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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 
A piodermite superficial canina (PSC) é uma afecção dermatológica cada vez 

mais frequente na rotina clínica de Médicos Veterinários, sendo uma infecção de origem 

bacteriana  onde o agente Staphylococcus pseudointermedius está envolvido em quase 

100% dos casos como patógeno causador de tal distúrbio. 

Apresenta lesões tegumentares clássicas como pápulas, pústulas, 

colarinhos epidérmicos, crostas melicéricas, eritema, alopecia circular e 

hiperpigmentação, distribuídas tipicamente em abdômen ventral e coxas mediais, 

ou no tronco, que são frequentemente associadas a áreas de alopecia com 

diferentes graus de prurido . 

Devido ao seu caráter secundário a doenças subjacentes e muitas recorrências, 

seu tratamento quase sempre é feito com antibióticos sistêmicos, que na sua grande 

maioria ocorre indevidamente e sem diagnóstico. 

Uma das principais doenças de caráter dermatocutâneo com cunho alérgico, cujo 

a PSC está associada com infecções bacterianas secundárias recorrentes é a DA 

(Dermatite Atópica), sendo esta classificada como uma doença inflamatória crônica, 

pruriginosa, recorrente, que afeta indivíduos com predisposição genética sendo associada 

a produção de anticorpos IgE, hipersensibilidade tipo I, com hiper-reatividade cutânea a 

antígenos microbianos, irritantes ambientais e trofo-alérgicos, podendo ser induzida ou 

não através do estímulo alimentar. Sua patogênese ainda não está totalmente 

compreendida, motivo pelo qual até então não existe uma terapia curativa permanente, 

requerendo provavelmente tratamento por toda a vida. Seu diagnóstico é baseado nos 

achados clínico e histórico característicos, com a exclusão de outras condições pruríticas. 

Seu tratamento envolve terapia tópica e na grande maioria das vezes, sistêmica, à base de 

glicocorticoides orais, ciclosporina, imunomoduladores, antibióticos e antifúngicos para 

infecções secundárias recorrentes e imunoteria alérgeno- específica. 

Como a frequência de resistência à meticilina nos microorganismos que causam 

infecções bacterianas nos animais tem crescido significativamente ao longo das décadas, 

tanto nos cães com DA como naqueles com outra doença de base, é essencial que todos 

se conscientizem da importância do uso responsável de drogas antimicrobianas no que 

tange a escolha correta do medicamento. O interesse no estudo da resistência 

antimicrobiana em animais aumentou devido ao surgimento de bactérias 

multirresistentes, como Staphylococcus pseudointermediuns resistente à meticilina 

(MRSP) em pequenos animais. 

Quando confirmada a resistência bacteriana, a prescrição do tratamento para 

pacientes com piodermite é muito mais complexa, pois a resistência a drogas 

betalactâmicas limita-se as escolhas terapêuticas de antimicrobianos de uso sistêmico. 

Sendo assim, é necessário o uso de medicamentos tópicos não apenas como 

coadjuvantes, mas sim, muitas vezes como único protocolo terapêutico de tratamento 

para infecções bacterianas. Vários estudos demostraram que a exposição repetitiva a 

antibacterianos é um fator de risco relacionado ao MRSP, implicando em recomendações 

para o uso judicioso de agentes antimicrobianos na prática da clínica, preconizando 

sempre que possível o uso da terapia tópica antisséptica e/ou hidratante. Além da 

resistência aos beta-lactâmicos, o Staphylococcus pseudointermedius meticilina resistente 

(MRSP) é frequententemente resistente a outras classes de drogas antimicrobianas, e as 

opções de tratamento para piodermite causadas por este microorganismo tornam-se 

restritas. A transmissão zoonótica e antropozoonótica de S. pseudointermediuns parece 

ser inevitável e esses agentes são uma preocupação tanto para o tratamento de doenças em 

animais quanto para potenciais consequências em saúde pública. O intuito do presente 
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estudo visa                                         apresentar uma Revisão da Literatura sobre Sthaphylococcus sp. resistentes 

em casos de PSC                           no capítulo 1, e identificar S. aureus e S. pseudintermedius resistentes 

em casos de PSC isolados de cães com DA (Dermatite Atópica) e NA ( não atópicos), no 

capítulo 2. 
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2. CAPÍTULO 1 

 
STAPHYLOCOCCUS SP. RESISTENTES EM CASOS DE PIODERMITE 

SUPERFICIAL CANINA 

 

 
Dalila Almeida Lima 1, 

Ariel Eurides Stella 2 

 

 

 
RESUMO 

 

Considerada uma afecção dermatológica muito frequente e comum na rotina clínica de Médicos 

Veterinários, a Piodermite Superficial Canina (PSC) é classificada como uma infecção de 

origem bacteriana, onde o agente Staphylococcus pseudintermedius está envolvido em mais de 

90% dos casos como patógeno causador de tal distúrbio. Visto que nos últimos anos a 

resistência bacteriana vem aumentando exponencialmente, principalmente no que diz respeito 

ao uso indevido dos antimicrobianos, faz-se necessário novas abordagens terapêuticas para o 

tratamento da PSC, sendo esta uma das afecções de pele onde ocorre maior prescrição de 

antibioticoterapia sistêmica, seja como uma doença recorrente em cães com histórico de 

dermatite atópica, ou em cães sem atopia. As técnicas de diagnósticos comumente empregadas 

para esses casos são a associação dos sinais clínicos (anamnese) juntamente com os achados 

citológicos. Sendo observado bactérias cocoides com células inflamatórias, preconiza-se a 

utilização de cultura bacteriana para confirmação do diagnóstico. No que diz respeito ao 

protocolo terapêutico a ser estabelecido, são fundamentais a avaliação da resistência bacteriana 

através de testes de sensibilidade e a expressão do seu gene de resistência, visto que muitas 

bactérias causadoras da piodermite apresentam alto potencial zoonótico, desencadeando assim 

um problema não somente na medicina veterinária, como também na saúde pública. Sendo 

assim, é essencial a disseminação de informações relevantes sobre o isolamento do agente, o 

controle e a profilaxia dessa patologia, bem como a orientação de profissionais acerca da 

terapêutica mais adequada para os pacientes acometidos, evitando sucessivos tratamentos 

indevidos, e que possam acarretar resistência bacteriana grave no contexto das doenças de pele 

canina. 

 

Palavras chave: Piodermite canina, Resistência bacteriana, Terapia tópica. 
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STAPHYLOCOCCUS SP. RESISTANT IN CASES OF CANINE SURFACE 

PIODERMITIS 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 

Considered a very frequent and common dermatological condition in the clinical routine of 

Veterinarians, Canine Superficial Pyoderma (PSC) is considered an infection of bacterial 

origin, where the agent Staphylococcus pseudintermedius is in more than 90% of the cases as 

a pathogen causing such disorder. Since in recent years, bacterial resistance has increased 

exponentially, especially with regard to the misuse of antimicrobials, new therapeutic 

approaches for the treatment of PSC are necessary, and this is one of the skin conditions where 

there is a greater prescription of systemic antibiotic therapy., either as a recurrent disease in 

dogs with a history of atopic dermatitis, or in dogs without atopy. The diagnostic techniques 

commonly used for these cases are the association of clinical signs (anamnesis) together with 

cytological findings. As cocoid bacteria with inflammatory cells are observed, the use of 

bacterial culture for diagnosis is recommended. Regarding the therapeutic protocol to be 

established, the evaluation of bacterial resistance through sensitivity tests and the expression of 

its resistance gene are essential, since many bacteria that cause pyoderma have high zoonotic 

potential, thus triggering a problem not only in veterinary medicine, as well as in public health. 

Therefore, it is essential to disseminate relevant information about the isolation of the agent,  

the control and prophylaxis of this pathology, as well as the guidance of professionals about the 

most appropriate therapy for affected patients, avoiding successive undue treatments, and which 

can lead to resistance severe bacterial infection in the context of canine skin diseases. 

