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RESUMO 

 

A otite externa canina é uma enfermidade relevante na clínica veterinária. Considerando 

a elevada frequência de atendimentos de cães com otite externa bacteriana, objetivou-se 

identificar a frequência etiológica da otopatia e traçar o perfil de resistência dos 

Staphylococcus Meticilina Resistentes (SMR) e enterobactérias produtoras de Beta-

Lactamases de Espectro Estendido (ESBL) em pacientes ambulatoriais e de internamento. 

As amostras foram submetidas a isolamento primário, testes de susceptibilidade à 

antimicrobianos e de resistência bacteriana. Para os Staphylococcus sp. aplicou-se o Teste 

D (Disk Test) e o teste de Resistência à Meticilina (Met-25). Nas cepas positivas para o 

Met-25 foi feita Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para detecção do gene mecA. 

Para estirpes positivas na PCR foi determinada a Concentração Bactericida Mínima 

(CBM) do gluconato de clorexidina. Os grupos bacterianos isolados das 140 amostras 

coletadas foram: Staphylococcus sp. (122 – 49,38%), Pseudomonas sp. (22 – 8,91%), 

enterobactérias (19 – 7,69%), Enterococcus sp. (17 – 6,88%) e Acinetobacter sp. (12 – 

4,86%). Foram isoladas 14 cepas de SMR (11,47%) e todas continham o gene mecA. 

Observou-se que 14 Staphylococcus sp. foram Teste D positivo. Para os Staphylococcus 

coagulase positiva (SCP) a CBM foi de 500.000µg/mL (0,5%) enquanto que para os 

Staphylococcus coagulase negativa (SCN) o valor da CBM foi de 62.500µg/mL 

(0,0625%). Detectou-se 3 cepas de enterobactérias ESBL. Os antimicrobianos mais 

efetivos para Staphylococcus sp. foram: Linezolida (100%), Rifampicina (94,26%) e 

Cloranfenicol (92,62%). Para Pseudomonas sp.: Cefepime (100%), Imipenem (100%) e 

Meropenem (100%). Para as enterobactérias: Ertapenem (100%), Imipenem (100%) e 

Cefotaxima (84,21%). Para Enterococcus sp.: Cloranfenicol (100%), Linezolida 

(94,12%) e Vancomicina (88,24%). Para Acinetobacter sp.: Imipenem (100%), 

Meropenem (100%) e Ticarcilina com Clavulanato (91,67%). Apesar do gene mecA e de 

enterobactérias produtoras de ESBL terem baixa ocorrência neste estudo, existe a 

necessidade de um monitoramento constante em cepas isoladas de animais domésticos. 

Cultura bacteriológica e os testes de suscetibilidade aos agentes antimicrobianos são de 

grande importância na rotina clínica veterinária para garantir o sucesso do tratamento de 

infecções otológicas caninas. 
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ABSTRACT 

 

The canine external otitis is a relevant disease regarding veterinary clinic. Considering 

the high frequency of treatment of dogs with external bacteria otitis, this research aims to 

identify the etiological frequency of otopathy and trace the resistance profile of the 

Methicillin Resistant Staphylococcus (MRS) and enterobacteria that produce Extended 

Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) in outpatients and internment patients. The samples 

were submitted to primary isolation, tests of antimicrobial susceptibility and bacterial 

resistance. For the Staphylococcus sp. the Disk Test was applied along with the resistance 

test to Methicillin (Met-25). In the positive strains for Met-25, a Polimerase Chain 

Reaction (PCR) was applied to detect the mecA gene. For the PCR positive strains, a 

Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of chlorhexidine gluconate was determined. 

The isolated bacterial groups of the 140 samples collected were: Staphylococcus sp. (122 

– 49.38%), Pseudomonas sp. (22 – 8.91%), enterobacteria (19 – 7.69%), Enterococcus 

sp. (17 – 6.88%) and Acinetobacter sp. (12 – 4.86%). 14 MRS strains (11.47%) were 

observed and all off them had the mecA gene. 14 Staphylococcus sp. were Disk Test 

positive. Concerning the positive Staphylococcus coagulase, the MBC was 500.00µg/mL 

(0.5%) whereas for the negative Staphylococcus coagulase the MBC value was 

62.500µg/mL (0.0625%). 3 ESBL enterobacteria strains were detected. The more 

effective antimicrobial for the Staphylococcus sp. were: Linezolid (100%), Rifampicin 

(94.26%) and Chloramphenicol (92.62%). Regarding the Pseudomonas sp.: Cefepime 

(100%), Imipenem (100%) and Meropenem (100%). Regarding the enterobacteria: 

Ertapenem (100%), Imipenem (100%) and Cefotaxime (84.21%). Regarding the 

Enterococcus sp.: Chloramphenicol (100%), Linezolid (94.12%) and Vancomycin 

(88.24%). Regarding the Acinetobacter sp.: Imipenem (100%), Meropenem (100%) and 

Ticarcillin with Clavulanate (91.67%). Although the mecA gene and the enterobacteria 

that produce ESBL are briefly presented in this research, there is a need for constant 

monitoring of isolated strains in domestic animals. The bacteriological growth and the 

susceptibility tests in the antimicrobial agents are of great importance in the veterinary 

clinic routine in order to insure the success in treating canine otological infections.  
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1. INTRODUÇÃO 

As otopatias são afecções muito comuns na clínica médica de caninos, sendo uma 

das principais alterações responsável pelos quadros de otite externa recidivante no Brasil. 

As otites são inflamações parciais ou totais do conduto auditivo, sendo a mais comum das 

doenças do canal auditivo da espécie canina. Clinicamente as otites são classificadas de 

acordo com a porção acometida do conduto auditivo (externa, média ou interna) ou 

quanto ao seu comprometimento (uni ou bilateral) (LOPEZ; FERNANDES, 2015). 

A presença de otopatias é muito comum na espécie canina, uma vez que a orelha 

é uma extensão do sistema tegumentar, e, por consequência, animais que apresentam 

dermatopatias, associadas a características anatômicas favoráveis, são mais predispostos 

a desenvolver quadros de otites (HNILICA, 2012). 

Pacientes com otite externa podem apresentar sinais e sintomas de grande 

desconforto, tais como: vocalização, nervosismo, agitação, dor, prurido e alterações na 

composição, cor e odor da secreção otológica, sendo imprescindível a busca por uma cura 

rápida (LINZMEIER et al., 2009). 

Estima-se que a otite externa afete de 5 a 20% da população canina, representando 

de 8 a 15% dos casos atendidos na prática clínica veterinária no Brasil. Em regiões que 

apresentam clima tropical essa frequência de apresentação pode chegar aos 40%. A otite 

externa crônica corresponde até 76,7% dos casos de otopatias em cães, por isso que a 

identificação precoce somada ao correto tratamento impede que a afecção se torne uma 

condição crônica recorrente (LINZMEIER et al., 2009; MANISCALCOL et al., 2009). 

A etiologia desta doença varia em função de diversas combinações entre os fatores 

predisponentes, primários e perpetuantes responsáveis pela enfermidade (JACOBSON, 

2002).  

A microbiota do meato auditivo externo normal é constituída basicamente por 

bactérias e leveduras como Staphylococcus sp. e Malassezia pachydermatis, sendo esta 

pouco variada e estável. Quando esta microbiota natural da pele sofre alterações no 

microambiente auricular (variações na temperatura, umidade e pH) prolifera-se de forma 

intensa, tornando-se patógenos oportunistas e desencadeando um fator perpetuante da 

otite (MOURA et al., 2010). O ouvido infeccionado pode também estar colonizado com 

Proteus sp., Pseudomonas sp., Corynebacterium sp. e Escherichia coli.  As infecções 

mais graves, tanto em termos de dor e sofrimento que causam e da dificuldade de 
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tratamento são aquelas geradas por bactérias Gram negativas (LINZMEIER et al., 2009; 

ALMEIDA et al., 2016). 

A ampla diversidade de agentes etiológicos envolvidos e a diferente 

susceptibilidade dos mesmos aos antibióticos e quimioterápicos dificultam a escolha da 

terapia a ser realizada, tornando necessária a colheita de material do canal auditivo 

externo para exames laboratoriais. A não aplicação desse procedimento leva a utilização 

de antimicrobianos impróprios, possibilitando seleção de cepas resistentes e cronicidade 

das otites (MORAES et al., 2014). 

A resistência aos agentes antimicrobianos em isolados obtidos de secreções 

auriculares vem aumentando ao longo dos anos. Portanto, a cultura bacteriológica e os 

testes de susceptibilidade aos agentes antimicrobianos são de grande importância para o 

sucesso do tratamento de infecções otológicas caninas, bem como para prevenir a seleção 

de cepas multirresistentes através da escolha de produtos comerciais adequados e com 

maior grau de eficácia para otites (PENNA et al., 2011). 

Considerando a elevada frequência de atendimentos de cães com otite externa 

bacteriana nas clínicas veterinárias, objetivou-se identificar a frequência etiológica da 

otopatia e traçar o perfil de resistência dos Staphylococcus Meticilina resistentes e 

enterobactérias produtoras de betalactamases de espectro estendido em pacientes 

ambulatoriais e de internamento em um hospital veterinário particular na cidade de 

Natal/RN, visando o aprimoramento na conduta clínica do Médico Veterinário. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 – Aspectos morfofisiológicos do ouvido canino 

O ouvido dos cães está dividido anatomicamente em três porções interligadas: 

ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Tanto o ouvido externo quanto o médio 

tem a função de captar e conduzir o som; já o interno, além da captação do som, também 

é responsável pela manutenção do equilíbrio e orientação do animal (GHOTTHELF, 

2007). 

 O ouvido externo é constituído pelo pavilhão auricular (ou pina) e pelo meato 

auditivo externo. O pavilhão auricular é a estrutura móvel e flexível mais visível da orelha 

e que difere muito (forma e posição) entre as diferentes raças de cães, podendo ser ereto 

ou pendular e tem a função de localizar e receber as ondas de som e direciona-las para o 

conduto auditivo (PATERSON; TOBIAS, 2013). O meato auditivo externo do cão é 

longo (5 a 10cm) e estreito (4 a 5mm), sendo composto de uma porção vertical e outra 

horizontal em forma de “L” formando assim um tubo cartilaginoso cônico que tem a 

função de transmitir os sons captados pela orelha para o tímpano, além de servir de 

câmara de ressonância para ampliar algumas frequências de sons (Figura 1) (LOPEZ; 

FERNANDES, 2015). 

 

 
Figura 1: Ilustração da anatomia do ouvido externo canino. Adaptado de Lopez e Fernandes (2015). 
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A pele do meato auditivo externo é semelhante a de outras partes do corpo, sendo 

revestida por epitélio escamoso, mas apresenta menos folículos pilosos e uma quantidade 

maior de glândulas sebáceas e apócrinas modificadas. A combinação da secreção destas 

duas glândulas constitui o cerúmen (NASCENTE et al., 2006). 

O cerúmen reveste o meato auditivo externo protegendo o canal e mantendo a 

membrana timpânica úmida e maleável. A quantidade do conteúdo lipídico do cerúmen 

nos cães varia, assim como o tipo de lipídio, entretanto, os mais comuns são os ácidos 

graxos esteárico, margárico, oléico e linoléico, sendo os dois últimos com atividade 

antibacteriana, porém seus efeitos frente a algumas bactérias e a Malassezia 

pachydermatis são menos evidentes (NASCENTE et al., 2006). 

O ouvido médio é formado pela membrana timpânica, ossículos, tuba auditiva e a 

cavidade timpânica. Já o ouvido interno é subdividido em cóclea, vestíbulo e canais 

semicirculares (Figura 1) (PATERSON; TOBIAS, 2013). 

 

2.2 – Otite externa canina 

 A otite externa é uma afecção inflamatória que acomete o canal auditivo externo, 

sendo considerada uma das enfermidades mais comuns em cães (Figura 2). Acredita-se 

que a otopatia ocorra em função das características anatômicas da orelha na espécie 

canina e apresenta-se muitas vezes como um desafio diagnóstico e terapêutico para o 

clínico (MUELLER et al., 2011). 

             

 
Figura 2: Cão apresentando sinais clínicos de otite externa. Arquivo pessoal. 
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 Em cães saudáveis a temperatura nos condutos auditivos varia de 38,2 a 38,4ºC, 

o pH fica entre 4,6 e 7,2 e a umidade em aproximadamente 80,4%. O ambiente externo 

pode influenciar o microclima do conduto auditivo, afetando a incidência e o tipo de otite 

(MUELLER et al., 2011). Alterações na umidade e calor produzidos pela inflamação 

ativa, redução do diâmetro luminal ou na natureza do cerúmen com conteúdo lipídico 

menor, também podem alterar o microclima e assim predispor a multiplicação da 

microbiota e desencadear um quadro clínico de otite externa (GHOTTHELF, 2007). 

 Em cães não é demonstrada a predileção por sexo nos casos de otite externa. A 

idade de acometimento varia bastante e a etiologia da afecção é multifatorial, podendo 

estar envolvidos fatores predisponentes, primários e perpetuantes (GHOTTHELF, 2007). 

O canal auditivo externo dos cães alberga um número limitado de bactérias 

residentes. Os Staphylococcus coagulase negativa (SCN) e Staphylococcus coagulase 

positiva (SCP) são algumas dessas bactérias (ANGUS, 2004). A presença de diversos 

fatores de agressão e a produção da enzima coagulase está correlacionada à 

patogenicidade deste gênero bacteriano, conferindo maior capacidade de determinar 

infecções, mesmo sobre pouca influência de fatores predisponentes (PLISCHKE; 

PEREIRA, 2012). Condições de trauma, imunossupressão, alergias, infecções 

parasitárias e distúrbios endócrinos também constituem fatores que podem predispor o 

animal a infecções por este gênero de bactéria (QUINN et al., 2007). O Streptococcus sp. 

também faz parte das bactérias mais comumente isoladas de canais auditivos normais. 

Leveduras como a Malassezia sp. também podem ser encontradas como parte da 

microbiota normal (ANGUS, 2004). 

A otite externa está associada a diversos fatores primários, fatores predisponentes 

e condições perpetuantes (NASCENTE et al., 2006). 

 Os fatores primários são aqueles capazes de iniciar uma inflamação em orelhas 

normais e induzir a otite externa na presença ou ausência de fatores predisponentes ou 

perpetuantes. Os mais relatados são os ectoparasitos como Otodectes cynotis, Sarcoptes 

scabiei, Demodex canis e carrapatos, corpos estranhos, neoplasias otológicas, desordens 

de queratinização, distúrbios imunomediados, distúrbios endócrinos e hipersensibilidades 

como atopia, dermatite de contato e alergia alimentar (HNILICA, 2012). 

 Os fatores predisponentes não causam diretamente a otite mas aumentam o risco 

do desenvolvimento da otopatia e atuam juntamente com a causa primária no 

estabelecimento da doença clínica. Dentre eles, incluem-se os fatores anatômicos e raciais 

como o excesso de pelos no conduto, traumas cefálicos, produção excessiva de cerúmen, 
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estenose do conduto, além de doenças subjacentes, umidade, temperatura, efeitos de 

tratamentos anteriores e tumores auriculares (SARIDOMICHELAKIS et al., 2007). 

