem dificuldade para alcançar durante a 
autolimpeza, como a região entre as escápulas (10). 
Outra importante recomendação é realizar o raspa-
do de pele em gatos contactantes assintomáticos, 
uma vez que o D. gatoi é transmissível por contato 
(7). O D. gatoi, diferentemente do D. cati, pode ser 
de difícil visualização nos raspados cutâneos (7). 
Nestes casos, o diagnóstico terapêutico é indicado 
quando há suspeição clínica (3).

Devido ao pequeno tamanho e translucidez do 

D. gatoi, a sua presença pode ser negligenciada du-
rante a microscopia, se a lâmina de raspado cutâneo 
for observada de maneira rápida, com menor au-
mento (40x) ou sob luz intensa. Desta forma, para 
maximizar o diagnóstico, é recomendável que a ob-
servação microscópica seja realizada em aumento 
de 100x (objetiva de 10) e com o diafragma fechado, 
para maior contraste (3).

Os achados histopatológicos do parasitismo 
pelo D. gatoi revelam inflamação mínima, epiderme 
irregular e com hiperqueratose. Neste exame, o D. 
gatoi pode ser identificado no estrato córneo, entre-
tanto, está ausente nos folículos pilosos (3). 

A utilização do PCR como método diagnóstico 
da demodiciose felina está em fase experimental e, 
até o momento, não demonstrou resultados pro-
missores (16).

Diagnósticos diferenciais
O diagnóstico diferencial desta afecção deve in-

cluir todas as dermatopatias que causem alopecia 
com ou sem prurido como a dermatofitose; enfer-
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Figura 5 - Hipotricose e alopecia em ponte nasal, região perior-
bital bilateral e cervical ventral de gato, macho, adulto, SRD, com 
demodiciose por Demodex gatoi. Foto gentilmente cedida - Dr. 
Marconi R. Farias.

Figura 6 - Mesmo animal da figura 5, demonstrando alopecia e 
hipotricose autoinduzida e simétrica em porção caudolateral da 
coxa e porção lateral da articulação tíbio-társica. Foto gentilmente 
cedida - Dr. Marconi R. Farias.
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apresentaram remissão da doença e ausência de 
efeitos adversos (2,6,8,11,13). É considerado o tra-
tamento de escolha para pacientes sintomáticos e 
seus contactantes (19), no entanto, além de não estar 
disponível para comercialização no Brasil, a aplica-
ção sob a forma de banhos de imersão dificulta o 
seu uso na espécie.

As avermectinas, compostos utilizados no con-
trole de endo e ectoparasitas, atuam no sistema 
nervoso periférico do parasita. Promovem a aber-
tura dos canais iônicos de cloreto das membranas 
celulares desse tecido, causam hiperpolarização e, 
posteriormente, paralisia letal (17). 

O uso da ivermectina semanalmente mostrou-
-se ineficiente para tratamento de ambas as espécies 
de ácaros do gênero Demodex spp. (19), entretanto, 
a administração deste fármaco diariamente ou em 
dias alternados, na dose de 300 µg/kg é efetivo para 
tratamento de D. gatoi e D. cati (19). A ivermectina 
deve ser mantida até a obtenção de raspados cutâ-
neos negativos para o D. cati e, para o D. gatoi, até 
duas semanas após a cura clínica, totalizando, no 
mínimo, seis semanas de tratamento (19). 

A doramectina, em doses semanais de 600µg, por 
via subcutânea, durante duas a três semanas, tam-
bém provou ser eficaz na demodiciose felina causada 
por D. cati (15), porém, neste estudo, apenas três ani-
mais foram tratados com o fármaco. Seu uso ainda 
não foi avaliado criticamente para o tratamento da 
demodiciose por Demodex gatoi. A selamectina foi 
ineficaz contra o ácaro Demodex gatoi, quando utili-
zada semanalmente, por seis semanas, assim como a 
associação de imidacloprid e moxidectina (7).

Estudos sobre o acompanhamento da terapia em 
gatos estão ausentes na literatura e, portanto, não 
há dados que determinem o intervalo ideal entre 
raspados negativos para recomendar a interrupção 
do tratamento. 

Os gatos contactantes de um animal potencial-
mente infectado com o D. gatoi devem ser tratados, 
e o isolamento do paciente durante o período de 
tratamento pode ser indicado (11,19). 