 

Keywords: Canine pyoderma, Bacterial resistance, Topical therapy 
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STAPHYLOCOCCUS SP. RESISTENTE EN CASOS DE PIODERMITIS 

SUPERFICIAL CANINA 

 
RESUMEN 

 
Considerada una condición dermatológica muy frecuente y común en la rutina clínica de los 

Veterinarios, la Pioderma Superficial Canina (CEP) se considera una infección de origen 

bacteriano, donde el agente Staphylococcus pseudintermedius se encuentra en más del 90% de 

los casos como patógeno causante de dicho trastorno. Dado que en los últimos años la 

resistencia bacteriana ha aumentado de manera exponencial, especialmente en lo que respecta 

al mal uso de antimicrobianos, se necesitan nuevos enfoques terapéuticos para el tratamiento 

de la CEP, que es una de las afecciones de la piel donde existe una mayor prescripción de 

antibioterapia sistémica. ya sea como una enfermedad recurrente en perros con antecedentes de 

dermatitis atópica o en perros sin atopia. Las técnicas diagnósticas comúnmente utilizadas para 

estos casos son la asociación de signos clínicos (anamnesis) junto con hallazgos citológicos. 

Dado que se observan bacterias cocoides con células inflamatorias, se recomienda el uso de 

cultivo bacteriano para el diagnóstico. En cuanto al protocolo terapéutico a establecer, la 

evaluación de la resistencia bacteriana mediante pruebas de sensibilidad y la expresión de su 

gen de resistencia son fundamentales, ya que muchas bacterias causantes de pioderma tienen 

alto potencial zoonótico, desencadenando así un problema no solo en medicina veterinaria, así 

como en en salud pública. Por tanto, es fundamental difundir información relevante sobre el 

aislamiento del agente, el control y profilaxis de esta patología, así como la orientación de los 

profesionales sobre la terapia más adecuada para los pacientes afectados, evitando sucesivos 

tratamientos indebidos, y que pueden conducir a resistencia a infecciones bacterianas graves en 

el contexto de enfermedades cutáneas caninas. 

 

Palabras clave: Pioderma canina, Resistencia bacteriana,Terapia tópica. 
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Introdução 

 
A Piodermite Superficial Canina (PSC) é uma dermatopatia comum e frequente, 

atribuída a infecção bacteriana secundária da pele, e o seu tratamento quase sempre leva a 

prescrição de medicações sistêmicas (1). As recomendações para seu manejo consistem em 

identificação e controle das causas subjacentes, utilização de terapia tópica e, se indicados, 

antimicrobianos sistêmicos (2). 

Em relação ao manejo da doença, uma das principais preocupações, com cães que são 

submetidos ao uso indevido de medicações sistêmicas, está relacionada com a resistência a 

múltiplas drogas, que surgiu há cerca de 20 anos, quando o Staphylococcus aureus meticilina 

resistente (MRSA) foi encontrado em infecções de pele e feridas. Porém quem representa hoje 

um grande desafio ao manejo das piodermites caninas é o Staphylococcus pseudintermedius. 

(3,4). 

Staphylococcus pseudintermedius é o patógeno predominante na pele de cães com 

piodermite, embora outras espécies estafilocócicas e outros gêneros de bactérias possam estar 

envolvidos (5). No que diz respeito à resistência bacteriana, quando confirmada sua presença, 

a prescrição do tratamento para pacientes com piodermite se torna muito mais complexa, visto 

que a resistência a drogas beta-lactâmicas limita-se às escolhas terapêuticas com 

antimicrobianos de uso sistêmico (6). Além disso, todos os patógenos multirresistentes de 

relevância na medicina humana, como Enterococcus faecium, Klebsiella spp., Acinetobacter 

baumannii, Pseudomonas. aeruginosa e Enterobacter spp., são agora reconhecidos por estarem 

associados com infecção em animais de estimação (7,4). 

Vários antimicrobianos utilizados para Staphyloccocus pseudointermedius meticilina 

resistente (MRSP), incluindo cloranfenicol, rifampicina, amicacina e as sulfas, têm sido 

associados a efeitos adversos. Desta forma, o uso conservador de antimicrobianos sistêmicos 

tornou-se crucial, e uma terapia tópica eficaz é frequentemente procurada como alternativa ao 

tratamento das piodermites. Assim, faz-se necessário o uso de medicamentos tópicos não 

apenas como coadjuvantes, mas sim, como único tratamento para tal afecção (2). 

Estudos recentes concentram-se em MRSP, MRSA e outros patógenos zoonóticos 

multirresistentes, trazendo uma nova abordagem para o manejo da piodermite canina, sugerindo 

mudanças nas recomendações tradicionais de tratamento, para que possamos trabalhar com essa 

grande ameaça da eficácia dos antimicrobianos, que é também um problema grave em saúde 

pública (1). De acordo com Martins(8), a prevalência de MRSP aumentou significativamente, 

e foi mais frequente em animais que haviam recebido antibioticoterapia anterior. 

Analisando o contexto de bactérias cada vez mais resistentes envolvidas nos quadros 

de infecções da pele canina, principalmente nos casos de piodermite superficial, e em especial 

ao MRSP, é essencial isolar os agentes que acometem a pele de cães com PSC, e incluir a terapia 

tópica como alternativa ao tratamento destas infecções, sendo necessário ser mais restritivo na 

utilização de antibióticos, reduzindo assim, a pressão de seleção que esses medicamentos 

aplicam às bactérias, visto que a incidência de piodermite superficial (PS) é bem                             maior na espécie 

canina, ocorrendo principalmente em cães com Dermatite Atópica (DA), com grandes taxas de 

recidivas. 

Diante de todo este cenário de resistência bacteriana, o intuito desta revisão 

bibliográfica é  de reforçar a relevância do diagnóstico em casos de PSC, enfatizando  a 

importância  de novas alternativas ao protocolo de tratamento desta doença, utilizando assim 

diferentes compostos tópicos como protocolo de tratamento para tais afecções, que são 

consideradas hoje         um grande desafio na medicina veterinária. 

Em virtude de infecções bacterianas resistentes e multirresistentes, os seus riscos não 

só na medicina veterinária, como também em saúde pública devem ser levados em 
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consideração, pois Staphylococcus sp. são adaptados a colonizar e causar infecções não somente 

nos animais, mas também na população humana. 

 
 

Piodermite Superficial Canina 

 

A pele dos animais forma uma barreira protetora fundamental à vida, possuindo 

diversos mecanismos de defesa, como os componentes físicos, químicos e microbiológicos. A 

linha de defesa física, responsável por impedir a entrada de patógenos, é representada por pelos, 

os quais podem eliminar ou albergar estes agentes. Abaixo deles, está a camada córnea da 

epiderme que é composta por queratinócitos e uma emulsão de secreção sebácea, além de ácidos 

graxos, que juntos formam uma efetiva barreira física e química contra possíveis agentes 

invasores (9). 

Na barreira microbiológica da pele, chamada de microbiota, as bactérias mais 

comumente encontradas colonizando a superfície epidérmica dos cães são: Staphylococcus 

epidermidis, Staphylococcus xylosus, Streptococcus sp., Clostridium sp., Propionibacterium 

acnes, Acinetobacter sp., dentre outras (9). Estas bactérias residentes contribuem muito para a 

defesa cutânea, quando localizadas na epiderme superficial e nos folículos pilosos, pois vivem 

em simbiose ocupando nichos microbiológicos e impedindo a colonização de outros patógenos. 

Já os pelos e folículos pilosos, aparentemente apresentam sua própria microbiota residente, 

sendo composta, em sua grande maioria por Bacillus sp., Micrococcus sp., Staphylococcus 

pseudintermedius e outras bactérias Gram-negativas aeróbias (10). A PSC é predominante na 

espécie canina, em virtude de nos cães, o estrato córneo ser bem mais fino e compacto do que 

em outras espécies, além disto este estrato é escasso em lipídeos intracelulares, com poucas 

defesas nos pontos de abertura dos folículos pilosos e com um pH bem mais elevado (10). As 

cepas de S. pseudintermedius em cães com piodermite apresentam maior capacidade de adesão 

aos corneócitos (queratinócitos), e estudos sugerem que cães com atopia apresentam uma forte 

ligação entre os corneócitos e o S. pseudintermedius, aumentando assim a probabilidade de 

ocorrência da infecção. Este processo de adesão é um dos principais mecanismos de virulência, 

pelos quais as bactérias são capazes de colonizar ou infectar a pele dos animais. Dentre os 

fatores que facilitam esta aderência ao tegumento estão: temperaturas elevadas, aumento do 

tempo de contato, maior concentração de bactérias e presença de certos processos patológicos 

(10). 