Os fatores perpetuantes, assim como os fatores predisponentes, não causam a 

doença, mas costumam agravar o problema, impedindo a resolução das otites pois são 

responsáveis pela continuação da resposta inflamatória, causando alterações patológicas 

no revestimento do canal auditivo externo, mesmo que os fatores primários originais 

possam não estar mais presentes. Não são específicos de nenhuma doença e geralmente 

mais de um pode estar presente em casos crônicos. Os quatro fatores perpetuantes 

principais são: infecção bacteriana, infecção fúngica, otite média e alterações crônicas no 

canal auditivo (PLISCHKE; PEREIRA, 2012).  

O evento inflamatório e as lesões pustulares no pavilhão auricular são causadas 

tanto por bactérias Gram positivas quanto Gram negativas. Porém, infecções causadas 

pelos microrganismos Gram negativos são caracterizadas por descargas mucoides mal 

cheirosas e de coloração verde-amarelada. A parede do canal apresenta-se eritematosa, 

dolorida e frequentemente ulcerada (PATERSON; TOBIAS, 2013). 

A otite externa aguda (quando normalmente a infecção persiste de uma a duas 

semanas) está relacionada a bactérias Gram positivas, porém a medida que a afecção se 

torna crônica (quando persiste por mais de seis semanas) vai aumentando a incidência de 

bactérias Gram negativas. Em infecções crônicas normalmente a membrana timpânica 

perde sua integridade. O tratamento inadequado pode ser a principal razão para o fracasso 

na resolução do problema (QUINN et al., 2007). 

A infecção por leveduras do gênero Malassezia caracteriza-se por secreção escura, 

prurido intenso, fricção das orelhas e meneios cefálicos. O epitélio do pavilhão auricular 

apresenta-se dolorido e edemaciado. Dentre os fatores que predispõem à infecção por 

Malassezia sp. estão a retenção de cerúmen, conformação das orelhas e imunossupressão 

(QUINN et al., 2005). 

 

2.3 – Diagnóstico e tratamento da otite externa 

 Quando há uma doença na orelha é indicado um exame sistemático e completo de 

todo animal, o qual deve sempre incluir histórico e anamnese minuciosos, exame físico, 

otoscopia e citologia da secreção auricular com o objetivo de identificar todos os fatores 

envolvidos na otite. Sempre que possível, deve-se realizar cultura microbiana e 

antibiograma (TULESKI et al., 2008). 
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No exame físico pode-se observar as alterações dermatológicas como eritema, 

alopecia, lignificação, edema, hiperqueratose, crostas, otorréia, dor à palpação da 

cartilagem auricular e odor desagradável. É de fundamental importância a realização da 

otoscopia dos condutos auditivos e da membrana timpânica. Na otoscopia deve-se 

observar mudanças proliferativas, natureza e quantidade do exsudato, grau de inflamação 

dos canais, a aparência da membrana timpânica e presença de eritema ou úlceras 

(PLISCHKE; PEREIRA, 2012). 

A citologia do cerúmen é um exame diagnóstico rápido, simples, prático e 

fundamental que deve ser realizado rotineiramente em todos os pacientes que 

apresentarem sinais de otite externa pois permite a visualização das populações 

microbiológicas do canal auditivo externo (TULESKI et al., 2008). Na citologia sugere-

se infecção quando há presença concomitante de células inflamatórias e bactérias 

intracelulares (PLISCHKE; PEREIRA, 2012). 

A cultura e o antibiograma deverão ser realizados, especialmente após exame 

citológico, quando se detecta um aumento significativo na quantidade de bactérias (cocos 

e bacilos) e quando há suspeita de cepas resistentes (PLISCHKE; PEREIRA, 2012). 

Apesar da indicação de realização da cultura e do antibiograma para estabelecer 

protocolo terapêutico, essa prática tornou-se não padrão em Medicina Veterinária, devido 

ao previsível perfil de susceptibilidade dos Staphylococcus sp. e da sua maior prevalência  

nos casos clínicos de otite e piodermite, sendo a prática mais indicada a seleção empírica 

do tratamento inicial, com base apenas na aparência do grupo bacteriano encontrado no 

exame citológico das orelhas externas e reservando a realização de cultura e antibiograma 

para os casos em que forem detectados bacilos Gram negativos  na citologia  e nos casos 

em que a infecção não mostrar melhora após o tratamento empírico (LIMA et al., 2012). 

Embora a otite externa não represente uma ameaça à vida animal, é dolorosa e 

requer tratamento imediato. Contudo, a resposta ao tratamento estabelecido pode ser 

complicada em virtude das diversas causas primárias e fatores associados (NASCENTE 

et al., 2006). Uma otite externa não controlada pode evoluir para uma otite média, surdez, 

doença vestibular, paralisia do nervo facial e progredir para uma otite interna, podendo 

causar meningoencefalite (PLISCHKE; PEREIRA, 2012). 

O sucesso da terapia da otite externa consiste na identificação e dedicação aos 

fatores predisponentes e primários, limpeza do canal auditivo, terapia tópica, terapia 

sistêmica em casos graves ou de otite média, educação do cliente e terapia preventiva ou 
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de manutenção. Esses fatores quando não tratados podem comprometer a terapia e 

provocar a cronicidade da doença (MUELLER et al., 2013). 

A higiene completa dos condutos auditivos é de suma importância no controle da 

otite externa, uma vez que a presença de detritos inflamatórios e pus podem inativar 

alguns medicamentos tópicos. A limpeza pode ser feita com o uso de ceruminolíticos 

tópicos e/ou sistema de irrigação. Os agentes ceruminolíticos são compostos por 

surfactantes e detergentes que emulsionam, amolecem e degradam os detritos 

exsudativos, porém devem ser utilizados com cautela uma vez que apresentam poder 

ototóxico e, portanto, contra indicados em casos de ruptura timpânica (PLISCHKE; 

PEREIRA, 2012).  

A lavagem otológica reduz significativamente a dor, o prurido e o eritema, 

servindo como terapia adjuvante da otite externa canina, uma vez que promove maior 

contato do agente terapêutico com o epitélio lesado. A lavagem auditiva com água ou 

solução salina estéril, instilada e aspirada, não apresenta toxicidade e pode ser uma 

ferramenta utilizada quando há suspeita de comprometimento da membrana timpânica 

(MUELLER et al., 2011). 

Não existe um único agente ou tratamento perfeito para a otite externa, por isso 

que as preparações destinadas para esta otopatia normalmente são constituídas de vários 

princípios ativos. Até 85% dos casos de otite externa podem ser controlados apenas com 

tratamento tópico. A terapia sistêmica deve ser associada à tópica nos casos mais graves 

e/ou crônicos (NASCENTE et al., 2006). 

Em infecções causadas por fungos e/ou bactérias deve-se realizar tratamento 

simultâneo com combinação medicamentosa que contenha agentes antifúngicos e 

antibacterianos. Em casos de muita inflamação, deve-se ainda utilizar um esteroide tópico 

junto aos medicamentos mencionados. A maioria das medicações veterinárias disponíveis 

contém diversas combinações de antifúngicos, antibióticos, glicocorticoides e 

antiparasitários, potencializando o tratamento da otite externa (PLISCHKE; PEREIRA, 

2012). 

 

2.4 – Antimicrobianos: breve histórico 

Em 1928, Alexander Fleming observou que o crescimento de colônias de 

Staphylococcus aureus foi inibido na área ao redor de um mofo que havia contaminado a 

placa de petri. Esta descoberta foi completamente acidental. Aparentemente o fungo 
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causou lise bacteriana. Estudos deste fenômeno mostraram que o fungo do gênero 

Penicillium produzia uma substância contra estafilococos. Fleming denominou a 

substância descoberta de penicilina (DAVIES; DAVIES, 2010). 

Em 1941, Howard Florey e Ernst Chain, cientistas ingleses, desenvolveram uma 

forma de penicilina que poderia ser usada para combater infecções bacterianas em seres 

humanos e, em 1945, a penicilina estava disponível para o uso generalizado. Gerhard 

Domagk descobriu, em 1935, a primeira sulfa, as sulfonamidas . No entanto, essas drogas 

apresentaram alguns efeitos colaterais significativos, em especial a insuficiência renal, o 

que impulsionou os cientistas na busca por outros antibióticos. O próximo avanço foi em 

1944, quando Selman Waksman descobriu a estreptomicina. Esta droga, teve origem a 

partir de micróbios encontrados naturalmente no solo e provou-se ser uma cura para 

muitas doenças intestinais. Na década de 1940 e início dos anos 50 novos antibióticos 

foram introduzidos, incluindo a tetraciclina e o cloranfenicol e ainda nos anos 50 já 

estavam disponíveis para terapêutica (DAVIES; DAVIES, 2010). 

Atualmente, apesar da identificação de vários compostos com atividade 

antibacteriana, somente alguns demonstraram eficácia clínica. Dentre as características 

farmacológicas responsáveis por essa limitação estão: toxicidade direcionada apenas ao 

microrganismo, ausência de propriedades alergênicas, maior espectro de atividade 

possível, ser de fácil produção, menor dano possível a microbiota normal, possuir meia-

vida longa e ter boa distribuição entre os tecidos e fluidos do organismo. Desta forma, 

apesar do grande número de compostos candidatos a agente antimicrobianos, não 

possuímos um vasto arsenal necessário para combater os fenômenos de resistência 

(PAPP-WALLACE et al., 2011). 

Apesar de um arsenal insuficiente, os antimicrobianos utilizados atualmente na 

terapêutica estão categorizados de acordo com seu principal mecanismo de ação 

representados por: inibição da síntese proteica, inibição de vias metabólicas, interferência 

na síntese de ácidos nucleicos, interferência na síntese da parede celular, inibição de vias 

metabólicas e rompimento da membrana celular (TENOVER, 2006). 

 

2.5 – Resistência bacteriana aos antimicrobianos 

A resistência aos antibióticos, entre os vários gêneros bacterianos, representa um 

problema de saúde pública mundial, uma vez que o surgimento de novos recursos 

terapêuticos não acompanha a evolução dos mecanismos de resistência bacterianos 
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(PATERSON, 2006). Esses mecanismos de resistência, nada mais são do que um 

processo de adaptação, resultado de mutações em genes que passam a conferir resistência, 

a qual pode ser transmitida de forma vertical e horizontal (WOODFORD et al., 2006). 

Essa transmissibilidade eficiente contribui para que populações bacterianas 

anteriormente sensíveis, rapidamente tornem-se não susceptíveis a determinados 

antimicrobianos e sejam assim selecionadas quando há pressão dos últimos, tornando uma 

problemática que não se aplica somente ao ambiente hospitalar, mas também à 

comunidade (SNYDER; CHAMPNESS, 2007). 

A disseminação de genes por transmissão vertical ocorre através da divisão binária 

bacteriana, na qual todo o genoma bacteriano é duplicado, originando uma célula filha 

idêntica à anterior. Na transmissão horizontal, bactérias da mesma espécie ou de espécies 

diferentes compartilham o seu material genético através dos processos da transformação 

(incorporação de DNA livre, geralmente decorrente da lise celular), conjugação 

(transferência de DNA de uma bactéria para outra, envolvendo o contato entre as duas 

células através de plasmídeos) ou transdução (transferência de material genético mediada 

por vírus bacteriófago). Esse compartilhamento genético depende de vários elementos 

genéticos móveis extracromossomais, dos quais podemos citar os transposons e os 

plasmídeos (FROST et al., 2005; SNYDER; CHAMPNESS, 2007). 

Os plasmídeos são segmentos de DNA fita dupla, circulares, com tamanho que 

varia entre 1.500 a 400.000 pares de bases que se autoduplicam independentemente do 

cromossomo. Eles carregam informações genéticas não essenciais à células e podem 

funcionar como uma vantagem seletiva para as bactérias que os possuem, uma vez que 

podem portar genes de múltipla resistência a antibióticos, bacteriocinas e toxinas (SILVA 

et al., 2016). 

Os transposons, também chamados de genes saltadores, podem transferir DNA 

dentro de uma célula, de uma posição para outra no genoma ou entre diferentes moléculas 

de DNA (plasmídeo-plasmídeo ou plasmídeo-cromossomo). Possuem tamanho variando 

de 150 a 1.500 pares de bases, com repetições invertidas de 15 a 40 pares de bases em 

suas extremidades e informação genética mínima necessária para sua própria 

transferência (SILVA et al., 2016). 

O conjunto desses eventos associado a co-existência de genes que conferem 

resistência aos agentes antimicrobianos em um mesmo elemento móvel criam o ambiente 

propício para a seleção e propagação de cepas bacterianas multirresistentes nos mais 

variados ambientes (WOODFORD et al., 2006). 
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2.6 – Resistência aos β-lactâmicos em Gram positivos e Gram negativos 

A resistência aos antimicrobianos betalactâmicos pode ocorrer tanto em 

Staphylococcus coagulase negativa, Staphylococcus coagulase positiva e enterobactérias. 

Em se tratando de animais, esse fenômeno da resistência tem sido considerado um 

problema crescente em Medicina Veterinária (KLUYTMANS, 2010). 

O grupo de antimicrobianos classificados como β-lactâmicos possui em comum 

no seu núcleo estrutural o anel β-lactâmico, o qual confere atividade bactericida. 

Conforme a característica da cadeia lateral definem-se seu espectro de ação e suas 

propriedades farmacológicas. Pertencem a este grupo: penicilinas, cefalosporinas, 

carbapenens e monobactans (SUAREZ; GUDIOL, 2009). 

O mecanismo de ação dos antimicrobianos β-lactâmicos resulta em parte da sua 

habilidade de interferir com a síntese do peptideoglicano (responsável pela integridade da 

parede bacteriana). Para que isto ocorra o antibiótico deve penetrar na bactéria através 

das porinas presentes na membrana externa da parede celular bacteriana; não deve ser 

destruído pelas betalactamases produzidas pelas bactérias e deve ligar-se e inibir as 

Proteínas Ligadoras de Penicilina (PLP) responsáveis pelo passo final da síntese da 

parede bacteriana (SUAREZ; GUDIOL, 2009). 

Babic et al. (2006) descreveram quatro formas principais pelas quais as bactérias 

apresentam resistência aos antimicrobianos β–lactâmicos: modificações estruturais das 

PLPs que são codificadas pelo gene mecA; diminuição da permeabilidade bacteriana ao 

antimicrobiano através de mutações e modificações nas porinas, proteínas que permitem 

a entrada de nutrientes e outros elementos para o interior da célula; aumento da expressão 

de bombas de efluxo e produção de betalactamases (é o meio mais eficiente e comum das 

bactérias se tornarem resistentes a esse grupo de antimicrobianos). 

De forma geral, para o grupo das bactérias Gram positivas, os principais 

mecanismos de resistência são as modificações em PLPs (maior expressão) e produção 

de betalactamases. Já para o grupo das bactérias Gram negativas, os principais 

mecanismos de resistência são as modificações nas porinas, aumento nas bombas de 

efluxo e, principalmente, a produção de Beta-Lactamases de Espectro Estendido (ESBL) 

(LIVERMORE, 2000; SILVA; LINCOPAN, 2012). 

 As modificações em PLPs podem ocorrer por mutações, redução de afinidade ou 

hiperexpressão. Todas essas modificações reduzem a atividade do antimicrobiano 

betalactâmico na inibição da síntese da parede celular conferindo resistência a esses 
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agentes. Este mecanismo de resistência é mediado por elementos genéticos móveis 

denominados Staphylococcus Cassete Cromossomo mec (SCCmec). Este cassete 

cromossômico apresenta o gene mecA que codifica uma proteína de ligação à penicilina 

(PBP2a) com ampla afinidade para antibióticos betalactâmicos e, permitem que os 

Staphylococcus sejam resistentes a todos os betalactâmicos, além dos macrolídeos, 

aminoglicosídeos, tetraciclinas, mupirocina e cotrimoxazol (VAN DUIJKEREN et al., 

2004). 