Prognóstico
O prognóstico da demodiciose felina irá variar 

de acordo com a espécie de ácaro que originou as 
lesões, da causa primária da infecção e da terapia 
utilizada. Dessa forma, gatos com demodiciose por 
D. gatoi apresentam bom prognóstico, por não ser 
uma doença dependente de enfermidades de base, 
apesar da literatura apresentar dados contrastantes 
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midades parasitárias como a escabiose, sarna oto-
décica, linxacariose e queiletielose; dermatopatias 
alérgicas como a dermatite alérgica à saliva da pul-
ga, hipersensibilidade alimentar e dermatite atópi-
ca (não à saliva de ectoparasitos e não alimentar); e 
dermatopatias psicogênicas (3,7,8,12)

Tratamento 
Apesar de existirem medicamentos com efetivi-

dade comprovada para o tratamento dessa enfer-
midade, ainda não há um consenso para um pro-
tocolo oficial. Porém, independente do tratamento 
de escolha, deve-se identificar e tratar a causa de 
base e, nos casos de infecção por D. gatoi, tratar os 
gatos contactantes (3,15). A demodiciose localizada 
(causada pelo D. cati) pode apresentar remissão es-
pontânea (4,11,15). 

O amitraz é uma formamidina que atua como 
acaricida e carrapaticida em cães e gatos. Acredita-
-se que sua ação ocorra sobre receptores de octo-
pamina dos ectoparasitas e resulta em hiperexcita-
bilidade neuronal e morte (17,18). Esse composto 
também inibe a monoamina oxidase (MAO) dos 
carrapatos e, nos animais, é um α2 agonista, além 
de inibir a síntese de prostaglandina (13,19). 

A aplicação tópica do amitraz na forma de solu-
ções de 0,0125 à 0,025%, duas vezes por semana ou 
semanalmente, demonstrou bons resultados para o 
tratamento da demodicose felina, segundo alguns 
autores (2,3,6,8,10,20). A indicação deste fármaco, 
no entanto, deve ser cautelosa devido ao seu po-
tencial tóxico e maior possibilidade de sua ingestão 
durante o comportamento de autolimpeza caracte-
rístico dos gatos.

Os sinais clínicos de intoxicação incluem de-
pressão do sistema nervoso central, hipotermia, re-
lutância em movimentar-se, hiperglicemia, poliúria 
e bradicardia, que podem ser controlados pelo uso 
de antagonistas de receptores α2 (17).  

Uma solução a base de hidróxido de cálcio e 
enxofre, utilizada como pesticida tradicional popu-
larizou-se para controle de ectoparasitas em gatos, 
incluindo os do gênero Demodex spp, nos Estados 
Unidos (13). Banhos de imersão nas concentrações 
de 1,6 a 2% são indicados a cada cinco ou sete dias, 
durante pelo menos seis semanas (15). O colar eli-
sabetano deve ser utilizado até que o pelo e a pele 
sequem, para prevenir possível ingestão e toxicida-
de. A solução apresenta odor desagradável, pode 
provocar irritação, dermatite esfoliativa e despig-
mentação de pele e pelos (15,18). Alguns pacientes 
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sobre a eficácia da terapia (13,16). O prognóstico da 
demodiciose por D. cati é variável e pode ser reser-
vado, na presença de enfermidades imunodepres-
soras concomitantes (13,16). 

Aspectos zoonóticos
Na literatura revisada, inexiste descrição de 

transmissão dermatozoonótica dos ácaros Demodex 
spp. de gatos.

Considerações Finais

A demodiciose felina deve ser considerada 
como diagnóstico diferencial em todos os gatos com 
alopecia espontânea, especialmente naqueles porta-
dores de imunodeficiências. Também nos animais 
com alopecia autoinduzida, ou dermatopatias pru-
riginosas, e que vivem em ambientes com múltiplos 
gatos. Quando ocasionada pelo D. gatoi, a doença 
pode ter o seu controle e tratamento dificultado por 
tratar-se de uma afecção contagiosa e que envolve 
portadores assintomáticos. Quando causada por 
Demodex cati, a demodiciose pode ser considerada 
como um sinal cutâneo de doença interna.

Devido às limitadas opções terapêuticas e à difi-
culdade na terapia tópica dos gatos, até o momento, 
as avermectinas podem ser consideradas como tera-
pia de escolha na demodiciose felina.
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