A compreensão dos mecanismos de resistência aos antibióticos ajudará os médicos 

veterinários a respeito do uso destes em diferentes situações, e, os principais mecanismos de 

resistência bioquímica usados pelas bactérias incluem: inativação dos antibióticos, modificação 

do alvo, permeabilidade alterada e desvio da via metabólica (45). 

Visto que a pele dos cães é colonizada por Staphylococcus sp. (11), é fundamental 

conhecer as características do agente e locais comuns de infecção, pois colheitas em 

localizações irrelevantes podem conduzir a falsos negativos, subestimando sua prevalência, 

bem como o aumento do número de culturas bacterianas que resultam em maiores despesas. 

As piodermites caninas podem se caracterizar por diferentes formas de apresentações 

clínicas, tais como: piodermite mucocutânea, piodermite superficial e piodermite profunda. 

Dentre as piodermites que acometem os cães, a PSC é um dos tipos mais frequentes, e envolve 

a invasão da epiderme por bactérias, com foliculite que se estende para o óstio folicular e tecido 

epidérmico (12). 
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O agente etiológico predominantemente envolvido neste processo é o Staphylococcus 

pseudintermedius. Um patógeno comensal oportunista da pele e das membranas mucosas do 

cão (38). Os principais fatores predisponentes das PSCs são decorrentes de disfunções 

dérmicas, representadas por alergopatias, dermatoses parasitárias,dermatoses endócrinas ou 

disqueratoses (13). É importante ressaltar que animais de qualquer faixa etária, sexo ou raça 

podem desenvolver piodermite, porém algumas raças como Bull Terrier, Pastor Alemão e raças 

de pelo curto como Doberman, Pinscher, Dogue Alemão, Boxers, Teckel, Bulldogs, Rhodesian 

Ridgebacks, apresentam predisposição ao desenvolvimento deste distúrbio dermatológico (14). 

Dentre as apresentações clínicas macroscópicas observadas nos animais acometidos 

com PSC, as lesões tegumentares clássicas são: pápulas, pústulas, colarinhos epidérmicos, 

crostas melicéricas, eritema, alopecia circular e hiperpigmentação, sendo estas localizadas no 

abdômen ventral e coxas mediais, ou no tronco, onde são constantemente associadas a áreas de 

alopecia com diferentes graus de prurido (15). Cabe destacar que, conforme a infecção avança, 

o pús se acumula em locais intraepidérmicos ou foliculares (12). 

Para Patel (14), os principais fatores que predispõem à PSC incluem, 

hipersensibilidade à antígenos ambientais, microambiente folicular alterado, estado 

imunológico, uso de imunossupressores, doença sistêmica, aumento da temperatura ambiente, 

umidade, regiões da pele, como dobras cutâneas, e raças de pelo curto. 

Visto que a PSC tem caráter secundário às doenças correlacionadas acima, existe uma 

forte tendência a recorrências, as quais vêm sendo caracterizadas como um dos principais 

motivos que levam a prescrição antimicrobiana na prática clínica em pequenos animais (16). 

Assim, as lesões de piodermite secundária aos fatores predisponentes, como dano cutâneo, 

doença inflamatória da pele e condições primárias que causam comprometimento imunológico, 

mesmo após a resolução completa, podem reaparecer, se a doença subjacente não for tratada 

adequadamente (17). 

Ainda que seja uma doença muito frequente, o diagnóstico da PSC tem sido feito de 

forma errônea, levando a um tratamento inadequado, sendo este baseado no reconhecimento de 

lesões cutâneas sugestivas e provável profundidade da infecção. Além da confirmação da 

infecção bacteriana através da citologia e a identificação da doença primária subjacente, 

culturas bacterianas e testes de sensibilidade são fundamentais em casos de piodermite 

recorrente. Estes exames são mais precisos quando obtidos a partir de pústulas intactas ou 

através da ruptura induzida de lesões profundas, tomando sempre o devido cuidado na 

interpretação de resultados de amostras obtidas de lesões crostosas, pápulas, colaretes 

epidérmicos e tratos fistulosos, devido ao grande risco de contaminação (18). 

Vale ressaltar que, a citologia de superfície em lesões de piodermite tem uma 

sensibilidade diagnóstica de 93%, com base em presença de neutrófilos e cocos intracelulares 

(19), sendo este um exame primordial para o diagnóstico da doença, juntamente com cultura 

bacteriana em casos recidivantes. 

Dentre as piodermites caninas, a PSC está entre as principais causas de acometimento 

dermatocutâneo do paciente atópico. Nesse sentido, a dermatite atópica (DA) em cães é definida 

como uma doença alérgica inflamatória e pruriginosa com predisposição genética, caracterizada 

pela disfunção da barreira epidérmica, com recorrentes inflamações e apoptoses dos 

queratinócitos (20). Esta, apresenta como principal sinal clínico, quadros frequentes de 

piodermites recidivantes, e os estudos voltados para  dermatite atópica canina(DAC) se 

concentram em abordagens alternativas para o protocolo de tratamento das PSC, visto que a 

terapia antimicrobiana sistêmica muitas vezes é utilizada em casos brandos de acometimentos 

superficiais e sem necessidade (21). Devido ao caráter crônico inflamatório da doença, cães 

com atopia, por exemplo, são acometidos frequentemente por infecções recorrentes bacterianas 

e fúngicas (Malassezia pachydermatis) na pele e nos condutos auditivos, e o agente mais isolado 

envolvido nas infecções secundárias por bactérias é o Staphylococcus pseudintermedius (22). 
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Além disso, não somente a exposição ao antibiótico irá influenciar nas diversidades dos agentes 

encontrados, como também o tipo de administração, duração e dose do tratamento, bem como 

o nível de resistência que cada microbiota desenvolve (23). 

Para Olivry (16), as atualizações no tratamento da DAC se fazem necessárias, e reforça 

ainda que este tratamento deve ser multifacetado, com intervenções combinadas para se ter um 

benefício comprovado ou ideal. 

Em um estudo de caso realizado por Biasibetti (24), sugerindo possível tratamento 

alternativo de emulsão tópica contendo lactoferricina e verbascosídeo para o tratamento da 

DAC houve uma melhora progressiva dos sinais clínicos, não ocorrendo nenhum efeito 

adverso, sugerindo aplicações diárias da emulsão testada. Percebe-se que cada vez mais as 

terapias tópicas com produtos naturais são utilizadas com ação antimicrobiana. 

Portanto, existe uma forte demanda para uma terapia tópica eficaz, que possa 

minimizar a necessidade de tratamentos sistêmicos, diminuindo potencialmente o 

desenvolvimento de resistência aos antibióticos, poupando esforços e custos do tratamento para 

o tutor (25). 

 

          Staphylococcus sp. 

 
Staphylococcus sp. é uma bactéria de extrema importância no cenário das doenças 

transmissíveis, devido à frequência em que aparece envolvida como agente causal de infecções, 

tanto no homem quanto em animais (26). 

Caracterizam-se por serem bactérias do tipo cocos Gram-positivos, com um tamanho 

entre 0,8 a 1 µm, e aspecto microscópico semelhante a cachos de uvas, sendo classificadas em 

52 espécies, cuja classificação baseia-se em: diferenças genotípicas, seu habitat e seu processo 

patogênico. São bactérias mesófilas, possuindo uma temperatura de crescimento ótimo perto 

dos 35-37ºC, fermentadoras de hidratos de carbono, aeróbias ou anaeróbias facultativas, 

catalase positiva e oxidase negativa, e não apresentam motilidade nem esporulação (27). 

Estas bactérias crescem na maioria dos meios nutritivos ou de enriquecimento, com ou 

sem sangue, não crescem em Ágar MacConkey e algumas linhagens podem apresentar 

produção de cápsula (27). Quando cultivadas em laboratório, após 24 horas de incubação, 

produzem colônias redondas, lisas, elevadas e brilhantes, com cerca de 1 a 2 mm, e com uma 

coloração que varia entre branco-acinzentado e amarelado, de acordo com a sua capacidade em 

coagular o citrato no soro, transformando o fibrinogênio em fibrina (28). 