Cain (2013) relatou que o gene mecA pode ser encontrado tanto em SCP quanto 

em SCN e que sua origem na medicina veterinária ainda é desconhecida, entretanto, na 

medicina humana existem evidências que demonstram que este gene tenha sido originado 

do Staphylococcus sciuri com possível transferência para o S. aureus. 

Modificações nas porinas constituem outro mecanismo de resistência. Para 

acessar as PLPs no interior da membrana plasmática, os β-lactâmicos devem se difundir 

na parede (o que é muito difícil, já que são moléculas pouco lipofílicas) ou atravessar 

canais chamados de porinas. Algumas enterobactérias, por exemplo, Enterobacter sp., 

Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli, apresentam resistência aos carbapenêmicos 

devido à perda da expressão das porinas. A perda de porinas também está associada à 

resistência ao Imipenem e Meropenem em Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter 

baumannii (BABIC et al., 2006).  

Poole (2004) relatou que mutações pontuais ou a presença de sequências de 

inserção nos genes que codificam as porinas podem produzir proteínas com função 

diminuída e, portanto, resultar em menor permeabilidade aos antimicrobianos. O autor 

ressaltou ainda que apenas a deficiência da porina não é suficiente para produzir o 

fenótipo de resistência, sendo normalmente encontrada combinada à produção de 

betalactamases. 

As bombas de efluxo são capazes de exportar uma grande variedade de substratos 

do periplasma para o meio ambiente, sendo um importante determinante da 

multirresistência em muitos microrganismos Gram negativos, especialmente P. 

aeruginosa e Acinetobacter sp. e funcionam expulsando os antimicrobianos do espaço 

periplásmico para fora da célula (SHAHID et al., 2009). 

Compostos β-lactâmicos são produzidos por diversos microrganismos presentes 

no solo e provavelmente sua produção pode representar uma vantagem competitiva pelo 

nicho ecológico. De modo análogo, a produção de betalactamases pode representar uma 
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vantagem adaptativa para garantir a integridade da parede celular e, portanto, existe no 

ambiente, resultado de uma adaptação natural (DRAWZ; BONOMO, 2010). 

A classificação das betalactamases é feita segundo dois esquemas: o de Ambler 

(1980), que leva em conta a estrutura molecular da enzima, e o de Bush-Jacoby-Medeiros 

(1995) que adota uma classificação bioquímica e funcional. O esquema de Ambler divide 

as betalactamases em quatro grandes classes, denominadas A, B, C e D, com base na 

homologia proteica. As β-lactamases A, C e D apresentam a serina como cofator 

enzimático (serino-β-lactamases) e as enzimas de classe B são metalo-β-lactamases, 

utilizando um átomo de zinco para exercer a sua atividade. A classe A de Ambler 

corresponde às penicilinases, a B às metalolactamases, a C às cefalosporinases e a D às 

oxacilinases (BABIC et al., 2006).  

A classificação de Bush-Jacoby-Medeiros agrupa as betalactamases de acordo 

com as semelhanças funcionais (substrato e perfil inibitório). Existem três grupos 

principais (1, 2 e 3) e vários subgrupos bem definidos conforme suas preferências pelos 

substratos (diferentes classes de β-lactâmicos) e de acordo com seus perfis de inibição 

(ácido clavulânico, tazobactam e EDTA). Apesar de mais complexa, devido às várias 

divisões, acaba por ser mais relevante para o médico ou microbiologista, pois leva em 

conta inibidores e substratos de betalactamases clinicamente importantes (BUSH; 

JACOBY, 2010). 

O grupo 1 de Bush-Jacoby-Medeiros engloba as cefalosporinases, que hidrolisam 

cefalosporinas de amplo espectro e são resistentes ao ácido clavulânico. O grupo 2 inclui 

as β-lactamases susceptíveis ao ácido clavulânico e o grupo 3 consiste em metalo-β-

lactamases, que hidrolisam o Imipenem, que são inibidas por ácido etilenodiamino tetra-

acético e resistentes ao ácido clavulânico (BABIC et al., 2006). 

O gene que codifica β-lactamases (gene blaZ) pode estar localizado no 

cromossoma bacteriano, em plasmídeos ou em transposões, podendo também fazer parte 

de integrões (LIVERMORE, 2000). Olsen et al. (2006) identificaram o blaZ como 

causador da resistência à penicilina em SCN, sugerindo que ele seja realmente o 

responsável pela resistência a esse antimicrobiano e ainda relataram que a transferência 

dos genes de resistência entre SCN e Staphylococcus aureus vem ocorrendo. 
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2.6.1 – MRSA e ESBL 

Staphylococcus aureus Resistente à Meticilina (MRSA) é um patógeno 

responsável por infecções humanas e animais. Na medicina humana o MRSA emergiu na 

década de 60 nos hospitais de vários países, mas, devido à baixa incidência, era 

considerado limitado. Com o passar dos anos este agente causou aumento na morbidade 

e mortalidade no ambiente hospitalar e, a partir da década de 90 adquiriu importância 

epidemiológica, causando infecções em diversas comunidades (WEESE, 2010). 

O primeiro caso registrado de MRSA na Medicina Veterinária foi descrito em 1972 

por Devriese, na Bélgica, na ocorrência de mastite bovina. Desde então esses 

microrganismos foram encontrados em várias outras espécies: cães, gatos, suínos, 

cavalos, ovinos, aves, coelhos e animais exóticos (MORGAN, 2008).  

Leonard e Markey (2008) e Walther et al. (2008) relataram em seus estudos a 

evidência de que cepas de S. aureus sensíveis à Meticilina tornaram-se resistentes pela 

aquisição (por transferência horizontal) do elemento SCCmec, onde localiza-se o gene 

mecA, originadas de estirpes de SCN. Desde então os MRSA passaram a ser considerados 

agentes emergentes em Medicina Veterinária. 

MRSA tem sido diagnosticado como um agente etiológico de potencial zoonótico, 

sugerindo que animais de companhia e de produção podem servir como reservatórios 

deste microrganismo, ocasionando infecções em humanos e alimentos de origem animal 

(WEESE, 2010; PANTOSTI, 2012). 

A resistência à Meticilina pode ocorrer em outras espécies de Staphylococcus, 

incluindo o S. intermedius e S. pseudintermedius. Os SCN também podem apresentar essa 

resistência (DOYLE et al., 2011). Estudos epidemiológicos da prevalência de resistência 

estafilocócica à Meticilina são muito comuns em todo mundo em se tratando de seres 

humanos. Na Medicina Veterinária, entretanto, esses estudos não são tão frequentes 

(PANTOSTI, 2012). 

As ESBL, também chamadas de penicilinases, tiveram seu primeiro registro na 

Alemanha (década de 1980), em linhagem de Klebsiella ozaenae. Após essa descrição, 

as betalactamases de espectro estendido tem sido identificadas em diferentes 

microrganismos de origem humana (principalmente pacientes hospitalizados em 

unidades de tratamento intensivo) e em espécies animais, particularmente enterobactérias 

(WILDERBERGER et al., 2012).  
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A emergência e a disseminação de ESBL entre os membros da família 

Enterobacteriaceae tem sido descritas mundialmente como ponto de urgência clínica 

devido à grande incidência desses isolados em infecções relacionadas com a assistência 

à saúde (SILVA; LINCOPAN, 2012). 

Atualmente são conhecidas mais de 130 enzimas ESBL. Estima-se que a maior 

parte das infecções por bactérias produtoras de ESBL em cães e gatos foi adquirida em 

animais internados em hospitais veterinários (GIGUÈRE et al., 2010). O isolamento de 

cepas produtoras de ESBL multirresistentes é a principal causa de falha terapêutica, 

aumentando a morbidade por infecções bacterianas e causando preocupação entre os 

profissionais da saúde nas últimas décadas (ZAPPA, 2015). 

Por outro lado, o uso de antimicrobianos na produção animal tem favorecido a 

seleção de cepas de enterobactérias produtoras de ESBL com potencial para disseminação 

na comunidade por meio de contato direto e consumo de alimentos contaminados, 

podendo ainda se estabelecer nos ecossistemas (SILVA; LINCOPAN, 2012). 
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3. JUSTIFICATIVA 

Considerando a elevada frequência de atendimentos de cães com otite externa 

bacteriana nas clínicas veterinárias e o crescente aumento de bactérias multirresistentes, 

que por muitas vezes inviabilizam as terapias antimicrobianas instituídas pelo Médico 

Veterinário, faz-se necessária a identificação precoce dos agentes etiológicos envolvidos, 

somado à abordagem e tratamento corretos, visando o aprimoramento na conduta clínica 

do profissional frente à otopatia. 

A resistência bacteriana é um problema de saúde pública crescente em todo o 

mundo e a disseminação dos genes de resistência aos antimicrobianos compreende uma 

preocupação recorrente. Isso tem causado grandes preocupações pois diversas evidências 

apontam que infecções ocasionadas por microrganismos multirresistentes estão 

associados a um aumento na mortalidade, no tempo de permanência nos hospitais e nos 

custos do tratamento (SCHWABER; CARMELI, 2007). 

Apesar de haver muitos relatos já publicados confirmando índices e mecanismos 

de resistência a antimicrobianos em diferentes países e instituições, dados regionais e 

locais são fundamentais para o tratamento do paciente e para as ações do controle de 

infecção. Pensando nisso, optou-se em realizar este estudo pioneiro no munícipio de 

Natal/RN, cujos objetos principais foram traçar o perfil etiológico da otite externa canina 

e avaliar a ocorrência fenotípica e genotípica de Staphylococcus Meticilina Resistentes 

(SMR) e de enterobactérias produtoras de β-lactamases de Espectro Estendido (ESBL) 

obtidos de amostras ambulatoriais e de internação oriundas de uma clínica veterinária 

privada. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 – Objetivo geral 

 Identificar a frequência etiológica e o perfil de resistência das bactérias 

patogênicas isoladas nos quadros clínicos de otite externa canina. 

 

4.2 – Objetivos específicos 

 Traçar o perfil de resistência bacteriana frente aos antimicrobianos testados. 

 Aplicação do Teste D, Met-25 e detecção do gene mecA nos Staphylococcus sp.  

 Determinar a concentração bactericida mínima do gluconato de clorexidina para 

os Staphylococcus Meticilina resistentes. 

 Investigar se as enterobactérias isoladas são produtoras de β-lactamases de 

espectro estendido. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 – Tipo de estudo 

 Tratou-se de um estudo transversal descritivo e de abordagem quantitativa em que 

participaram 140 cães (67 machos e 73 fêmeas) que foram submetidos a um ensaio clínico 

para investigação etiológica e de resistência nos quadros clínicos de otite externa. 

 O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sob o protocolo nº 027/2015, 

conforme Anexo 1 e Anexo 2. 

 

5.2 – Período e local do estudo 

 O estudo foi realizado no período compreendido entre os meses de junho de 2015 

a abril de 2016. As coletas dos animais foram feitas na Prontoclínica Veterinária Tico e 

Teco, hospital veterinário privado localizado na cidade de Natal/RN que atende à 

demanda em regime de funcionamento 24 horas por dia. 

  

5.3 – População do estudo e critério de inclusão 

Por demanda espontânea, os animais só participaram da pesquisa sob o 

consentimento dos seus tutores, que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), conforme mostrado no Anexo 3. 

Os animais desta pesquisa foram provenientes de três setores da Prontoclínica 

Veterinária Tico e Teco: Pet Shop, Consultório e Internamento. Com relação às faixas 

etárias, os caninos foram divididos em dois grupos: de zero a quatro anos eram 

considerados animais jovens e, acima de quatro anos, animais adultos. 

Durante os onze meses de coletas, foi estipulada uma população de 1.881 animais 

do hospital veterinário, sendo 1.156 provenientes do setor de Pet Shop e 725 do 

Consultório e Internamento. 

Não houve predileção sexual e nem por raças para participação no estudo, bastava 

o cão apresentar sinais clínicos compatíveis com o quadro de otite externa. A otite externa 

foi diagnosticada pela presença de alterações clínicas no conduto auricular identificadas 

durante o exame físico e auxiliada pela avaliação com otoscópio. Como critério de 
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inclusão os cães otopatas deveriam apresentar pelo menos dois sinais indicativos de otite 

externa: prurido, estenose, eritema, descamação, lignificação, alterações na quantidade, 

cor e odor da secreção auricular, dor à palpação, meneio cefálico, perda da integridade da 

membrana timpânica. 

 

5.4 – Coleta e transporte 

Os procedimentos de coleta e transporte das amostras foram realizados com base 

nos descritos por Murray et al. (2009). Os animais selecionados tiveram seus condutos 

auriculares previamente higienizados com gaze estéril embebida de solução de cloreto de 

sódio 0,9% (soro fisiológico) para posterior coleta de secreções internas com auxílio de 

swabs esterilizados (através de movimentos circulares) evitando no procedimento da 

colheita o contato com os pelos do conduto. Após esta etapa o swab foi imediatamente 

acondicionado em meio de transporte Stuart (HIMEDIA®) e mantido sob refrigeração 

(por até 48 horas) até seu posterior envio ao Laboratório de Micobactérias (LABMIC) da 

UFRN para isolamento e identificação das bactérias e aplicação dos testes de 

susceptibilidade aos antimicrobianos. 

 

5.5 – Isolamento e identificação de bactérias 

Os espécimes foram cultivados nos meios de ágar Sangue (HIMEDIA® - 

suplementado com 5% de sangue de carneiro desfibrinado), ágar MacConkey 

(HIMEDIA®) e ágar Manitol (HIMEDIA®). As culturas foram incubadas a 35°C por 24 

horas em condições de aerobiose em estufa bacteriológica. As espécies bacterianas foram 

identificadas com base na morfologia de colônia, coloração pelo método de Gram, 

produção de pigmento, hemólise no ágar Sangue e provas bioquímicas (MURRAY et al., 

2009). 

 Todos os isolados de origem bacteriana foram submetidos ao teste de 

susceptibilidade microbiana pela técnica de difusão em ágar com discos em ágar Müeller-

Hinton (HIMEDIA®) frente aos antimicrobianos inerentes a cada grupo bacteriano 

encontrado (CLSI, 2015).  
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5.5.1 – Identificação de cocos Gram positivos 

Após a confirmação das características coloniais, morfotintoriais (coloração de 

Gram Kopeloff-Beerman) e afinidade de crescimento em meios de cultura, foram 

realizadas provas bioquímicas, tais como: catalase, coagulase em tubo, prova da 

bacitracina, teste do caldo hipercloretado, prova da bile esculina, prova da acriflavina, 

teste de sensibilidade à Novobiocina (5 µg), prova da uréia, teste do PYR (Pyrolidonyl 

Aminopeptidase) e prova da DNAse (BRITO et al., 2002; ANVS, 2004; QUINN et al., 

2007), com objetivo de identificação dos gêneros e espécies bacterianas, conforme 

demonstrado no fluxograma apresentado no Anexo 4. 

 

5.5.2 – Identificação de bacilos Gram negativos e não fermentadores 

Após a confirmação das características coloniais, morfotintoriais (coloração de 

Gram Kopeloff-Beerman) e afinidade de crescimento em meios de cultura, foram 

realizadas as seguintes provas bioquímicas: produção de pigmento, atividade de 

citocromo-oxidase (identificação de bactérias não fermentadoras), prova do Sulfito, Indol 

e Motilidade (SIM), crescimento em ágar Triple Sugar Iron (TSI), prova da utilização do 

citrato, prova da descarboxilação dos aminoácidos arginina, ornitina e lisina, teste 

Vermelho de Metila (VM), produção de urease e produção de fenilalanina desaminase 

(QUINN et al., 2007; MURRAY et al., 2009), com o objetivo de identificar os gêneros e 

espécies bacterianas, como mostra o fluxograma no Anexo 5. 