Dentro do gênero Staphylococcus há espécies que se classificam como coagulase 

negativas (CoNS) e coagulase positivas (CoP). Nesta última classificação estão incluídos: 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus pseudintermedius, Staphylococcus intermedius, 

Staphylococcus delphini, Staphylococcus schleiferi subespécie coagulans, Staphylococcus 

hyicus e Staphylococcus lutrae. Todas as restantes espécies do gênero são classificadas como 

coagulase negativas (29). 

Para a diferenciação entre espécimes do gênero Staphylococcus e outras bactérias 

cocóides Gram-positivas, são realizadas avaliações da morfologia das colônias por cultura 

bacteriana e testes fenotípicos, como o teste da coagulase e as reações da catalase e oxidase, ou 

testes da furazolidona/bacitracina, usados para diferenciar as cepas de estafilococos dos 

micrococos (30, 31). Após a classificação do gênero Staphylococcus sp., os testes de produção 

de acetoína-VP (Voges-Proskauer), fermentação de carboidratos (manitol, sacarose e trealose), 

produção de urease e testes de sensibilidade à polimixina B, são utilizados para diferenciar o 

grupo SIG (Staphylococcus intermedius group) das outras espécies. 
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Os membros do grupo SIG, quando isolados fenotipicamente apresentam-se como três 

espécies estreitamente relacionadas: S. intermedius, S. pseudintermedius e S. delphini (32). Em 

geral, das bactérias do grupo SIG o cão alberga somente o S. pseudintermedius. Este grupo foi 

caracterizado através de uma mudança taxonômica que ocorreu em 2005 (33). 

 
 

           Staphylococcus pseudintermedius 

 
O Staphylococcus intermedius foi o patógeno mais isolado em cães com PSC, 

entretanto, atualmente os microbiologistas identificaram que ele era na verdade Staphylococcus 

pseudintermedius, e mais recentemente este foi denominado como membro do Grupo SIG, que 

inclui S. intermedius, S. delphini e S. pseudintermedius, sendo este último o principal agente 

envolvido nas PSC (33), como descrito anteriormente. 

O Staphylococcus pseudintermedius pode ser frequentemente isolado de narinas, 

orofaringe, região perianal e axilas tanto de animais saudáveis como daqueles com piodermite, 

sendo estes locais, classificados como reservatórios da bactéria, que podem servir como fonte 

para uma próxima infecção. Contudo, o estado geral do animal deve ser determinado antes de 

se avaliar a colonização pela bactéria. Estudos voltados para cães atópicos citam que estes são 

mais colonizados nas áreas de reservatórios, quando comparados a animais saudáveis (10). 

A ocorrência e aumento da resistência a antimicrobianos nas populações de bactérias 

é um processo natural. A resistência pode ser intrínseca, adquirida através de mutações 

espontâneas, ou pode ocorrer devido à transferência gênica entre bactérias doadoras e 

receptoras (conjugação), fagos (transdução) ou assimilação de DNA livre no meio 

(transformação) (33). 

A resistência à múltiplas drogas em S. pseudintermedius é alta e bastante desafiadora 

para os clínicos veterinários, necessitando de investigações no diagnóstico, tratamento e 

prevenção das infecções em cães por S. pseudintermedius resistente à meticilina (MRSP)(26). 

Sabe-se que o mecanismo de resistência antimicrobiana mais importante dos estafilococos é a 

resistência à meticilina, sendo esta codificada pelo gene mecA, transportado no cassete 

cromossômico móvel, que codifica para uma proteína de ligação à penicilina alterada (PBP2a). 

A expressão deste gene altera a proteína de ligação à penicilina, e confere resistência  a todos 

os derivados β lactâmicos, incluindo penicilinas, penicilinas potenciadas, 

cefalosporinas e carbapenens (34). 

Considerado um patógeno potencial de cães, gatos e cavalos, o MRSP causa infecções 

associadas a pioderma, otite, infecções do trato urinário, feridas, infecções do sítio cirúrgico e 

septicemia. Nos animais, os isolados estafilocócicos têm a origem do gene mecA desconhecida, 

embora existam evidências na medicina humana que o gene mecA provavelmente se originou 

em Staphylococcus sciuri, com possível transferência horizontal para o S. aureus. Ainda que as 

referências de resistência à meticilina sejam comuns na literatura médica, a oxacilina é 

frequentemente utilizada em laboratórios de microbiologia veterinária, como referência para o 

teste de resistência aos antimicrobianos. Ambas as drogas são penicilinas semi-sintéticas 

resistentes à penicilinase, no entanto a oxacilina possui maior estabilidade in vitro (35). 

Segundo Howden (36) o aumento da resistência à vancomicina nos EUA é 

preocupante, visto que em 2005 não haviam problemas de resistência com este medicamento. 

São denominados Staphylococcus resistentes à vancomicina (RVSA) e Staphylococcus com 

resistência intermediária à vancomicina (VISA). Esse aumento surgiu, quando houve uma 

incidência maior de MRSA, e a vancomicina começou a ser utilizada como tratamento de 

escolha para infecções complicadas causadas por MRSA. O autor acrescenta ainda, que 

impactos clínicos de mudança na susceptibilidade da vancomicina em S. aureus precisam ser 
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melhores entendidos, pois esta droga já não está sendo tão eficaz aos S. aureus, demonstrando 

que mutações pontuais contribuem para os fenótipos de VISA (Staphylococcus aureus com 

resistência intermediária à vancomicina), associados ao espessamento da parede celular e ao 

acesso restrito à vancomicina ao seu local de atividade no septo de divisão. 

A prevalência de MRSA em cães e gatos é, sem dúvida, um problema de saúde pública 

que merece ser monitorado, visto que a readaptação a um hospedeiro humano devido ao contato 

mais próximo entre animais de companhia e os tutores, pode favorecer a virulência e a 

disseminação de MRSA entre animais e humanos. Em um estudo realizado com cães, a 

prevalência e a caracterização molecular de MRSA, enfatizou a possibilidade de transmissão 

zoonótica, utilizando-se o rastreamento através do nucgene para identificar Staphylococcus 

aureus e o gene mecA para rastrear MRSA (45). Entretanto, já é possível observar que os relatos 

de isolados MRSA tem diminuído significativamente em cavalos, gatos e cães, motivo este que 

pode estar relacionado com a recente redução/controle do uso de antibióticos no campo 

veterinário. 

A resistência à meticilina e a múltiplas drogas é agora comum na medicina veterinária 

e humana, levando a descobertas que podem informar os esforços futuros para desenvolver 

abordagens alternativas para controlar a carga estafilocócica em doenças de pele (5). Esta 

resistência, conferida pelo mecA e pelo mecC genes, resulta na produção de proteínas alteradas 

na parede celular com baixa afinada para drogas betalactâmicas, levando a resistência de todos 

os antimicrobianos betalactâmicos (46). Portanto, a terapia antibacteriana tópica pode fornecer 

uma boa opção de tratamento para muitos cães com infecções bacterianas da pele e, assim 

limitar a necessidade de antibióticos orais (37), visto que, recentes estudos vêm demonstrando 

que a eficácia do tratamento com clorexidine tópico pode ser semelhante ou até melhor no 

tratamento de piodermatites causadas por Staphylococcus (38). Desta forma, a terapia tópica 

com clorexidina (2 a 3%) ainda continua sendo o tratamento de eleição em cães com piodermite 

(39), e em um estudo realizado por Clark (37) a concentração inibitória mínima (CIM) da 

clorexidina foi testada para MRSP e MRSA, com boa ação entre 2 e 4%, porém mais trabalhos 

são necessários para confirmar a eficácia clínica dos tratamentos tópicos. 

O hipoclorito representa um antisséptico tópico barato e amplamente disponível, mas 

não há dados de tolerabilidade e eficácia em dermatologia veterinária (40) e os estudos sobre 

os desinfetantes se concentram em testes voltados para o MRSA frente a problemas sanitários, 

não observando existir evidência da concomitância de resistência entre as cepas, quando 

testadas para o hipoclorito e outros desinfetantes avaliados (26). 

O extrato vegetal do barbatimão também é popularmente ligado à ação antibiótica, o 

que também é comprovado cientificamente através da ação antimicrobiana dessa planta sobre 

algumas bactérias (41). 

Existe boa evidência de que a terapia tópica pode ser eficaz como único tratamento 

antibacteriano em piodermite superficial, incluindo casos com MRS (Staphylococcus sp. 

Meticilina Resistente). Porém existem alguns fatores que podem influenciar na absorção dos 

medicamentos e que devem ser considerados nos casos de piodermites, tais como: a idade, pois 

sabe-se que animais jovens respondem melhor aos medicamentos de uso tópico. A integridade 

da pele é outra característica, uma vez que a pele com erosão e inflamada tem a capacidade de 

absorver melhor estes medicamentos (42, 37, 38). 

Em um estudo realizado por Botoni (13) que avalia e compara a gravidade da lesão e 

o fenótipo da DA intrínseca e extrínseca, sugere-se que, devem ser avaliadas cuidadosamente 

quaisquer diferenças no fenótipo da doença, integridade da barreira cutânea e respostas 

imunológicas entre os subtipos que podem ajudar na terapia personalizada mais efetivamente. 

Assim, com base em todo o contexto global da importância do estudo dos MRSA, 

MRSP, VISA e VRSA em cães e a caracterização de sua multirresistência, necessitamos de 
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novas abordagens terapêuticas tópicas a fim de evitar possível transferência de patógenos, e de 

elementos genéticos móveis relacionados à resistência (5). 

 

Conclusões 

 

A proliferação de patógenos microbianos resistentes a antibióticos é uma  grande ameaça 

à saúde pública.  A resistência aos medicamentos é generalizada nos estafilococos, incluindo 

várias espécies que podem causar infecções zoonóticas graves em humanos e animais, como os 

MRSA e MRSP.  

Visto que os S. pseudintermedius são agentes comuns e frequentes na pele de cães 

causando Piodermite Superficial Canina, o uso abusivo e indevido de antibioticos no 

tratamento sistêmico das piodermites levou ao surgimento de Sthapylococus resistentes à 

meticilina, causando um problema grave em Saúde Única. 

A emergência de cepas multirresistentes em diferentes ambientes, inclusive o ambiente 

hospitalar veterinário, leva a um provável perigo a saúde pública e a saúde animal. Logo, o 

papel do médico veterinário dentro da Saúde Única é o de orientar sobre os riscos de 

contaminações por bactérias multirresistentes e de uso indevido de antibioticoterapia nos 

animais. Deve ser dada uma atenção especial no momento da consulta, diagnóstico e aplicação 

de protocolos estabelecidos para cada animal. 

Por fim, é importante conhecer as características, isolar e identificar cada agente 

envolvido em casos de PSC, principalmente em casos de multirresistência, para que seja 

estabelecido melhor protocolo terapêutico para cada paciente, sem a necessidade de usos 

indevidos e abusivos nos protocolos estabelecidos. 
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Contexto: Com o surgimento de cepas meticilina e vancomicina resistentes 

em todo o mundo, principalmente pelo fato do uso excessivo de 

antibioticoterapia, faz-se necessário novas abordagens terapêuticas que 
minimizem esta pressão de seleção. Como a PSC é uma dermatopatia muito 

comum e frequente, com fortes casos de recidivas, é essencial conhecer os 

principais agentes envolvidos nesta doença, para melhor conduta de 

protocolos e orientações frente aos agentes isolados. 
Hipótese/ Objetivo: O objetivo deste estudo foi isolar e identificar 

Staphylococcus spp. resistentes em cães com PSC. 

Animais: Cães com PSC (n= 60). 

Métodos: As fichas dermatológicas de cães com histórico de PSC dentre os 
grupos estabelecidos (DA e NA) foram preenchidas nos períodos de 

novembro de 2019 a setembro de 2020. Amostras foram coletadas de todos 

os animais (n=60) para cultura bacteriana, testes fenotípicos e 

antibiograma. 

Resultados: Das 60 amostras coletadas de cães com PSC (47= 78,3%) 
foram positivas, sendo 26 (43,3%) positivas para S. pseudointermedius, 4 

(6,7%) para S. aureus, e 17 (28,8%) foram classificadas como 

Staphylococcus spp. Neste estudo identificou-se, através de discos de 

cefoxitina, vancomicina e oxacilina um isolado de Staphylococcus aureus 
resitente à meticilina (MRSA), três isolados de Staphylococcus aureus 

resitente à vancomincina (VRSA) e 29 isolados de Staphylococcus 

pseudintermedius resitente à meticilina (VRSP). 

Conclusão: Esses resultados sugerem a circulação de cepas 
multirresistentes (com expressiva resistência à vancomicina) entre cães 

com piodermites superficiais, tanto atópicas quanto não atópica.  
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Introdução 

 

A PSC é uma dermatopatia frequente, atribuída à infecção bacteriana 

secundária da pele, e o seu tratamento quase sempre leva a prescrição de 
medicações sistêmicas (1). As recomendações para seu manejo consistem 

em identificação e controle das causas subjacentes, utilização de terapia 

tópica e, se indicados, antimicrobianos (2).  

 No manejo da doença, uma das principais preocupações com cães 

que fazem uso indevido de medicações sistêmicas, está relacionada com a 
resistência a múltiplas drogas, que surgiu há cerca de 20 anos atrás, 

quando o Staphylococcus aureus meticilina resistente (MRSA) foi 

encontrado em infecções esporádicas de pele e feridas de cães. Porém, 

quem representa hoje um grande desafio ao manejo das piodermites 
caninas é o Staphylococcus pseudintermedius (3; 4), um patógeno 

predominante na pele de cães com piodermite, embora outras espécies 

estafilocócicas e outros gêneros de bactérias possam estar envolvidos (5). 

 No que diz respeito à resistência bacteriana, quando confirmada sua 
presença, a prescrição do tratamento para pacientes com piodermite se 

torna muito mais complexa, pois a resistência a drogas beta-lactâmicas 

limita-se às escolhas terapêuticas com antimicrobianos de uso 

sistêmico(6). Vários antimicrobianos utilizados para Staphylococcus 
pseudintermedius resistente à meticilina (MRSP), incluindo cloranfenicol, 

rifampicina, amicacina e as sulfas, têm sido associados com efeitos 

adversos, como alterações gastrintestinais, fraqueza nos membros 

posteriores, hipersensibilidade, reações hematológicas, e efeitos 

neurológicos (7). 
 Portanto, o uso conservador de antimicrobianos sistêmicos 

tornou-se crucial, e uma terapia tópica eficaz é frequentemente procurada 

como alternativa ao tratamento das piodermites. Assim, faz-se necessário 

o uso de medicamentos tópicos não apenas como coadjuvantes, mas sim, 
como único tratamento para tal afecção (8). Estudos recentes concentram-

se em MRSP, MRSA e outros patógenos zoonóticos multirresistentes, 

trazendo uma nova abordagem para o manejo da piodermite canina, 

sugerindo mudanças nas recomendações tradicionais de tratamento, para 
que possamos trabalhar com essa grande ameaça da eficácia dos 

antimicrobianos, que é também um problema grave em saúde pública (1). 

Pois, pesquisas apontam que a prevalência de MRSP aumentou 

significativamente, e foi mais frequente em animais que haviam recebido 

antibioticoterapia anterior (9). Analisando o contexto de bactérias cada vez 
mais resistentes envolvidas nos quadros de infecções da pele canina, 

principalmente nos casos de piodermite superficial, e em especial ao MRSP, 

é essencial isolar os agentes que acometem a pele de cães com PSC, pois 

a incidência desta doença é maior na espécie canina, ocorrendo 
principalmente em cães com Dermatite Atópica Canina (DAC), com altas 

taxas de recidivas(10). 

Após isolamento bacteriano de amostras de cães com PSC o 

objetivo deste estudo foi a identificação de Staphylococcus aureus e 
Staphylococcus pseudintermedius resistenes a antimicrobianos. 
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2.1 Material e métodos 

 

Delineamento Experimental 
 

A pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Jataí (UFJ-GO), 

Goiás, Brasil, no período de novembro de 2019 a setembro de 2020, sendo 

aprovada pelo Comitê de Ética (CEUA/UFG-Jataí- n°. 016/19). Foram 

coletadas amostras da pele de 60 cães, de ambos os sexos, domiciliados, 
de diferentes raças e idades, e com diagnóstico clínico para Piodermite 

Superficial Canina (PSC), provenientes da rotina de Dermatologia do 

Departamento de Clínica Médica Veterinária da UFJ e do serviço clínico 

veterinário/ dermatológico privado das cidades de Jataí, Goiânia, Caiapônia 
e Serranópolis, no estado de Goiás. 