 

5.6 – Teste de susceptibilidade aos antimicrobianos 

Para realização dos testes de susceptibilidade a antimicrobianos, utilizou-se o 

método de difusão com discos (CLSI, 2015). Os antimicrobianos testados para o grupo 

dos Staphylococcus sp. incluíram: Penicilina (10U), Cefoxitina (30µg), Gentamicina 

(10µg), Sulfametoxazol-Trimetoprima (1,25/23,75µg), Levofloxacina (5µg), 

Eritromicina (15µg), Cloranfenicol (30µg), Clindamicina (2µg), Rifampicina (5µg), 

Tetraciclina (30µg) e Linezolida (30µg). No antibiograma foi feita a detecção fenotípica 

da resistência ao grupo Macrolide, Lincosamide, Streptogramin B (MLSB) através do 

Teste D, colocando-se o disco de Eritromicina a uma distância de 15mm da borda do 

disco de Clindamicina (AMORIM et al., 2009). O achatamento do halo da Clindamicina 

indicou teste D positivo. 
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Para o grupo dos Enterococcus sp., foram: Ampicilina (10µg), Penicilina (10U), 

Vancomicina (30µg), Levofloxacina (5µg), Eritromicina (15µg), Cloranfenicol (30µg), 

Rifampicina (5µg), Tetraciclina (30µg) e Linezolida (30µg). 

Os antimicrobianos testados para o grupo das enterobactérias incluíram: 

Ampicilina (10µg), Cefazolina (30µg), Cefotaxima (30µg), Ceftazidima (30µg), 

Cefepime (30µg), Cefoxitina (30µg), Aztreonam (30µg), Ertapenem (10µg), Imipenem 

(10µg), Amoxicilina-Clavulanato (20/10µg), Piperacilina-Tazobactam (100/10µg), 

Amicacina (30µg), Tobramicina (10µg), Levofloxacina (5µg), Sulfametoxazol-

Trimetoprima (1,25/23,75µg), Cloranfenicol (30µg) e Tetraciclina (30µg). No 

antibiograma foi feito o método de duplo disco difusão para detecção de cepas produtoras 

de ESBL clássicas: um dos discos contendo uma cefalosporina de terceira geração e o 

outro, disposto a 20mm de distância, contendo o inibidor de beta-lactamase (Amoxicilina 

+ Ácido Clavulânico) conforme descrito por Silva e Lincopan (2012). O aparecimento de 

uma “zona fantasma” ou o alargamento do halo de inibição da cefalosporina confirmou a 

produção de ESBL. 

Para o grupo das Pseudomonas sp. foram: Ceftazidima (30µg), Cefepime (30µg), 

Aztreonam (30µg), Imipenem (10µg), Meropenem (10µg), Piperacilina-Tazobactam 

(100/10µg), Amicacina (30µg), Tobramicina (10µg) e Levofloxacina (5µg). 

 Para o grupo dos Acinetobacter sp. foram incluídos: Ceftazidima (30µg), 

Ceftriaxona (30µg), Cefepime (30µg), Imipenem (10µg), Meropenem (10µg), 

Piperacilina-Tazobactam (100/10µg), Ticarcilina-Clavulanato (75/10µg), Amicacina 

(30µg), Tobramicina (10µg), Levofloxacina (5µg), Sulfametoxazol-Trimetoprima 

(1,25/23,75µg) e Tetraciclina (30µg). 

 Após os testes de susceptibilidade aos agentes antimicrobianos, as cepas 

bacterianas foram classificadas em sensíveis, resistentes a uma classe de antibióticos ou 

resistentes a duas ou mais classes (multirresistentes). 

 

5.7 - βLacta Test (Bio-Rad®) 

As cepas de enterobactérias produtoras de ESBL no antibiograma foram 

submetidas ao teste rápido de detecção de resistência às cefalosporinas de terceira geração 

(βLacta Test – Bio-Rad®) para avaliação e confirmação da produção de ESBL de forma 

molecular (RENVOISÉ et al., 2013). As etapas para realização e interpretação do teste 

podem ser acompanhadas no Anexo 6. 
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5.8 – Teste de resistência à Meticilina (Met-25) – Adaptado de Motta et al. (2015)  

O teste de resistência à Meticilina foi realizado nas amostras de Staphylococcus 

sp. que foram resistentes à Cefoxitina no ágar disco difusão. As amostras foram postas 

em tubos contendo caldo Brain Heart Infusion (BHI - HIMEDIA®) e então deixadas a 

37°C por 24 horas sob agitação para posterior semeio em placas contendo 25µg de 

Meticilina. 

Para preparar uma solução estoque de 10mg/mL de Meticilina a partir do pó (5g 

Sigma Aldrich ≥ 85% HPLC – High Performance Liquid Chromatography) o 

procedimento consistiu em pesar (balança de precisão) 10,1mg do antibiótico em um 

pedaço de papel alumínio previamente higienizado com álcool 70% afim de não 

contaminá-lo. Próximo ao bico de Bunsen a Meticilina foi transferida para um tubo estéril 

e adicionado água destilada esterilizada, lavando o resto do papel alumínio para não 

perder material. A solução estoque foi então reservada e armazenada em temperatura 

ambiente para ser usada no preparo do meio. 

 Para confecção de 10 placas de Petri (contendo 25µg de Meticilina cada) foi 

preparado 200mL de meio Tryptic Soy Agar (TSA - HIMEDIA®) conforme 

recomendado pelo fabricante e autoclavar. Ao ser retirado da autoclave, o meio deve ser 

deixado em banho maria com temperatura de 50ºC para que não haja degradação do 

antibiótico ao colocá-lo no meio de cultura devido à alta temperatura. Quando o meio 

atingiu a temperatura adequada, retirou-se 590µL deste e a mesma quantidade de solução 

estoque da Meticilina foi misturada e homogeneizada para a correta difusão do antibiótico 

no meio. O meio foi então distribuído nas placas e esperado seu endurecimento. As placas 

foram identificadas e depois seguiram para o teste de esterilidade. 

Um inóculo de 50µL foi retirado do caldo de BHI de cada amostra e distribuído 

uniformemente com bastão de vidro tipo "Hockey" sobre a superfície do ágar. As placas 

foram lacradas com papel filme e então incubadas a 37°C por 24 horas em estufa. Cepas 

BMB 9393 (Staphylococcus aureus Meticilina resistentes) foram utilizadas como 

controle positivo do teste e cepas ATCC 25923 (Staphylococcus aureus subsp. aureus) 

como controle negativo. Quando ocorreu crescimento bacteriano o Met-25 foi 

considerado positivo, caso contrário, negativo. 
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5.9 – Detecção dos principais mecanismos de resistência 

A busca pela detecção do gene mecA ocorreu nas cepas de Staphylococcus sp. que 

foram positivas para o Met-25. 

 

5.9.1 – Extração do DNA cromossomal – Adaptado de Pacheco et al. (1997) 

A extração foi realizada pela técnica da lise térmica. Colônias de cada cepa, 

incubada em ágar Müeller-Hinton (HIMEDIA®) após 24 horas a 37ºC, foram inoculadas 

em 500μL de TE (Tris-EDTA) e então submetidas a lavagem por centrifugação durante 

cinco minutos à 70G. O sobrenadante foi descartado e substituído por 200μL de água 

livre de nuclease. As amostras passaram pelo aquecimento com água fervente durante 

cinco minutos. Após a etapa de fervura o lisado foi submetido novamente à centrifugação 

e o sobrenadante, que contém o DNA genômico, foi armazenado a -20ºC para uso 

posterior. 

 

5.9.2 – Detecção do gene mecA – Adaptado de Oliveira e Lencastre (2002) e 

Cidral et al. (2015) 

O gene mecA foi detectado pela técnica da PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) 

utilizando os primers mecA senso 5’-TCCAGATTACAACTTCACCAGG-3’ e mecA 

anti-senso 5’-CCACTTCATATCTTGTAACG-3’, amplificando 192 pares de bases na 

região V do domínio 23S do gene do RNA ribossômico do SCCmec, ambos na 

concentração de 0,5µΜ (OLIVEIRA; LENCASTRE, 2002). A reação foi preparada pela 

adição de 25 unidades/mL de Taq DNA polimerase, 200μL dATP, 200μL dCTP, 200μL 

dGTP, 200μL dTTP, 3mM de MgCl2 em termociclador Biorad® (São Paulo – Brasil) T-

100 Thermal Cycler utilizando Master Mix (PROMEGA®, São Paulo - Brasil). Os ciclos 

da reação foram: 1 ciclo de 94ºC por 5 minutos para desnaturação inicial do DNA alvo 

seguido de 35 ciclos de 30 segundos a 94ºC, 30 segundos à 52ºC, 1 minuto e 30 segundos 

à 72ºC, e um passo de extensão final do primer a 72ºC por 5 minutos. Os produtos da 

PCR foram submetidos a eletroforese em gel de agarose 1% com tampão TBE (Tris-

Ácido-Bórico-EDTA) 0,5x durante 50 minutos a 100V. Na sequência da eletroforese os 

géis foram corados com brometo de etídio a 10μL por 10 minutos e visualizados em 

transiluminador UV e fotografados. Como controle positivo foi utilizada a cepa BMB 

9393 e como controle negativo da reação, água livre de nuclease. 
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5.10 – Microdiluição em caldo para determinação da Concentração Bactericida 

Mínima (CBM) do gluconato de clorexidina – Adaptado de Bona et al. (2014) 

O procedimento para determinação da CBM foi realizado com as cepas de 

Staphylococcus sp. que continham o gene mecA. 

As amostras foram recuperadas em caldo BHI a 36ºC por 18 horas antes do teste. 

100µL de BHI (concentração dupla) foram distribuídos em placa de microtitulação de 96 

poços, em todos os poços. Foram adicionados à primeira coluna 100µL de solução de 

gluconato de clorexidina a 1%; depois, foram homogeneizados e retirados 100μL de cada 

poço da coluna 1 (da linha A até a linha H) para a coluna 2. Esse mesmo procedimento 

se repetiu sucessivamente por todas as colunas (até a coluna 12), obtendo-se, então, as 

concentrações da solução de clorexidina (1.000.000 a 7.812,5µg.mL-1). 

Em seguida, adicionou-se uma alíquota de 10µL do inóculo bacteriano em cada 

poço da microplaca e incubou-se a 35ºC por 24 horas. Após esse tempo, 10µL de cada 

poço foi retirado e inoculado na superfície do ágar Müeller-Hinton (HIMEDIA®) com as 

placas devidamente identificadas para cada concentração testada. As placas foram então 

incubadas a 36ºC e, após 24 horas, foi observado se houve ou não crescimento bacteriano 

e se sim, em qual concentração. 

A CBM foi determinada com base na metodologia de Santurio et al. (2007) e 

definida como a menor concentração da solução de clorexidina (em µg.mL-1) capaz de 

impedir o crescimento estafilocócico. Os ensaios da CBM foram realizados em triplicata. 

 

5.11 – Modelo estatístico 

Todos os dados do estudo foram agrupados em tabelas. As análises estatísticas 

para as associações entre as variáveis foram realizadas com base no Teste Exato de Fisher 

(software estatístico R) com nível de significância α=0,05.  

Devido ao grande número de testes realizados, foi necessário a utilização do 

critério de FDR (False Discovery Rate) proposto por Benjamini e Hochberg (1995) para 

que a proporção esperada de hipóteses nulas que foram rejeitadas de maneira errada fosse 

a menor possível. O modelo estatístico foi proposto pelo Laboratório de Estatística 

Aplicada (LEA) da UFRN. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 – Distribuição das amostras quanto ao sexo e faixa etária 

Quanto à prevalência de otite em cães machos ou fêmeas e entre cães jovens ou 

adultos, não foi encontrada diferença significativa entre os sexos e as faixas etárias 

(p>0,05), apesar de haver predominância em fêmeas e adultos com otite externa, como 

mostra a Figura 3. 

 

 

Figura 3: Levantamento geral (sexo e faixa etária) dos 140 animais do estudo. 

 

6.2 – Distribuição das amostras quanto às raças 

Por demanda espontânea, as raças caninas participantes deste estudo, em ordem 

decrescente de atendimentos, foram: Poodle (n=25), SRD (Sem Raça Definida) (n=20), 

Shih-tzu (n=14), Maltês (n=12), Yorkshire Terrier (n=07), Labrador Retriever (n=06), 

Pitbull (n=06), Golden Retriever (n=06), Bulldog Inglês (n=05), Lhasa Apso (n=04), 

Cocker Spainel (n=04), Rottweiler (n=04), Dachshund (n=04), Cane Corso (n=03), Pug 

(n=03), Bulldog Francês (n=03), Schnauzer (n=02), Husk Siberiano (n=02), Pinscher 

(n=02), Dálmata (n=02), Boxer (n=02), São Bernardo (n=02), Pastor Alemão (n=01) e 

Beagle (n=01). 
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6.3 – Sinais clínicos envolvidos, infecção bacteriana e procedência dos animais 

Dentre os sinais clínicos utilizados como critérios de inclusão, a dor à 

manipulação, alterações na secreção otológica associados ao meneio cefálico e 

descamação do epitélio foram os mais observados nos pacientes.  

Do total de 140 amostras submetidas à cultura bacteriana, 131 (93,6%) 

apresentaram crescimento bacteriano, enquanto que 09 (6,4%) resultaram em cultivos 

negativos.  

A procedência dos espécimes foram: Pet Shop (27 – 19,29%), Consultório (57 – 

40,71%) e Internamento (56 – 40%). Não houve significância estatística de acordo com 

a procedência dos animais. Com relação ao tipo de crescimento bacteriano dos isolados, 

81 amostras (58%) tiveram crescimento monobacteriano e 50 amostras (36%) tiveram 

crescimento polibacteriano, conforme demonstrado na Tabela 2. 

A grande maioria dos animais (92 – 65,71%) já haviam tratado a otopatia 

anteriormente (quadro clínico de otite externa crônica) e 48 animais (34,29%) nunca 

haviam tratado (quadro clínico de otite externa aguda). 

 

Tabela 1: Procedência dos animais do estudo associada com o tipo de crescimento bacteriano. 

Local de coleta Frequência 
Crescimento 

monobacteriano 

Crescimento 

polibacteriano 

Sem 

crescimento 

Pet Shop 27 (19,29%) 17 08 02 

Consultório 57 (40,71%) 34 17 06 

Internamento 56 (40%) 30 25 01 

TOTAL 140 (100%) 81 50 09 

Sem diferença significativa (p>0,05) 

 

6.4 – Perfil etiológico dos isolados bacterianos 

A etiologia dos grupos bacterianos dos espécimes isolados foram: Staphylococcus 

coagulase positiva (S. aureus, S. intermedius e S. hyicus) (40 – 16,2%), Staphylococcus 

coagulase negativa (82 – 33,2%), Difteroides sp. (46 – 18,63%), Pseudomonas sp. (22 – 
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8,91%), Enterobacteriaceae (19 – 7,67%), Enterococcus sp. (17 – 6,88%) e Acinetobacter 

sp. (12 – 4,86%), conforme descrito na Tabela 3. 

 

Tabela 2: Distribuição de frequência dos gêneros bacterianos isolados. 

Gêneros bacterianos isolados Nº isolados Frequência (%) 

1. Cocos Gram positivos    

Staphyococcus aureus 15 6,08 

Staphylococcus intermedius 21 8,5 

Staphylococcus hyicus 04 1,62 

Staphylococcus coagulase negativa 82 33,2 

Enterococcus sp. 17 6,88 

SUBTOTAL 139 56,28 

2. Enterobacteriaceae   

Escherichia coli 5 2,02 

Klebsiella pneumoniae 4 1,62 

Klebsiella ornithinolytica 2 0,81 

Proteus mirabilis 3 1,22 

Proteus vulgaris 1 0,40 

Proteus penneri 1 0,40 

Enterobacter cloacae 1 0,40 

Enterobacter sakazakii 1 0,40 

Citrobacter koseri 1 0,40 

SUBTOTAL 19 7,67 

3. Gram negativos não-

fermentadores 
  

Pseudomonas sp. 22 8,91 

Acinetobacter sp. 12 4,86 

SUBTOTAL 34 13,77 

4. Bastonetes Gram positivos   

Difteroides sp. 46 18,63 

TOTAL 238 100 
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6.5 – Frequência dos Staphylococcus sp. e os testes de resistência 

No grupo dos Staphylococcus sp., o SCN foi o agente etiológico isolado com 

maior frequência, perfazendo 82 das 122 amostras (67,21%). Já o SCP foi o de menor 

frequência, perfazendo 40 das 122 cepas isoladas (32,79%). 

A relação da frequência dos estafilococos isolados, associados com o teste D 

(Figura 4), teste Met-25 (Figura 5) e o gene mecA (Figura 6) é demonstrada na Tabela 4. 

Houve significância estatística entre a resistência à Cefoxitina no antibiograma, o Met-25 

positivo e a presença do gene mecA nas 14 cepas SMR. 

As associações entre as 14 cepas SMR isoladas no referente à procedência dos 

animais, sexo e faixa etária estão listadas na Tabela 5 e na Tabela 6. As raças dos caninos 

infectados com SMR foram: Maltês (n=3), Poodle (n=2), Golden Retriever (n=2), 

Rottweiler (n=1), Shih-tzu (n=1), Pinscher (n=1), Boxer (n=1), SRD (n=1), Dálmata 

(n=1) e Husk Siberiano (n=1). Não houve significância estatística nas relações descritas 

acima. 

  

 

Figura 4: Teste D positivo em Staphylococcus sp., notando-se o achatamento do halo no disco da 

clindamicina. ERI: Eritromicina. CLI: Clindamicina. Arquivo pessoal. 

  

          

CLI 

ERI 
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Figura 5: Realização do teste de resistência à Meticilina (Met-25) para amostras representativas. A: Cepa 

de Staphylococccus aureus ATCC 25923, controle negativo para Met-25. B: Cepa de S. aureus BMB 9393, 

controle positivo. C: Cepa de SCN 19. D: Cepa de S. intermedius 20. Arquivo pessoal. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Produtos da amplificação do gene mecA em gel de eletroforese de amostras representativas. A: 

Padrão de peso molecular 123 pb (invitrogen). B: Cepa de Staphylococcus aureus BMB 9393, controle 

positivo para o gene mecA. C: S. aureus 06. D: SCN 09. E: S. aureus 19. F: SCN 20. G: SCN 21. H: 

Controle negativo. I: S. aureus 24. J: SCN 28. K: S. intermedius 63. L: S. hyicus 71. M: SCN 79. N: S. 

aureus 86. O: SCN 109. P: S. aureus 135. Q: S. aureus 136. Arquivo pessoal. 
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Tabela 3: Frequência dos Staphylococcus sp. do estudo associada com os testes de resistência. 

Espécime 
Nº 

isolados 

Frequência 

(%) 

Teste D 

(+) 

Resistência 

CFO 

Met-25 

(+) 
mecA 

Coagulase (+)       

S. aureus 15 12,3 06 06 * 06 * 06 * 

S. intermedius 21 17,21  01 * 01 * 01 * 

S. hyicus 04 3,28  01 * 01 * 01 * 

Coagulase (-) 82 67,21 08 06 * 06 * 06 * 

TOTAL 122 100 14 14 14 14 

   *Significância estatística (p<0,05) 

 

 

 

Tabela 4: Frequência dos Staphylococcus sp. resistentes à Meticilina e a procedência dos animais. 

Espécime mecA Pet Shop Consultório Internamento 

Coagulase (+)     

S. aureus 06  03 03 

S. intermedius 01 01   

S. hyicus 01  01  

Coagulase (-) 06 01 01 04 

TOTAL 14 02 05 07 

        Sem diferença significativa (p>0,05) 
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Tabela 5: Frequência dos Staphylococcus sp. resistentes à Meticilina e sua relação com o sexo e a 

faixa etária. 

Espécime Macho Fêmea Jovem Adulto 

Coagulase (+)     

S. aureus 01 05 04 02 

S. intermedius  01  01 

S. hyicus  01 01  

Coagulase (-) 04 02 01 05 

TOTAL 05 09 06 08 

       Sem diferença significativa (p>0,05) 

 

6.6 – Perfil de sensibilidade e resistência dos gêneros bacterianos isolados 

A quantidade e o percentual das cepas isoladas e estudadas que foram sensíveis, 

resistentes ou multirresistentes aos antimicrobianos testados estão descritas na Tabela 7. 

 

Tabela 6: Perfil de sensibilidade e resistência aos antimicrobianos testados. 

Grupos 

bacterianos 

Cepas 

sensíveis 

Cepas  

resistentes 

Cepas 

multirresistentes 
Total 

Staphylococcus sp. 14 (11,48%) 27 (28,13%) 81 (66,39%) 122 

Pseudomonas sp. 20 (90,92%) 1 (4,54%) 1 (4,54%) 22 

Enterobacteriaceae 7 (36,84%) 3 (15,79%) 9 (47,37%) 19 

Enterococcus sp. 2 (11,27%) 6 (35,29%) 9 (52,94%) 17 

Acinetobacter sp. 5 (41,67%) 5 (41,67%) 2 (16,66%) 12 

Sem diferença significativa (p>0,05) 
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6.6.1 – Resistência in vitro dos Staphylococcus sp. 

Dentre os antimicrobianos testados, o gênero Staphylococcus foi mais resistente à 

classe das sulfonamidas (Sulfametoxazol com Trimetoprima – 71,31%) como ilustrado 

na Figura 7. 

 

 

Figura 7: Perfil de resistência das 122 cepas de Staphylococcus sp. 

 

As 14 cepas isoladas de Staphylococcus sp. que apresentaram o gene mecA foram 

mais resistentes aos antimicrobianos das classes das penicilinas (Penicilina) e cefamicinas 

(Cefoxitina), ambos com 100% de resistência (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Perfil de resistência das 14 cepas SMR. 
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6.6.2 – Resistência in vitro dos Enterococcus sp. 

Dentre os antimicrobianos testados, o gênero Enterococcus foi mais resistente às 

classes das ansamicinas (Rifampicina) e tetraciclinas (Tetraciclina), ambos com 58,82% 

(Figura 9). 

  

 

Figura 9: Perfil de resistência das 17 cepas de Enterococcus sp. 

 

6.6.3 – Resistência in vitro das Pseudomonas sp. 

Dentre os antimicrobianos testados, o gênero Pseudomonas foi mais resistente às 

classes das cefalosporinas de 3ª geração (Ceftazidima), monobactâmicos (Aztreonam) e 

inibidores de β-lactamases (Amoxicilina com ácido clavulânico), ambos com 4,54% de 

resistência, configurando-se como um baixo perfil de resistência. Todos os outros 

antimicrobianos testados (cefalosporinas de 4ª geração, carbapenêmicos, 

aminoglicosídeos e quinolonas) foram sensíveis em 100% das amostras. 

 

6.6.4 – Resistência in vitro das Enterobacteriaceae 

Dentre os antimicrobianos testados, as enterobactérias foram mais resistentes à 

classe das cefalosporinas de 1ª geração (Cefazolina) como mostra a Figura 10.  
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Figura 10: Perfil de resistência das 19 cepas de Enterobacteriaceae. 

 

6.6.5 –Resistência in vitro dos Acinetobacter sp. 

Dentre os antimicrobianos testados, o gênero Acinetobacter foi mais resistente à 

classe das tetraciclinas (Tetraciclina) conforme mostra a Figura 11. 

 

 

Figura 11: Perfil de resistência das 12 cepas de Acinetobacter sp. 
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6.7 – Relações entre as cepas ESBL 

 Três cepas de enterobactérias produziram ESBL, confirmadas pelo βLacta Test 

(Bio-Rad®), como mostra a Figura 12. As relações entre essas cepas isoladas no referente 

à procedência dos animais, sexo, faixa etária e associação com os Staphylococcus estão 

listadas na Tabela 8, Tabela 9 e Tabela 10. As raças dos caninos infectados com ESBL 

foram: SRD (n=2) e Maltês (n=1). Não houve significância estatística nas relações 

descritas acima. 

 

 

Figura 12: Enterobactéria ESBL. 1A: Formação da “zona fantasma” quando o disco de Amoxicilina com 

Clavulanato (AMC) é arrodeado pelos de Cefotaxima (CTX), Aztreonam (ATM) e Cefepime (CPM). 1B: 

βLacta Test (Bio-Rad®) positivo, confirmando genotipicamente a produção de ESBL. Arquivo pessoal. 

 

Tabela 7: Frequência de enterobactérias produtoras de beta-lactamases de espectro estendido e a 

procedência dos animais. 

Espécime ESBL Pet Shop Consultório Internamento 

Enterobacter sakazakii 01  01  

Klebsiella pneumoniae 01   01 

Enterobacter cloacae 01  01  

TOTAL 03 0 02 01 

        Sem diferença significativa (p>0,05) 
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Tabela 8: Frequência de enterobactérias produtoras de beta-lactamases de espectro estendido e sua 

relação com o sexo e a faixa etária. 

Espécime Macho Fêmea Jovem Adulto 

Enterobacter sakazakii  01  01 

Klebsiella pneumoniae 01  01  

Enterobacter cloacae 01   01 

TOTAL 02 01 01 02 

    Sem diferença significativa (p>0,05) 

 

 

 

 

Tabela 9 – Relações das enterobactérias produtoras de beta-lactamases de espectro estendido com os 

Staphylococcus sp. do estudo. 

Espécie 
Tipo crescimento 

bacteriano 
Bactéria associada Perfil resistência 

Enterobacter sakazakii Polimicrobiano Staphylococcus aureus Multirresistente 

Klebsiella pneumoniae Polimicrobiano Staphylococcus aureus Multirresistente 

Enterobacter cloacae Polimicrobiano 
Staphylococcus 

coagulase negativa 
Multirresistente 

Sem diferença significativa (p>0,05) 
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6.8 – Concentração bactericida mínima do gluconato de clorexidina testada para 

os Staphylococcus sp. que apresentaram o gene mecA 

Os valores encontrados para as CBM de clorexidina foram: 500.000µg/mL (0,5%) 

para os coagulase positivos e 62.500µg/mL (0,0625%) para os coagulase negativos 

(Figura 13). 

 

 

Figura 13: CBM do gluconato de clorexidina das 14 cepas SMR. 
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7. DISCUSSÃO 

 

7.1 – Distribuição dos casos de otite externa canina quanto ao sexo e faixa etária 

 Apesar de haver maior porcentagem de acometimento nas fêmeas, não há um 

consenso definitivo sobre a existência de predisposição sexual para a otopatia. Esse 

resultado coincide com os encontrados por outros autores (LEITE, 2000; OLIVEIRA et 

al., 2005; FERNANDEZ et al., 2006 e TULESKI et al., 2008). 

Com relação às faixas etárias, os resultados encontrados com maior frequência em 

animais jovens corroboraram com Cunha et al. (2003) que relataram a maior ocorrência 

da otite em cães com idade igual ou superior a quatro anos. Resultados semelhantes 

também foram descritos por Santos (2007) que afirmou que a faixa etária mais afetada 

foi entre 5 a 10 anos (50% dos casos); Moura et al. (2010) que citaram que a faixa etária 

mais acometida foi acima de seis anos (27% dos casos) e Rougier et al. (2005) que 

obtiveram em seus estudos média de idade de maior acometimento entre 5,8 a 6,2 anos, 

portanto dentro da faixa mais prevalente também neste estudo. 

Em contrapartida, Oliveira et al. (2005) discutiram que a faixa etária mais 

acometida foi a de até quatro anos (48,4%) e Fernandez et al. (2006) verificaram maior 

proporção de casos (43,4%) de otite na faixa entre 2 a 5 anos. 

Em se tratando de otite externa, na abordagem epidemiológica quanto ao sexo e 

faixa etária, se utiliza muito a estatística descritiva e não há predileção pelo sexo e nem 

pela idade do animal a ser acometido com a otopatia.  

Acredita-se que a maior casuística em animais adultos seja em virtude dos 

proprietários não perceberem a instalação do quadro clínico da afecção e do paciente se 

adaptar e tolerar (melhor do que um animal jovem) a convivência com a afecção. 

Normalmente os cuidados de higiene e limpeza dos condutos auriculares são prestados 

com mais atenção nos animais jovens. Já nos adultos esses cuidados são diminuídos ou 

restritos a só serem feitos no Pet Shop, sem tanto acompanhamento por parte dos 

proprietários. 

 

7.2 – Distribuição dos casos de otite externa canina por raça 

Por não se ter dados demográficos da população canina de Natal e região, não é 

possível inferir se a maior predominância de algumas raças é devido à maior frequência 
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dessas raças na população canina, ou devido às predisposições raciais (TULESKI et al., 

2008). 

Santos (2007) relatou em seu estudo a prevalência de 25,25% para os cães de raça 

Poodle, seguida de cães SRD (24,24%). Para Moura et al. (2010) os cães SRD 

representaram 44% dos otopatas e a provável explicação para essa alta incidência é que 

cães sem raça definida perfazem a maior parte da população canina e, consequentemente, 

respondem pela maior parte dos atendimentos clínicos veterinários. 

Dados semelhantes foram obtidos por Oliveira et al. (2012) que fizeram um estudo 

retrospectivo de 616 casos de otite canina e relataram que cães SRD (25,2%) seguidos da 

raça Poodle (17,04%) foram os mais prevalentes. 

A predisposição racial é fator marcante em se tratando da afecção, uma vez que 

cães de raça com orelhas longas, caídas e peludas são mais frequentemente afetados pelas 

otites em função da menor circulação de ar no ambiente auricular, o que confere 

condições de umidade por mais tempo dentro do conduto auditivo (MOURA et al., 2010). 

 

7.3 – Sinais clínicos e envolvimento bacteriano 

Os sinais clínicos envolvidos estão de acordo com os descritos por Nascente et al. 

(2006), Oliveira et al. (2006b) e Oliveira et al. (2012) que comentaram que as alterações 

mais comuns vistas na otite externa são: eritema, edema, descamação, formação de 

crostas, alopecia e pelos partidos na face interna do pavilhão auditivo, alterações no 

posicionamento da cabeça e dor quando a cartilagem auricular ou bula timpânica são 

palpadas. 

A presença de sinais clínicos e a otoscopia são primordiais na observação direta 

do conduto auditivo e da membrana timpânica para se chegar ao correto diagnóstico de 

otite externa canina (JACOBSON, 2002; MANISCALCO, 2009). 