Estes cães foram separados em 2 grupos: grupo NÃO ATÓPICO 

(NA), grupo com DERMATITE ATÓPICA (DA). 

Todos os cães foram avaliados pelo mesmo pesquisador que realizou 
o exame clínico-dermatológico, esfregaço citológico das lesões cutâneas 

mais confiáveis e coleta de swabs para cultura bacteriana. 

 

Critérios de inclusão, avaliação dermatológica e coleta do 
material 

 

Os critérios de inclusão para seleção dos cães com PS se basearam 

na anamnese, e na evidenciação de lesões cutâneas (11), incluindo máculas 

de alopecia, pápulas, nódulos, pústulas, crostas, erosões, escamas e lesões 
com “colaretes epidérmicos” (12) (figura 3- anexo I-), sendo estas 

observadas e fotografadas durante exame físico-dermatológico. 

Após o preenchimento da ficha dermatológica e a avaliação da pele 

destes pacientes, foram feitos raspados nas regiões clássicas de lesão de 
pele (colaretes, pústulas, pápulas e crostas) para descarte de parasitas, 

esfregaço de impressão ou fita adesiva para achados bacterianos  ou 

leveduriformes, e coleta para cultura fúngica, de acordo com Nutall et al. 

(13). Ao final de cada avaliação, foi realizada cultura bacteriana da pele de 
todos os cães, principalmente de locais que haviam pústulas intactas 

presentes (14). 

Os cães com DA foram incluídos no experimento seguindo os 

critérios de Favrot (15), sendo estes classificados de acordo com os oito 

critérios citados: 1.Início dos sinais antes dos 3 anos de idade;2.Cão que 
vive principalmente dentro de casa; 3.Prurido responsivo a glicocorticoides; 

4.Prurido antecedendo o aparecimento das lesões; 5.Membros anteriores 
afetados; 6.Pavilhões auriculares afetados; 7.Margens auriculares não 

afetadas;8.Área dorso-lombar não afetada, juntamente com histórico e 

avaliações físico-dermatológicas das lesões, permitindo classificá-los como
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paciente com DA, se o animal apresentava pelo menos 5 dos 8 sinais 

descritos, associados a anamnese, prurido e lesões (16). 

 

Critérios de exclusão 
 

As amostras obtidas de cães, cuja citologia não se observou 

bactérias do tipo cocos, evidenciando apenas leveduras (malassezias) ou 

bactérias do tipo bastonetes, apesar de sua identificação, não foram 

analisadas nos testes fenotípicos. 
Os animais que apresentaram Piodermite bacteriana secundária à 

Hipersensibilidade alimentar (HA) continuaram no estudo quando atópicos, 

para avaliação da resistência e testagem em amostras multirresistentes, 

visto que pode ocorrer DA e HA em um mesmo paciente. 
 

Citologia e Isolamento bacteriano 

 

 O material para avaliação citológica  e bacteriológica, realizado 
através das amostras colhidas dos cães com PSC, foi obtido através de 

pústulas por decalque em lâmina, quando do rompimento de coleções 

líquidas, ou por fricção de suabes estéreis umedecidos em solução salina 

nas lesões, ou até mesmo por raspados a partir da borda anterior (margem) 
e o centro de colaretes epidérmicos em expansão (17). Os esfregaços 

citológicos, raspados ou impressão de fita em lâmina, deveriam apresentar 

pelo menos 5 (cinco) bactérias cocóides por campo de imersão em óleo, 

bem como células inflamatórias (18), evidenciados na figura 5 (em anexo 

I). 
 Os suabes em meio de transporte Stuart (Absorve-Citotest Labware 

Manufacturing CO., Ltda-China) usados nas coletas para cultura bacteriana, 

provenientes dos esfregaços por debaixo das crostas, colaretes, pápulas de 

rompimento por agulha fina (0,25x0,55mm), ou de pústulas intactas 
rompidas por lâmina (Precision Glass line fosca 26x70 mm) em decalque, 

foram armazenados no mesmo tubo rotulado, identificado e refrigerado 

adequadamente a 4C° em geladeira, até a análise ser realizada no 

laboratório de Microbiologia Veterinária da UFJ - Jataí-Goiás. Estas foram 
semeadas no mesmo dia, sem necessariamente serem estocadas, ou no 

máximo 24 horas após a coleta (19). Todas as coletas e avaliações 

citológicas das lâminas foram feitas pelo mesmo avaliador durante todo 

experimento. 

As lâminas, após fixadas e coradas com as colorações de Diff–Quick 
(panótipo rápido RenyLab-Química e Farmacêutica Ltda-Brasil), foram 

avaliadas citologicamente, apresentando granulócitos eutrofílicos, 

linfócitos, células mononucleares de linfócitos (células de Langerhans, 

macrófagos), eosinófilos, bactérias do tipo cocos (livres ou 
intracitoplasmáticas em neutrófilos), e outras bactérias e queratinócitos 

acantolíticos, sendo graduadas de forma semiquantitativa entre 0 a 4 + 

(20). 

 As amostras do meio Stuart foram semeadas em ágar manitol 
e cultivadas a 37ºC, durante 24-48 horas (Figura 6- anexo I). 
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Após o cultivo, foi feito a coloração de Gram de cada colônia, 

utilizando quatro colônias de cada amostra, onde lâminas foram fixadas ao 

calor e coradas com coloração para Gram (NEWprov), sendo estas avaliadas 

quanto à presença e tipos bacterianos, como ilustra a figura 7 (anexo I). 
Os isolados foram identificados bioquimicamente como pertencentes 

ao gênero Staphylococcus, através dos testes da catalase e sensibilidade a 

bacitracina, segundo Koneman et al. (21). 

Para a identificação das espécies foram utilizados os seguintes 

testes: prova da coagulase, prova de DNAse, teste de fermentação do 
manitol,  teste de fermentação dos carboidratos (maltose, rafinose, 

sacarose, trealose e xilose), teste de Voges-Proskauer (VP), teste Pyr e 

teste de sensibilidade a Polimixina B com algumas modificações (21). 

 
Identificação de MRSP, MRSA, VRSP, VRSA 

 

Os antibióticos escolhidos para marcação da resistência em S. 

aureus foram cefoxitina (cecon-30mcg) e vancomicina (cecon-30mcg) para 
rastrear os MRSA e VRSA. E a oxaciclina (cecon-1mcg) e vancomicina foram 

utilizadas em S. pseudintermedius para rastrear MRSP e VRSP, como 

ilustrados na figura 7 (anexo I). Foram considerados resistentes isolados 

com < 18 mm de diâmetro de halo para Oxacilina, < 17 para vancomicina 
e < 21 para a Cefoxitina (22; 23). 

A prova de disco difusão com cefoxitina é considerada como o 

principal método para detecção de resistência à meticilina em S. aureus, 

porém este não é um método preciso de triagem para resistência à 

meticilina em S. pseudintermedius (24), por este motivo não o utilizamos 
em MRSP. 

Os testes de susceptibilidade à difusão em disco de cefoxitina, 

vancomicina e oxaciclina foram realizados de acordo com o método de 

referência padrão do Clinical and Laboratory Standards Institute (23; 25). 
 

2.2 Método estatístico 

 

Os dados foram analisados através de estatística de descritiva. As 
variáveis qualitativas foram apresentadas na forma de média (± erro 

padrão da média) ou porcentagem, quando apropriados. 

 



 

3. Resultados 
 

Perfil dos estafilococos entre cães com PSC 
 
Na Tabela 1 estão apresentados os resultados obtidos na pesquisa. 

Nota-se que das 60 amostras coletadas dos animais com PSC, 47 foram 
positivas para o gênero Staphylococcus spp, ou seja, 78,3%, e em 13 

amostras não houve crescimento (21,7%). 
 