Mais de 93% das amostras deste estudo foram positivas para crescimento 

bacteriano. Segundo Tuleski et al. (2008) o alto isolamento apenas de bactérias entre as 

amostras enviadas para cultivo reafirma a importância bacteriana nas otites caninas. 

Os dados corroboraram com os achados de Silveira et al. (2008) que encontraram 

89, 17% de crescimento bacteriano em suas amostras, tendo a otite externa crônica como 

a mais vista nos animais investigados. No Ceará, Oliveira et al. (2005) observaram um 

percentual de 91,5% de positividade para crescimento bacteriano nas amostras 

encaminhadas para cultivo, sendo a otite crônica a mais reportada. Lima et al. (2012) 
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obtiveram 84% de crescimento bacteriano nas 620 amostras analisadas em São Paulo e 

92% de crescimento nas 395 amostras provenientes do Rio de Janeiro. Almeida et al. 

(2016) reportaram que em 81,8% dos casos dos pacientes otopatas a otite externa era de 

caráter crônico e recidivante. 

Acredita-se que devido à grande diversidade de agentes etiológicos com diferentes 

perfis de susceptibilidade envolvidos na otite externa canina somado à demora em se obter 

um diagnóstico preciso e ao uso indiscriminado de antimicrobianos por parte dos 

proprietários e Médicos Veterinários é que se advém a cronicidade e recidivas nas otites. 

 O percentual de culturas bacterianas negativas pode ser explicado, segundo 

Tuleski et al. (2008), por erro no procedimento de coleta ou transporte da amostra 

otológica; pelo fato do animal está sob tratamento com antimicrobiano no momento da 

coleta; em virtude da otite ser causada por fatores não infecciosos como processos 

alérgicos, corpos estranhos, infestações por ácaros ou contato com produtos irritantes ou 

ainda por ser causada por fungos. 

Nascente et al. (2006) comentaram que muitas vezes a otite externa é um sintoma 

de outras doenças e não um diagnóstico definitivo, podendo estar presente em cerca de 

até 25% dos cães trazidos em uma clínica veterinária por outro motivo. Esta pode ser a 

provável explicação para os pacientes provenientes do Consultório e Internamento deste 

estudo apresentarem mais a otopatia quando comparados aos do setor do Pet Shop.   

As amostras enviadas para cultivo bacteriano possibilitaram verificar a proporção 

de otites causadas por um único agente bacteriano infeccioso (crescimento 

monomicrobiano) ou por uma associação destes (crescimento polimicrobiano). De acordo 

com o trabalho desenvolvido por Tuleski et al. (2008), mais da metade de suas amostras 

resultaram no isolamento de apenas um agente infeccioso como causador de otite externa, 

corroborando com este estudo, assim como Rougier et al. (2005), na França. Em 

contrapartida, no trabalho de Oliveira et al. (2005) o crescimento polimicrobiano foi o 

mais observado nos isolados e para Oliveira et al. (2006a) em 100% dos isolados de otite 

externa as infecções foram polimicrobianas, com associação de 2 a 5 microrganismos. 

 

7.4 – Prevalência bacteriana nas otites caninas 

Os grupos bacterianos isolados estão de acordo com os trabalhos de Lilenbaum et 

al. (2000), Silveira et al. (2008), Moura et al. (2010) e Lima et al. (2012) que também 

encontraram diversos microrganismos como causadores de otites em cães. 
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Diversos pesquisadores brasileiros também obtiveram o gênero Staphylococcus 

como o mais frequente isolado a partir de amostras de ouvidos de cães com otite, porém 

com diferentes percentuais. Mota et al. (2000), no Pernambuco, encontraram uma 

predominância de 27,77% dos casos. Oliveira et al. (2005), no Ceará, verificaram que o 

gênero foi o mais frequente nos isolados (53,05%). Ribeiro et al. (2000), no Mato Grosso 

do Sul, encontraram 25% do total das amostras referentes ao gênero. Silveira et al. (2008), 

em Minas Gerais, obtiveram Staphylococcus sp. em 52,18% dos amostras e Moura et al. 

(2010), no Rio Grande do Norte, isolaram 40,6% dos agentes etiológicos como sendo 

Staphylococcus sp. Oliveira et al. (2012), em São Paulo, relataram infecções otológicas 

causadas pelo gênero de maneira isolada ou associadas com outros microrganismos em 

43,3% dos casos. 

Entre os pesquisadores de outros países, a maioria também apontou o gênero 

Staphylococcus sp. como o mais frequente. Nos Estados Unidos, Petersen et al. (2002) 

constataram a presença do gênero em 49,4% dos casos. No Japão, Yamashita et al. (2005) 

observaram o Staphylococcus sp. em 48,3% das amostras provenientes de secreção 

auricular de cães com otite externa. Na França, Rougier et al. (2005) verificaram um total 

de 39,5% do gênero e, no Canadá, Hariharan et al. (2006) obtiveram o gênero em 42%. 

O Staphylococcus sp. é o agente microbiano mais frequente em otites externa e 

piodermites em cães, apresentando frequência de isolamento em 30 a 50% das otites 

caninas (MORRIS, 2004; SÁNCHEZ et al., 2011). 

Estafilococos são comumente isolados da pele e mucosas de cães sadios, mas, 

encontrando ambiente propício, podem tornar-se patógenos oportunistas com elevada 

resistência antimicrobiana (PAPICH, 2012). Para Rosser (2004) os estafilococos podem 

estar também como contaminantes ambientais e amplamente distribuídas no mundo todo. 

O fato de serem comensais da pele e contaminantes ambientais pode ter favorecido a alta 

prevalência destas bactérias no presente estudo.  

Existe ainda a possibilidade dessa infecção ser favorecida pela forma de criação 

dos cães, uma vez que nos animais que são banhados frequentemente, o acúmulo de água 

no conduto auditivo prejudica o estrato córneo que protege contra infecções secundárias 

e a microbiota normal do canal auditivo se torna oportunista, levando a ocorrência de otite 

externa (ROSSER, 2004). Há também alertas sobre o risco de transmissão de resistência 

antimicrobiana, uma vez que o homem e o cão são medicados com as mesmas classes de 

antimicrobianos (LIMA et al., 2012). 
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De maneira geral, os estudos demonstram que as espécies coagulase positivas são 

predominantes em cães com otite em relação às espécies coagulase negativas. Porém, 

estudos mais antigos evidenciaram um papel de importância dos SCN em infecções de 

orelha. Lilenbaum et al. (2000) obtiveram um total de 61,4% de SCN em seus isolados. 

Silva (2001) verificou que a espécie S. sciuri (coagulase negativa) foi a mais frequente 

isolada a partir de casos de otite crônica, correspondendo a 23% do total de bactérias do 

gênero Staphylococcus, seguida pelo S. intermedius (coagulase positiva) cuja frequência 

foi de 12%. Moura et al. (2010) também encontraram elevada frequência de SCN como 

causador principal de otites em cães (37,5%). Silveira et al. (2008) relataram S. 

epidermidis (coagulase negativa), seguido de S. aureus (coagulase positiva) com 31,47% 

e 20,71%, respectivamente, como os agentes de maior prevalência.  

Tunon et al. (2008) comentaram que os SCN são considerados patógenos 

emergentes. Cidral et al. (2015) explicaram que os SCN podem causar infecções 

oportunistas em indivíduos que apresentem lesões como portas de entrada ou façam uso 

de dispositivos médicos invasivos.  

Recentemente descobriu-se que os SCN podem funcionar como importantes 

reservatórios de genes de resistência que podem ser transferidos horizontalmente, seja 

através de transdução, conjugação ou transformação, para outras espécies mais virulentas 

de estafilococos como o S. aureus, por exemplo (CIDRAL et al., 2015).  

Dentre os SCP, Tunon et al. (2008) isolaram S. intermedius (44,4%), S. aureus 

(38,9%) e S. schleiferi (16,7%), corroborando com este estudo. Oliveira et al. (2006b) 

também verificaram a maior prevalência do S. intermedius dentre os SCP (21,7%), 

seguido de S. aureus (7,9%), S. schleiferi (1,6%) e S. hyicus (1%). Lima et al. (2012) e 

Plischke e Pereira (2012) também relataram que Staphylococcus intermedius foi o 

microrganismo coagulase positivo encontrado com maior prevalência. 

Até o início dos anos 80, o principal patógeno cutâneo isolado a partir de lesões 

piogênicas na espécie canina era o S. aureus. Entretanto, com base em estudos 

taxonômicos, uma nova espécie de SCP foi isolada, o S. intermedius, que passou a ser o 

mais prevalente nos casos de otites e piodermites caninas, confirmados por estudos 

posteriores como os de Yamashita et al. (2005) e Sasaki et al. (2005). 

A incidência de bactérias Gram negativas no conduto auditivo de cães sadios é 

baixa. O fato desses microrganismos somente serem encontrados em orelhas com 

infecção, indica que a detecção de uma dessas bactérias em qualquer porção do conduto 

auditivo já seja compatível com um quadro clínico de otite (YOSHIDA et al., 2002). 
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Conforme a otite se torna crônica e quando há tratamento tópico prévio, a incidência de 

infecções por bactérias Gram negativas aumenta, com a predominância de Pseudomonas 

aeruginosa (PLISCHKE; PEREIRA, 2012). 

A frequência de Pseudomonas sp., M. pachydermatis e enterobactérias aparece, 

provavelmente, pela veiculação hídrica do microrganismo do ambiente contaminado para 

o interior do ouvido, sendo este um local propício e que oferece boas condições de 

temperatura e umidade para a multiplicação dos patógenos (OLIVEIRA et al., 2012). 

O segundo grupo de bactérias patogênicas mais isolado foi o das Pseudomonas 

sp. (Tabela 3) e esse dado está de acordo com Oliveira et al. (2012), Moura et al. (2010) 

e Cruz et al. (2012) que isolaram o gênero em 8,8%, 6,3% e 11,1% dos casos, 

respectivamente.  

Outros autores também corroboram com esta informação, porém em maior 

porcentagem de acometimento. Para Petersen et al. (2002) a segunda bactéria mais 

frequentemente isolada foi Pseudomonas aeruginosa (27,8%). Já Rougier et al. (2005) 

encontraram uma prevalência de 12,9% para o gênero. Moraes et al. (2014) descreveram 

17,07% dos isolados. Hariharan et al. (2006) observaram 20%. Fernandez et al. (2006) e 

Oliveira et al. (2005) isolaram 22,2% e 25,06%, respectivamente, e atribuíram essa alta 

incidência de P. aeruginosa ao aumento na virulência da bactéria em locais de clima 

tropical. 

A terceira maior frequência de isolados foi para as enterobactérias (Tabela 3). 

Tunon et al. (2008) também reportaram Escherichia coli, juntamente com os gêneros 

Klebsiella sp. e Proteus sp. como os de maior frequência frente às Enterobacteriaceae. 

Outros autores também relataram esses três gêneros como sendo de terceira maior 

ocorrência em seus isolados, porém com percentual superior: Moraes et al. (2014) 

descreveram 15,86%, Rougier et al. (2005) obtiveram 17,1%, Fernandez et al. (2006) 

com 19,5% e Hariharan et al. (2006) com 23%. No estudo de Cruz et al. (2012) os 

patógenos mais isolados foram enterobactérias (54 microrganismos) entre elas E. coli 

(55,55%), Proteus sp. (14,81%), Klebsiella sp. (5,55%) e Enterobacter cloacae (3,7%). 

A frequência de Enterococcus sp. (Tabela 3) foi superior à encontrada por Silveira 

et al. (2008), Ishii et al. (2011) e Hariharan et al. (2006) com 1,6%, 1,7% e 3%, 

respectivamente. Acredita-se que esta frequência mais alta pode ter ocorrido em virtude 

dos Enterococcus sp. serem coliformes fecais, que chegaram aos ouvidos caninos pela 

veiculação hídrica, no momento em que os cães são banhados com água contaminada. 
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Em contrapartida, Almeida et al. (2012) encontraram 14,28% das bactérias pertencentes 

a este gênero.  

Com relação à ocorrência de Acinetobacter sp. (Tabela 3) foi observada uma 

maior frequência quando comparada aos estudos de Silveira et al. (2008) e Ishii et al. 

(2011) com 0,4% e 0,55% respectivamente. Acredita-se que a alta incidência de 

Acinetobacter sp. se dê em virtude deste microrganismo ser um patógeno oportunista, 

importante nas infecções hospitalares, especialmente quando atingem pacientes 

imunologicamente debilitados (OLIVEIRA; SILVA, 2014).  

 

7.5 – Sensibilidade in vitro das cepas Gram positivas 

No referente aos Staphylococcus sp., Tuleski et al. (2008) e Lilenbaum et at. 

(2000) também encontraram altos índices de resistência (90,9% em ambos os estudos) a 

pelo menos uma classe de antimicrobianos testados. Tunon et al. (2008) relataram 83%. 

Essas informações corroboram com este estudo.  

Provavelmente esse alto índice de resistência pode ser explicado pelo custo dos 

exames microbiológicos, o que leva à dificuldade em solicitá-los (TULESKI et al., 2008). 

Outra observação importante é que a maioria das amostras foi proveniente de casos de 

otites crônicas e recidivantes, quando o clínico solicitou cultura e teste de susceptibilidade 

aos antimicrobianos para auxiliar na escolha correta do tratamento. 

A alta resistência dos estafilococos isolados a partir de ouvidos caninos deve-se, 

provavelmente, ao fato do Médico Veterinário no Brasil recorrer à cultura e antibiograma 

quando o paciente já apresenta um quadro clínico crônico ou de difícil resolução, situação 

em que bactérias resistentes já foram selecionadas por terapias anteriores (MORRIS, 

2004).  

Além disso, acredita-se que a não obrigatoriedade de receituário de controle 

especial de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos e o 

uso indiscriminado de antimicrobianos tópicos pelos proprietários dos cães pode também 

estar induzindo o processo de resistência bacteriana, uma vez que estes proprietários 

frequentemente ignoram preceitos de limpeza, frequência regular de aplicações e duração 

mínima do tratamento (LILENBAUM et al., 2000; PRESCOTT et al., 2002; 

HARIHARAN et al., 2006). 
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As sensibilidades in vitro para as 122 cepas de Staphylococcus sp. isoladas cujos 

valores superaram 70%, foram: Linezolida, Rifampicina, Cloranfenicol, Cefoxitina, 

Gentamicina, Levofloxacina, Eritromicina e Clindamicina, como reportado na Figura 7. 

Já para as 14 cepas de Staphylococcus que continham o gene mecA, foram: Linezolida, 

Cloranfenicol, Rifampicina e Gentamicina, conforme demonstrado na Figura 8. 

Lilenbaum et al. (2000) verificaram que as melhores drogas contra infecções 

otológicas por Staphylococcus sp. eram: Rifampicina (97,7% de sensibilidade) e 

Gentamicina (84,1% de sensibilidade). Como a Linezolida e a Rifampicina não são 

drogas utilizadas em grande escala na rotina clínica da Medicina Veterinária (só são 

recomendadas caso a infecção traga risco de vida, ou quando os testes de susceptibilidade 

tenham mostrado resistência a todos os outros antibióticos disponíveis, além de serem 

compostos caros), acredita-se que seus bons resultados no teste de sensibilidade se dê pela 

baixa utilização dos clínicos (SILVA et al., 2014). 