Tabela 1 - Resultados dos isolados de Staphylococcus spp. da pele de 

cães com PSC 

 
Legenda: NA*= não atópico; DA*= dermatite atópica; NHCB=não houve 
crescimento bacteriano de Staphylococcus spp.; 

 
 

Das 47 amostras na qual houve crescimento bacteriano de 
Staphylococcus spp., 4 foram positivas para S. aureus (o que representa 
6,7 % do total de amostras coletadas e 8,5% das positivas), 26 para S. 

pseudintermedius (o que representa 43,33 % do total e 55,3% das 
positivas) e 17 para Staphylococcus spp. (o que representa 28,3% do total 

e 36,2% das positivas), independente do grupo DA ou NA. Foram isoladas 
188cepas, haja visto que foram  coletadas 4 colônias de cada 
placa/amostra, na qual 10 foram de S. aureus, 101 de S. pseudintermedius 

e 77 de Staphylococcus spp. (Tabela 1). 
Após identificação fenotípica com as amostras identificadas para S. 

aureus e S. pseudointermedius, foi realizado o teste de resistência para a 
meticilina, oxacilina e vancomicina. Um isolado foi identificado como 

MRSA, três como VRSA e 29 isolados como VRSP (tabela 2). 
 

Tabela 2 - Perfil de resistência entre as cepas de Staphylococcus 

isolados dos cães em estudo. S = sensível; I = intermediário; R = 
resistente. Cepas isoladas (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

     Isolados Amostras % 

total 

% 

Positi

vas 

NA* %NA 

n=30 

DA* 

 

%DA 

n=30 

Cepas 

S.pseudintermedius 26 43,3 55,3 14 47,0 12 40,0 101 

S. aureus 4 6,7 8,5 1 3,0 3 10,0 10 

Staphylococcus sp. 17 28,3 36,2 11 37,0 6 20,0 77 

NHCB* 13 21,7 - 4 13,0 8 27,0 - 

Total 60 100 100 30 100 30 100 188 



 

N° amostra   
 
MICROORGANISMOS 

ANTIBIÓTICOS RESISTÊNCIA A  
METICILINA 

PERFIL DE  
RESISTÊNCIA Grupo  Van Cefx Oxaci 

4 DA S. pseudointermedius R - I - VRSP 

4 DA S. pseudointermedius R - I - VRSP 
14 DA S. aureus R S -  VRSA 
16 DA S. pseudointermedius R - S - VRSP 
16 DA S. pseudointermedius R - S - VRSP 
18 NA S. pseudointermedius R - S - VRSP 
18 NA S. pseudointermedius R - S - VRSP 
20 NA S. pseudointermedius R - S - VRSP 
24 NA S.aureus S R -      MRSA 
32 NA S. pseudointermedius R - S - VRSP 

32 NA S. pseudointermedius R - S - VRSP 

34 NA S. pseudointermedius R - I - VRSP 
34 NA S. pseudointermedius R - I - VRSP 
34 NA S. pseudointermedius R - I - VRSP 

35 DA S. pseudointermedius R - S - VRSP 

35 DA S. pseudointermedius R - S - VRSP 
35 DA S. pseudointermedius R - S - VRSP 
40 DA S. pseudointermedius R - I - VRSP 
42 NA S. pseudointermedius R - S - VRSP 
42 NA S. pseudointermedius R - S - VRSP 

44 NA S. pseudointermedius R - I - VRSP 
44 NA S. pseudointermedius R - I - VRSP 

44 NA S. pseudointermedius R - I - VRSP 
46 NA S. pseudointermedius R - I - VRSP 
46 NA S. pseudointermedius R - I - VRSP 
47 DA S. pseudointermedius R - S - VRSP 
47 DA S. pseudointermedius R - S - VRSP 

47 DA S. pseudointermedius R - S - VRSP 
50 DA S. pseudointermedius R - I - VRSP 

50 DA S. pseudointermedius R - I - VRSP 

51 DA S. aureus R S - - VRSA 
51 DA S. aureus R S - - VRSA 
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Legenda: Van = vancomicina; Cefx = cefalexina; Oxaci = oxaciclina; VRSP 

= S. pseudintermedius resistente à vancomicina; VISA = S. aureaus 
intermediário à vancomicina; VRSA = S. aureaus resistente à vancomicina; 

MRSA = S. aureus resistente à meticilina. 

 
Dos animais portadores de S. pseudintermedius resistentes à 

vancomicina (VRSP), houve pouca variação dentre os grupos DA (44,8%) e 

NA (51,7%) ocorrendo maior incidência no grupo de cães com dermatite 

NA (Tabela 2). O único MRSA isolado foi do grupo NA. E os VRSA foram 

todos do grupo DA. 

Foi mais frequente a resistência à vancomicina (96, %), tetraciclina 
(60,6%), penicilina (57,5%), doxiciclina (36,3%), norfloxacina 33,3%, 

sulfazotrim 30,3 % e ciprofloxacina (27,2 %). 
Quanto ao perfil de resistência em S. pseudointermedius (tabela 3) 

20 isolados foram classificadas como MDR e 2 isolados de S. aureus foram 
classificadas como MDR, ou seja, foram resistentes a um ou mais 
antimicrobianos das categorias testadas. 
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Tabela 3 - Patotipos e perfil de resistência antimicrobiana de Staphylococcus pseudintermedius 
e Staphylococcus aureus isolados de cães com piodermite superficial. 

                         

      
Resistência a 

meticilina     Antibiograma     

Isola
do Microrganismo 

Piodermite 
Superficial Cef Oxa   

Pen 
(57,5%) 

Nor 

(33,3
%) 

Sul 

(30,3
%) 

Cef 

(0
%) 

Cip 

(27,2
%) 

Cef
a 

(0
%) 

Nit 

(9
%) 

Clin 

(3
%) 

Dox 

(36,3
%) 

Am
o 

(0
%) 

Lin 

(3%
) 

Gen 

(3%
) 

Ami 

(0%
) 

Amp 

(6%
) 

Eri 

(0%
) 

Tet 

(60,6
%) 

Van 

(96%
) 

Perfil de 
resistência* 

1 

Staphylococcus 

pseudointermedius DA  I  R R S S R S S S I S S S S S S R R MDR 

2 
Staphylococcus 
pseudointermedius DA  I  R R S S R S S S I S S S S S S R R MDR 

3 

Staphylococcus 

pseudointermedius DA  S  R R S S R S S S R S S S S I S R R MDR 

4 
Staphylococcus 
pseudointermedius DA  S  R R S S R S I I R I S S S R I R R MDR 

5 

Staphylococcus 

pseudointermedius DA  S  S S I S S S S S S S S S S I S R R SRD 

6 
Staphylococcus 
pseudointermedius NA  S  R S S S S S S S S S S S S S S R R MDR 

7 

Staphylococcus 

pseudointermedius NA  S  S S R S S S S S R S S S S S S R R MDR 

8 
Staphylococcus 
pseudointermedius NA  S  R S S S S S R S S S S S S S S S R MDR 

9 

Staphylococcus 

pseudointermedius NA  S  R S S S S S S S S S S I S S S S R SDR 

10 
Staphylococcus 
pseudointermedius NA   S   R R R S R S R I R S S S S I S R R MDR 

11 

Staphylococcus 

pseudointermedius NA  I  R R R S R S S S R S S S S I S R R MDR 

12 
Staphylococcus 
pseudointermedius NA  I  R R R S R S S S I S S S S I S R R MDR 

13 

Staphylococcus 

pseudointermedius DA  S  S S S S S S S I S S S S S S I S R SDR 

14 
Staphylococcus 
pseudointermedius DA  S  S S S S S S S S S S S S S S S S R SDR 

15 

Staphylococcus 

pseudointermedius DA  S  S S S S S S S S S S S S S S S S R SDR 

16 
Staphylococcus 
pseudointermedius DA  I  R S S S S S S S S S S S S S S S R SDR 

17 

Staphylococcus 

pseudointermedius NA  S  R S S I S S I S R S S S S S S S R MDR 

18 
Staphylococcus 
pseudointermedius NA  S  S S S S S S I S S S R S S S S S S SDR 

19 

Staphylococcus 

pseudointermedius NA  I  R R R S I S S S R S S S S R S R R MDR 

20 
Staphylococcus 
pseudointermedius NA  I  R I R S I S S S R S S S S I S R R MDR 

21 

Staphylococcus 

pseudointermedius NA  I  R R R S S S R S R S S S S I S S R MDR 

22 
Staphylococcus 
pseudointermedius NA  S  R S S S S S S S S S S S S S S R R MDR 

23 

Staphylococcus 

pseudointermedius NA  S  S S R S S S S S S S S S S S S R R MDR 
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24 
Staphylococcus 
pseudointermedius NA  I  S S I S S S S S S S S S S S S R R SDR 