Silva (2001) verificou que os maiores índices de sensibilidade in vitro para esse 

mesmo gênero bacteriano foram: quinolonas (98%), aminoglicosídeos (95%) e 

cloranfenicol (82%). Oliveira et al. (2012) e Lima et al. (2012) encontraram que as 

quinolonas, seguidas dos aminoglicosideos foram as duas melhores classes de 

antimicrobianos frente às infecções estafilocócicas. Cruz et al. (2012) evidenciaram as 

quinolonas, aminoglicosídeos, cefalosporinas e inibidores de β-lactamases como as 

melhores drogas contra infecções por estafilococos. 

Os aminoglicosídeos, tais como, Gentamicina, Neomicina e Tobramicina 

possuem propriedades bactericidas, ligando-se inversivelmente à fração 30S do 

ribossomo bacteriano e bloqueando o Ácido Ribonucléico (RNA) deste, sendo ativos 

contra Gram negativos e alguns Gram positivos como o Staphylococcus; as quinolonas, 

como Enrofloxacina, Norfloxacina, Ciprofloxacina e Levofloxacina também são 

bactericidas por inibir a enzima DNA girase bacteriana, atuando sobre Gram positivas e 

negativas; já o cloranfenicol tem ação bacteriostática, ligando-se à fração 30S do 

ribossomo bacteriano, apresentando boa ação frente a Gram positivos e negativos, 

incluindo anaeróbicos (MUELLER et al., 2013). 

Oliveira et al. (2006a) também encontraram índices abaixo de 22% de resistência 

estafilocócica aos aminoglicosídeos.  Outros autores têm relatado a eficácia da 

Tobramicina e Gentamicina no tratamento tópico da otite externa canina, citando taxas 

de susceptibilidade que variam de 82% a 100% para a Tobramicina e taxas de 90% a 

100% para a Gentamicina (JUNCO; BARRASA, 2002; OLIVEIRA et al., 2005). 
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Cruz et al. (2012) observaram altos índices de resistência (acima de 52%) para 

sulfonamidas, tetraciclinas e penicilinas, corroborando com o estudo. Em contrapartida, 

Moraes et al. (2014) relataram que as classes de antibióticos que apresentaram perfil de 

resistência acima de 50% foram aminoglicosídeos e quinolonas. 

Cruz et al. (2012) explicaram que a alta resistência bacteriana às sulfas vem 

ocorrendo devido a sua ampla utilização durante muitos anos na Medicina Veterinária, 

muitas vezes sem critério técnico. Os mecanismos exatos de resistência às sulfonamidas 

e sulfonamidas potencializadas não são totalmente conhecidos, mas acredita-se que sejam 

mediados por plasmídeos ou por mutação (levando à produção aumentada de ácido para-

aminobenzóico ou à síntese de diidropteróico sintetase que apresentam pouca afinidade 

pelo antimicrobiano). Os autores comentaram ainda que as cepas de Staphylococcus sp. 

apresentam naturalmente uma resistência às tetraciclinas e que esta provavelmente ocorre 

em decorrência da aquisição dos plasmídeos R (elementos genéticos extracromossomais). 

A literatura aponta a Amoxicilina com Ácido Clavulânico, Enrofloxacina, 

Cefalexina e Gentamicina como os antimicrobianos mais eficientes contra 

Staphylococcus intermedius isolados a partir de cães com otite (HARIHARAN et al., 

2006). 

As cepas de Staphylococcus sp. do estudo apresentaram um elevado percentual de 

resistência à classe das penicilinas e seus derivados (Figura 7 e Figura 8). Índices 

semelhantes foram achados por Coelho et al. (2007). 

Observou-se neste estudo que 11,47% dos Staphylococcus (SCN e SCP) foram 

resistentes à Oxacilina, valor aproximado ao encontrado por Tunon et al. (2008) que foi 

de 17% dos isolados, porém bem inferior ao detectado por Coelho et al. (2007) em que 

as cepas bacterianas apresentaram um perfil de resistência de 33,8%. Esses autores 

atentam para preocupação desse dado em função da sua implicação na Saúde Pública, 

mostrando que os cães podem ser fonte de transmissão em potencial de patógenos 

resistentes aos antimicrobianos para o homem pelo contato físico direto que ocorre com 

alta frequência devido à percepção humana de que os pequenos animais são membros da 

família. 

Coelho et al. (2007) discutiram ainda que a provável explicação para o fenômeno 

da resistência bacteriana tanto na medicina humana quanto na veterinária é o uso incorreto 

dos antimicrobianos, associado à seleção natural dos microrganismos. Comentaram 

também que a resistência às drogas está relacionada, principalmente, com o uso excessivo 
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de antibióticos e às aplicações sub terapêuticas de antimicrobianos para a prevenção de 

doenças. 

Os Staphylococcus sp. resistentes à Oxacilina também o são a todos os antibióticos 

β-lactâmicos atualmente disponíveis. A Oxacilina (ou Meticilina) é a droga de escolha no 

tratamento de infecções estafilocócicas graves no homem, pelo que se indica a 

necessidade de monitorar os perfis de isolamento e susceptibilidade aos antimicrobianos 

na prática veterinária (JONES et al., 2007; AMORIM et al., 2009). 

Oliveira et al. (2006b) descreveram resistência múltipla a dois ou mais 

antimicrobianos em 35,2% das linhagens de S. intermedius isoladas de casos de otites 

caninas, notadamente frente às penicilinas e derivados (Penicilina G e Ampicilina), 

macrolídeos (Eritromicina), lincosamidas (Clindamicina) e tetraciclinas. Esse perfil de 

resistência foi semelhante ao encontrado nas cepas MRSI (Staphylococcus intermedius 

Meticilina Resistente), MRSA (Staphylococcus aureus Meticilina Resistente), MRSH 

(Staphylococcus hyicus Meticilina Resistente) e MRCoNS (Staphylococcus coagulase 

negativa Meticilina Resistente) deste levantamento, acrescentando ainda a classe das 

sulfonamidas e quinolonas com alto índice de resistência (Figura 8). 

Normalmente, os estafilococos resistentes à Meticilina também são resistentes a 

diversas outras classes de antimicrobianos não β-lactâmicos como aminoglicosídeos, 

quinolonas, macrolídeos, fenicóis, sulfonamidas e tetraciclinas (PAPICH, 2012). 

 De acordo com Ganiere et al. (2005) os mecanismos de resistência dos 

Staphylococcus aos macrolídeos, lincosamidas e aminoglicosídeos são: diminuição da 

permeabilidade da célula ao antimicrobiano, alteração dos sítios de ligação no ribossomo, 

modificação enzimática da droga ou mudanças mediadas por plasmídeos. Prescott et al. 

(2002) discorreram que o uso exacerbado de quinolonas na última década aumentou a 

incidência de isolados resistentes e que a resistência ocorre, principalmente, por alteração 

na enzima DNA girasse, que passa a não sofrer ação do antimicrobiano. O mecanismo de 

resistência às quinolonas pode ocorrer também por mutação cromossômica nos genes 

responsáveis pelas enzimas alvo (DNA girase e topoisomerase IV) ou por alteração da 

permeabilidade à droga pela membrana celular bacteriana (porinas). É possível ainda a 

existência de um mecanismo que aumente a retirada da droga do interior da célula (bomba 

de efluxo). 

Tunon et al. (2008) concluíram que os antimicrobianos menos eficazes para 

tratamento de otite canina foram a Clindamicina, Eritromicina, Neomicina e Sulfa com 

Trimetoprim, corroborando com os achados desde estudo no referente às cepas SMR. 
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Gelatti et al. (2009) discorreram que os antimicrobianos orais que são geralmente 

ativos para as infecções estafilocócicas por MRSA incluem Tetraciclina, Sulfametoxazol 

com Trimetropim, Fluorquinolonas e Clindamicina. Para as formas clínicas 

potencialmente graves, relacionam-se: Linezolida, Teicoplamina e Vancomicina.  

A Clindamicina é frequentemente utilizada como estratégia terapêutica no 

tratamento de infecções estafilocócicas em pele e tecidos por apresentar uma boa 

penetração e potencial antitoxina. No entanto, a grande preocupação desse tipo de terapia 

empírica está na expressão da resistência induzível à Clindamicina, que pode apresentar 

no antibiograma resistência à Eritromicina e falsa sensibilidade à Clindamicina (Figura 

4). Esse fenótipo de resistência pode ser identificado pelo laboratório de microbiologia 

utilizando o teste de susceptibilidade com os discos de Eritromicina e Clindamicina, o 

teste D (AMORIM et al., 2009). 

Das 14 cepas de Staphylococcus sp. teste D positivas, 8 eram de SCN (Tabela 4) 

e este dado é preocupante, pois além de diminuir o arsenal terapêutico para o clínico 

veterinário, possibilita que uma bactéria comensal da microbiota adquira alto perfil de 

resistência, podendo, inclusive, transmitir esse perfil para outras bactérias (da mesma 

espécie ou de espécies diferentes), causando um agravo maior à saúde do animal 

acometido. 

As sensibilidades in vitro das 17 cepas de Enterococcus sp. isoladas, cujos valores 

superaram 70%, foram: Cloranfenicol, Linezolida, Vancomicina, Levofloxacina, 

Penicilina, Eritromicina e Ampicilina. Tetraciclina e Rifampicina foram as drogas 

antimicrobianas com maior perfil de resistência (Figura 9). 

Carvalho et al. (2007) explicaram que a resistência à Rifampicina ocorre devido 

a mutação no gene rpoB, que codifica para a cadeia beta da RNA polimerase, local de 

ação da droga. 

Tunon et al. (2008) mencionaram numerosas pesquisas que comprovaram a 

presença de bactérias de cães com potencial de transmissão zoonótica, como MRSA, 

Enterococcus sp. resistente à Vancomicina, Salmonella typhimurium resistente a diversas 

drogas e Escherichia coli resistente a sulfonamidas e tetraciclina, entre outros exemplos. 

 

7.6 – Sensibilidade in vitro das cepas Gram negativas 

Neste estudo o percentual de sensibilidade das cepas de Pseudomonas sp. chegou 

a mais de 90% (Tabela 7). Este dado se contrapõe aos encontrados por Tuleski et al. 
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(2008), que relataram 100% de resistência nas cepas de Pseudomonas aeruginosa 

isoladas frente a mais de um antimicrobiano (cepas multirresistentes). Oliveira et al. 

(2005) constataram que P. aeruginosa foi resistente a maioria dos antibióticos testados. 

Azevedo et al. (2003) ressaltaram que entre todos os microrganismos cultivados, 

Pseudomonas sp. foi o que apresentou 100% de resistência para o maior número de 

antimicrobianos utilizados nos testes. 

Acredita-se que o baixo perfil de resistência para este gênero bacteriano tenha sido 

dado em função da pouca pressão seletiva que estas cepas estão submetidas no ambiente 

veterinário, que parece não ser tão adverso para crescimento e multiplicação dessas 

Pseudomonas sp., fazendo com que as cepas não precisem expressar as suas 

características de resistência. 

Para Hariharan et al. (2006) a Gentamicina e a Tobramicina são os 

antimicrobianos mais eficientes contra Pseudomonas sp. Lima et al. (2012) encontraram 

perfis de sensibilidade de 84,4% para Ciprofloxacina e 58,8% para a Enrofloxacina em 

se tratando de P. aeruginosa causadora de otite canina no Rio de Janeiro. 

As sensibilidades in vitro para as 19 cepas de enterobactérias isoladas cujos 

valores superaram 70%, foram: Ertapenem, Imipenem, Cefotaxima, Ceftazidima, 

Cefepime, Aztreonam, Amoxicilina com Ácido Clavulânico, Levofloxacina, 

Cloranfenicol, Sulfametoxazol com Trimetoprima, Cefoxitina, Tobramicina e 

Amicacina, como mostrado na Figura 10. 

Outros autores também encontraram índices de sensibilidade semelhantes. Moraes 

et al. (2014) relataram mais de 70% de susceptibilidade na utilização de fluorquinolonas, 

sulfas, cefalosporinas, tetraciclinas e cloranfenicol.  

Azevedo et al. (2003) também encontraram elevada susceptibilidade à 

Amoxicilina com Clavulanato (100% e 66,7%), Tetraciclina (100% e 0%) e Amicacina 

(77,8% e 64,7%) em cepas de Escherichia coli e Proteus sp., respectivamente, isoladas 

de cães com otite externa. Estes mesmos observaram alto índice de resistência para 

Sulfametoxazol com Trimetoprima (100% e 50%), Cloranfenicol (75% e 62,7%), 

Tobramicina (50% e 26%) e Levofloxacina (50% e 42,8%), discordando deste estudo. 

O trabalho de Cruz et al. (2012) mostrou que tanto para microrganismos Gram 

positivos quanto Gram negativos os maiores índices de resistência corresponderam a 

classe das tetraciclinas, corroborando com esta pesquisa. 

Os aminoglicosídeos (Neomicina, Gentamicina, Amicacina) e as fluorquinolonas 

(Norfloxacina, Ofloxacina, Ciprofloxacina e Enrofloxacina) são frequentemente 
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escolhidos para o tratamento de otite devido a sua eficácia contra estafilococos e bactérias 

Gram negativas, incluindo P. aeruginosa e enterobactérias (TULESKI et al., 2008; 

OLIVEIRA et al., 2012). 

As enterobactérias produtoras de ESBL deste estudo (Tabela 10) apresentaram o 

mesmo comportamento de multirresistência da pesquisa de Renvoisé et al. (2013).  

Assim como para as cepas de SMR, a detecção de bactérias produtoras de ESBL 

associada com um perfil de multirresistência pode ser preocupante, uma vez que além de 

diminuir as opções terapêuticas disponíveis, pode ter importância à nível de Saúde 

Pública, caso haja transferência zoonótica, particularmente para pacientes 

imunossuprimidos, crianças, idosos ou em infecções nosocomiais (BELAS et al., 2014). 

Um dos cães infectado com Klebsiella pneumoniae produtora de ESBL foi 

proveniente do setor de Internamento do hospital veterinário (Tabela 8). Belas et al. 

(2014) comentaram que a hospitalização constitui um fator de risco associado à 

multirresistência e à infecções nosocomiais. 

Um dos principais problemas causados pela produção de betalactamases de 

espectro estendido é decorrente do fato de sua produção ser induzida durante a terapêutica 

antimicrobiana. Dessa forma, quando a amostra bacteriana é detectada pelo laboratório 

de microbiologia, ela é aparentemente sensível às penicilinas de amplo espectro e 

cefalosporinas de 3ª e 4ª geração. Porém, durante o tratamento pode ocorrer indução da 

produção de grandes quantidades de ESBL e o paciente começar a evoluir mal, 

acontecendo as recidivas do processo infeccioso. Uma nova amostra da bactéria é isolada 

e esta poderá se mostrar resistente a um antimicrobiano (utilizado para o tratamento) para 

o qual a cepa bacteriana era inicialmente sensível, podendo até ocorrer erro laboratorial 

quando da avaliação da primeira amostra (JUNIOR et al., 2004). 

Quando as enterobactérias produzem estas enzimas, tornam-se altamente efetivas 

pela inativação de diversos antibióticos betalactâmicos. Por isso que o clínico deve 

solicitar testes de susceptibilidade aos agentes antimicrobianos e ter em mente estratégias 

potenciais para procedimentos com este crescente problema, a fim de se obter constantes 

monitoramentos das cepas bacterianas patogênicas e para evitar a ocorrência da falha 

terapêutica (JUNIOR et al., 2004). 

As sensibilidades in vitro para as 12 cepas de Acinetobacter sp. isoladas cujos 

valores superaram 70%, foram: Imipenem, Meropenem, Piperacilina com Tazobactam, 

Ticarcilina com Clavulanato, Ceftazidima, Ceftriaxona, Cefepime, Tobramicina, 

Amicacina, Levofloxacina e Sulfametoxazol com Trimetoprima, como mostrado na 



66 
 

 

Figura 11. No levantamento realizado para este gênero bacteriano, o grupo de 

antimicrobianos mais resistente foi o das tetraciclinas, corroborando com Cruz et al. 

(2012). 

 

7.7 – Triagem da resistência 

Como as variáveis “resistência à Cefoxitina”, “Met-25” e “gene mecA” foram 

dependentes na análise estatística, isso as tornam boas preditoras do caráter de 

multirresistência estafilocócica na Medicina Veterinária e conclui-se a relevância do Met-

25 no diagnóstico clínico laboratorial. O teste fenotípico do Met-25 acaba se tornando um 

método mais simples e barato quando comparado aos de biologia molecular (PCR) e tão 

eficiente quanto, devendo ser acrescentado na investigação de bactérias multirresistentes 

quando a leitura do antibiograma (pela mensuração dos halos) for “resistente” ou 

“intermediário” para o disco da Cefoxitina (MOTTA et al., 2015). 

De acordo com a Tabela 5, percebeu-se que dois animais provenientes do setor do 

Pet Shop estavam infectados com MRSI e MRCoNS. O tempo médio de espera no serviço 

de banho e tosa foi de 1 hora. Cinco pacientes provenientes do setor de Consultório 

estavam infectados com MRSA, MRSH e MRCoNS. O tempo médio de uma consulta foi 

de 30 minutos. Sete animais provenientes do setor de Internamento estavam infectados 

com MRSA e MRCoNS. A duração média de internação variou de 2 a 5 dias dependendo 

do agravo do paciente. 

Como visto na Tabela 7, no referente às enterobactérias produtoras de ESBL, dois 

animais foram provenientes do Consultório e um animal do Internamento. Tanto nos 

pacientes infectados com SMR (n=14) quanto ESBL (n=3) não houve significância 

estatística quanto ao sexo, faixa etária e raças acometidas. Acredita-se que a provável 

explicação para tal se deu em virtude da pequena quantidade de cães em que essas 

bactérias multirresistentes foram isoladas, o que pode ter influenciado no resultado dos 

testes estatísticos. 

De acordo com Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2007), se a conduta da 

Cultura de Vigilância (feita nos pacientes humanos internados em Unidades de Terapia 

Intensiva no momento da sua admissão) fosse adotada nas clínicas e hospitais 

veterinários, poderíamos ter uma melhor noção de como se comportaria a microbiota dos 

animais que necessitasse de internação, uma vez que pode haver mudanças na microbiota 
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residente dos animais a medida que estes permanecem mais tempo no estabelecimento 

veterinário (TURNBAUGH et al., 2007). 

Segundo Cataneo et al. (2011), a Cultura de Vigilância fornece dados 

epidemiológicos preciosos, como a prevalência microbiana nas diversas topografias 

(entre as principais: swab axilar, anal, nasal, aspirado traqueal, urocultura e cultura de 

orofaringe); identificação de microrganismos multirresistentes, possibilitando o seu 

manejo de forma adequada e fornece informações acerca do perfil de sensibilidade dos 

microrganismos mais prevalentes, orientando as decisões quanto à padronização dos 

antimicrobianos. 

Em contrapartida, as desvantagens apontadas pela Cultura de Vigilância são: 

elevado custo para o hospital; nem sempre o microrganismo encontrado é aquele que 

provocará a infecção e os resultados das culturas podem levar a uma interpretação 

equivocada pelo médico assistente, provocando erros na antibioticoterapia pela tentativa 

de tratar pacientes colonizados (CATANEO et al., 2011). 

No hospital veterinário em que este estudo foi desenvolvido, todos os setores são 

higienizados com Th4+ (Ceva Saúde Animal®), produto à base de glutaraldeído, cloreto 

de amônio quaternário, terpineol e óleo de pinho, sendo indicado para desinfecção e 

desodorização de ambientes em geral e clínicas e hospitais veterinários. Possui ação sobre 

bactérias, vírus hidro e lipofílicos, fungos, leveduras, micoplasma e esporos. 

Para Turnbaugh et al. (2007) inúmeros fatores influenciam o desenvolvimento de 

infecções, incluindo os inerentes ao agente microbiano, às condições do próprio indivíduo 

e o meio em que este indivíduo está inserido. Por isso não se sabe ao certo se as bactérias 

multirresistentes encontradas nesta pesquisa já vinham colonizando o paciente em seu 

ambiente domiciliar ou se foram adquiridas no estabelecimento veterinário pois esta é 

uma triagem investigativa muito complexa de se apontar. 

Segundo as considerações feitas por Silveira et al. (2008), a ausência de um 

acompanhamento laboratorial no tratamento das otites pode levar ao desenvolvimento de 

resistência frente aos agentes etiológicos, que por sua vez pode ocasionar o insucesso da 

terapêutica e recidiva ou cronicidade do processo, aumentando a pressão seletiva para 

linhagens multirresistentes aos antimicrobianos convencionais. 

Apesar da preocupação emergente com a resistência múltipla de bactérias aos 

antimicrobianos convencionais de uso veterinário, poucos estudos no Brasil tem sido 

conduzidos com intuito de investigar a presença de linhagens multirresistentes isoladas 

de otites canina (OLIVEIRA et al., 2012). 
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Embora comecem a aparecer sinais de alarme, a resistência aos antimicrobianos 

usados na rotina da medicina canina não é uma crise. Mais estudos sobre a resistência e 

suas bases moleculares são necessários na Medicina Veterinária. Esses estudos são 

necessários com certa regularidade, uma vez que os padrões de resistência bacteriana 

podem aumentar ou até diminuir ao longo dos anos (AUTHIER et al., 2006). 

 

7.8 – Concentração bactericida mínima do gluconato de clorexidina 

Bona et al. (2014) discorreram que a avaliação da atividade antibacteriana e 

antifúngica pode ser feita por diferentes métodos: difusão em ágar por poço, disco-difusão 

e métodos de macrodiluição e microdiluição, os quais são realizados em caldo. Os 

métodos de difusão em ágar ou em caldo são igualmente aceitáveis pelo Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI) para medir quantitativamente a atividade in vitro 

de um agente antimicrobiano contra um determinado isolado bacteriano. Neste estudo foi 

realizado o método da microdiluição em caldo para determinação da CBM para ação 

degermante do gluconato de clorexidina frente às cepas de Staphylococcus sp. que 

apresentaram o gene mecA, conforme mostra a Figura 13. 

De acordo com Pegoraro et al. (2014) a clorexidina é um agente antimicrobiano e 

antisséptico muito utilizado na área da saúde. Ela pode agir como bactericida ou 

bacteriostático. Tem ação bacteriostática quando utilizada em baixas concentrações, 

paralisando a bactéria, através da alteração do equilíbrio osmótico e da perda de 

substâncias intracelulares. Já em altas concentrações tem ação bactericida, o que acaba 

por destruir a célula. 

Beraldo e Andrade (2008) relataram que a clorexidina é um agente antimicrobiano 

com amplo espectro de atividade contra microrganismos Gram positivos (incluindo 

Staphylococcus aureus resistente à Oxacilina e Enterococcus sp. resistente à 

Vancomicina) e contra bactérias Gram negativas, porém, com uma ação menor nestas 

últimas, necessitando de alguns minutos para ocasionar a morte bacteriana. A clorexidina 

é absorvida pelos tecidos, ocasionando efeito residual ao longo do tempo, podendo 

apresentar atividade até cinco horas após a aplicação. 

Camilo et al. (2013) realizaram lavagens otológicas prévias ao tratamento tópico 

em 30 cães diagnosticados com otite externa. A solução para lavagem continha como 

veículo 15mL de soro fisiológico, 10mL de clorexidina a 2% e 5 mL de água oxigenada. 

Após o procedimento os animais apresentaram melhora significativa com diminuição do 
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excesso de cerúmen, do aparente desconforto e da dor, além de reduzir o tempo de 

tratamento da otite externa. 

Jacobson (2002) recomendou a utilização da clorexidina (5%), na diluição de 

1:100 (com água para injeção), como agente de limpeza em pacientes com otite externa 

bacteriana de proliferação crônica, desde que se confirme a integridade da membrana 

timpânica. Já Ghibaudo et al. (2004), avaliaram in vivo a tolerância e as atividades 

antimicrobiana e clínica da preparação tópica de Tris-EDTA e do digluconato de 

clorexidina (0,15%) e encontraram um efeito sinérgico desta solução e um efeito 

antibacteriano quando associada à Enrofloxacina tanto contra bactérias Gram positivas 

como Gram negativas. 

Além de soluções de clorexidina, outros princípios ativos tem sido descritos para 

limpeza do meato acústico externo de cães com otite externa, a exemplo do iodo-povidina 

e ácido acético, porém estes deverão ser utilizados com cautela, especialmente se a 

integridade da membrana timpânica é desconhecida. A água ou solução salina são os 

agentes de escolha quando a integridade do tímpano não estiver determinada (GRIFFIN, 

2006).  

A limpeza total das orelhas com otite e que apresentam excesso de cerúmen 

facilita a remoção de toxinas bacterianas, ácidos graxos livres e debris celulares, 

reduzindo, consequentemente, o estimulo para uma inflamação posterior (CAMILO et 

al., 2013). Porém, Mueller et al. (2013) comentaram que a limpeza excessiva das orelhas 

pode predispor a infecções por aumento da umidade do conduto e pela maceração do 

epitélio, além de remover o cerúmen benéfico ao canal auditivo responsável pela 

manutenção da barreira úmida do epitélio. 

A realização da CBM do gluconato de clorexidina neste estudo corroborou com 

os achados de Camilo et al. (2013) que sugeriram este degermante como um auxiliar 

terapêutico no tratamento das otites externa de cães, uma vez que viabiliza sua utilização 

em lavagens semanais (2 a 3 lavagens com intervalo de oito dias) nos pacientes que 

apresentam a otopatia em caráter crônico e recidivante. 

A clorexidina é uma droga bem aceita no tratamento de afecções dermatológicas, 

de fácil acesso, baixo custo e provável baixa toxicidade em função da baixa CBM 

encontrada no presente estudo. 

A otite externa canina é uma enfermidade relevante na clínica médica de pequenos 

animais. A busca pelo diagnóstico da causa primária e correção dos fatores 

predisponentes e perpetuantes é de suma importância para o sucesso terapêutico. Por isso 
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a anamnese e exame físico, associados à realização de exames laboratoriais tais como: 

citologia, cultura e antibiograma são essenciais na condução para o tratamento correto, 

evitando assim o estabelecimento de causas perpetuantes, seleção de cepas bacterianas 

multirresistentes e as recidivas da enfermidade. 

Considerando a escassez de dados referentes à otite externa canina em Natal (RN) 

percebe-se a necessidade e importância de mais estudos dessa natureza para a região. 
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8. CONCLUSÃO 

Muitos gêneros bacterianos foram isolados com diferentes perfis de 

susceptibilidade aos agentes antimicrobianos, reforçando a importância da aplicação dos 

testes de resistência para se evitar o aumento dos casos crônicos tão comuns em otites 

externas. 

Houve correlação entre a microbiota residente da orelha de cães sadios com a 

microbiota encontrada nos casos deste estudo. Tal dado nos permite concluir que causas 

primárias devem estar favorecendo a proliferação dos microrganismos, que passam a 

desencadear fatores perpetuantes da otopatia quando a homeostase é desequilibrada. 

Apesar do gene mecA e de enterobactérias produtoras de ESBL terem baixa 

ocorrência neste estudo, existe a necessidade de um monitoramento constante em cepas 

isoladas de animais domésticos em virtude da transmissão de genes de multirresistência 

e do potencial zoonótico que podem causar. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1 – Protocolo CEUA/UFRN de aprovação 
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Anexo 2 – Adendo CEUA/UFRN de aprovação 
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Anexo 3 – Modelo do TCLE 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS – CEUA 

NATAL – RN – BRASIL  

  

 

Pesquisador Responsável: Leonardo César Andriola Carvalho 

Endereço: Avenida Nascimento de Castro, 1965 

CEP: 59.056-450 – Natal – RN 

Fone: (84) 3606 - 0076 

E-mail: leo_andriola@hotmail.com 

Orientador: Prof Dr Renato Motta Neto 

E-mail: rmotta_neto@hotmail.com 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

O(A) Sr.(a) está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa 

“Etiologia e resistência de bactérias isoladas de otite externa em cães no município de 

Natal (RN)”. Neste estudo pretende-se determinar as causas e origens de bactérias 

isoladas de culturas otológicas em cães com otite externa no município de Natal (RN), 

bem como verificar resistência antimicrobiana das bactérias isoladas. 

O principal motivo para a realização deste estudo é o aprimoramento na conduta 

clínica do Médico Veterinário no que se refere às infecções bacterianas que comumente 

acometem o pavilhão auricular de cães. 

As etapas e procedimentos do estudo serão as seguintes: cães apresentando algum 

sinal clínico compatível com o quadro de otite externa (dor de ouvido) serão selecionados 

para se fazer swab do conduto auricular. As orelhas serão submetidas à uma limpeza 
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prévia  com gaze estéril embebida em  solução de cloreto de sódio estéril (soro 

fisiológico). O swab será introduzido no conduto auricular, através de movimentos 

rotatórios, para a coleta da secreção presente. Após esta etapa de coleta o mesmo será 

imediatamente acondicionado em meio de transporte Stuart (HIMEDIA®) e 

encaminhado ao Laboratório de Micobactéria (LABMIC) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) para o isolamento e posterior identificação de bactérias. Além 

disso, o estudo também traçará o perfil de sensibilidade a antimicrobianos. 

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira. Você será esclarecido(a) sobre o estudo em qualquer aspecto que 

desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu 

consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é 

voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na 

forma em que é atendido pelo pesquisador. O pesquisador irá tratar a sua identidade com 

padrões profissionais de sigilo. 

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome 

(e do seu animal) ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua 

permissão. 

O(A) Sr.(a) não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste 

estudo. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma 

cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, no Centro de Biociências da UFRN e 

a outra será fornecida a você. 

Caso haja danos decorrentes da coleta, o pesquisador assumirá a responsabilidade 

pelos mesmos. 

 

Eu, ____________________________________________, portador do documento de 

Identidade ____________________ fui informado(a) dos objetivos do estudo “Etiologia 

e resistência de bactérias isoladas de otites externas em cães no município de Natal (RN)”, 

de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento 

poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o 

desejar. 
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Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

Natal (RN), ______ de ____________________ de 20____. 

  

Nome/Assinatura (participante):                                                       

Data:  _____/_____/______  

 

Nome/Assinatura (pesquisador):                                                       

Data:  _____/_____/______  

 

Nome/Assinatura (testemunha):                                                       

Data:  _____/_____/______  

 

 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar: 

CEUA – Comissão de Ética no Uso de Animais 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

Caixa Postal, 1524 - Campus Universitário Lagoa Nova, Natal/RN 

Centro de Biociências – 1º andar (em frente ao Departamento de Biofísica e 

Farmacologia) 

CEP: 59.078-970 

E-mail: ceua@reitoria.ufrn.br 
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Anexo 4 – Identificação dos cocos Gram positivos 
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Anexo 5 – Identificação dos bacilos Gram negativos 
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Anexo 6 – Protocolo do βLacta Test (Bio-Rad®) 
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