25 
Staphylococcus 
pseudointermedius DA  S  S S S S S S S S S S S S S S S S R SDR 

26 
Staphylococcus 
pseudointermedius DA  S  S S S S S S S S S S S R S S S S R SDR 

27 
Staphylococcus 
pseudointermedius DA  S  S S S S S S S R S S S S S S S S R SDR 

28 
Staphylococcus 
pseudointermedius DA  I  S R R S R S S S R S S S S S S R R MDR 

29 
Staphylococcus 
pseudointermedius DA  I  S R R S S S S S I S S S S S S R R MDR 

30 Staphylococcus aureus DA S   R I S S S S S S R S S S S I S R R MDR 

31 Staphylococcus aureus DA S   R I S S S S S S R S S S S I S R R MDR 

32 Staphylococcus aureus DA S   S S S S R S S S S S S S S S S S R SDR 

33 Staphylococcus aureus DA R     R S S S S S S S S S S S S S S S S SDR/MRSA 

Legenda: NDR (no drug resistance); SRD (single drug resistance); MDR (multi drug resistance); MRSA (Staphylococcus aureus meticilina resistente), DA(Dermatite 

atópica), NA (não atópico). 
 

         

Legenda: NDR (no drug resistance); SRD (single drug resistance); MDR (multi drug resistance); MRSA (Staphylococcus aureus meticilina 
resistente), DA(Dermatite atópica), NA (não atópico). 
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4. Discussão 
 

A PSC é considerada hoje a dermatopatia mais frequentes na rotina 

dermatológica e na sua grande maioria é secundária a alguma doença de 

base. Os S. pseudointermedius foram os agentes mais isolados da pele 

decães com PSC, visto que podem ser frequentemente isolados de narinas, 

orofaringe, região perianal e axilas, sendo estes locais classificados como 
reservatórios da bactéria, que podem servir como fonte para uma próxima 

infecção (26). Isso está relacionado com o fato deste agente ser comum da 

microbiota canina, tanto em animais saudáveis quanto em animais com 

piodermite ou otite externa. Ao passo que outros agentes como S. aureus 

são raros na pele canina, porém como o contato dos animais com os seres 

humanos é bem próximo atualmente, isso pode ter favorecido esta 
contaminação. 

No que envolve a resistência bacteriana, seja em medicina 

veterinária ou em saúde pública, identificar os agentes envolvidos e quais 
as melhores condutas terapêuticas,se torna essencial nos dias atuais, em 

virtude do aumento expressivo de cepas resistentes e multirresistentes 

(42), tornando assim indispensável a realização de cultura bacteriana, 
principalmente em casos redicivantes, tanto em cães com DA ou NA. Apesar 
de não haver diferença entre a incidência de S. pseudointermedius dentre  

os grupos estabelecidos, houve diferença em relação a resistência 
bacteriana. 

Para cães com PSC, principalmente aqueles com DA, a situação é 
muito mais desafiadora, pois as cepas de S. pseudintermedius em cães com 

DA, apresentando PS, tem maior capacidade de adesão aos corneócitos. 

Hensel et al. (14) sugerem que cães com DA apresentam uma forte ligação 

entre os corneócitos e o S. pseudintermedius, aumentando assim a 
probabilidade de ocorrência de infecção e reinfecção nos cães com DA, fato 
este comum e frequente na rotina dermatológica do paciente com DA.                               

S.aureus são raramente isolados dos locais de infecção em cães, sendo 
considerado um patógeno canino pouco frequente (27). 

Neste estudo, houve pouca incidência deste agente em comparação 

ao S. pseudintermedius na pele dos cães com PS. No grupo de cães com 

DA,este teve maior ocorrência (10%) ,o que naqueles do grupo NA (3%), 

achados estes possivelmente relacionados com a deficiência de barreira 

epidérmica em cães com DA.  
Nestes casos, a transmissão de outras espécies, e até pelo homem 

é uma hipótese que sempre deve ser considerada. Assim, o cão pode 

atuar como um possível hospedeiro de S. aureus, levantando 

preocupações zoonóticas e antropozoonóticas para possível transferência 
de patógenos, resistência a medicamentos e elementos genéticos móveis 

(5), ressaltando que é extremamente valioso isolar e identificar estes 
agentes e sua prevalência, permitindo assim melhores condutas e 

protocolos terapêuticos, colaborando com a prevenção à saúde dos pets e 

dos profissionais em medicina veterinária. 
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De acordo com Cain et al. (28), mesmo os Staphylococcus 

pseudintermedius coagulase-positivo (CoPS) sendo frequentemente 

reconhecidos como patógenos causadores de piodermites e otite canina, o 
potencial patogênico de S. schleiferi e outros Staphylococcus coagulase 

negativos em cães vem sendo subestimado, tornando-se um problema 

global, significativo em Medicina Veterinária, devido a alta resistência 
antimicrobiana e a variedade de fatores de virulência.  

No presente estudo, Staphylococcus spp. (CoNS e CoPS) foram 
encontrados colonizando a pele canina doente, necessitando de 

avaliações quanto à sua espécie e mecanismos de resistência em 
trabalhos futuros.  

Nos locais onde a coleta para a cultura foi em pústulas intactas, 

obteve-se um excelente crescimento bacteriano (tabela 4- Anexo II), sendo 

a grande maioria representada pelo S. pseudointermedius ressaltando que 

este agente é comum e frequente da microbiota canina e para confirmação 
de que estamos diante de uma piodermite esses locais são de predileção 

quando presentes, pois neles encontramos cocos fagocitados por neutrófilos 

com bastante reação inflamatória folicular.  

Ao preencher a ficha dermatológica dos cães, um dado chamou 

atenção, a grande maioria dos animais 

incluídos no experimento  

(83,3%) já não faziam uso de antibioticoterapia há mais ou menos 

1 mês. Destes 16,6% haviam recebido antibioticoterapria anterior e/ou 

corticosteroides, fato este que favorece a disseminação de resistência 

ou multirresistência entre as bactérias, caso estas medicações sistêmicas 

sejam usadas indevidamente. 

A resistência à meticilina na bactéria estafilocócica é mediada pela 
aquisição de uma fita genética móvel (gene mecA, que codifica uma 

proteína de ligação anormal de penicilina, gene PBP2a).  

Como a conformação desta proteína é diferente, não pode se ligar 

aos antibióticos betalactâmicos. Os isolados portadores de mecA também 

podem carrear outros genes que mediam a resistência a classes adicionais 

de antibióticos e, portanto, muitos MRSP também são resistentes a outras 

drogas (29). 

Esta resistência não foi identificada no presente estudo por testes 

fenotípicos, conforme demonstra a tabela 2, pois houve maior incidência de 

resistência bacteriana para os VRSP e VRSA. De acordo com Kang & 

Hwang, 2020 suspeita-se que elementos semelhantes ao plasmídio 25 

enterocócico estejam disseminados em MDRSP isolados de cães de 

companhia na Coréia do Sul, fazendo com que ocorresse uma possível 

resistência de vancomicina por transferência de genes no ambiente 

veterinário, ou até mesmo relação com a multirresistência. 

Este fato sugere que  cães de companhia poderiam estar 

estreitamente relacionados com esta transferência pelo contato próximo 

com humanos e por apresentarem PSC frequentemente.  
Mediante o emprego de vancomicina na prática clínica humana, 

ocorreu o surgimento de S. aureus com sensibilidade reduzida a esse 
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antimicrobiano e demais glicopeptideos, denominados S. aureus com 
sensibilidade intermediária à vancomicina/glicopeptídeos (VISA/GISA) e S. 

aureus resistente à vancomicina/glicopeptideos (VRSA/GRSA) (22).  
Neste estudo encontramos 3 cepas de VRSA causando piodermite em 

cães, e isto pode estar correlacionado com a utilização deste glicopetídeo 
(vancomicina) nos protocolos de tratamento em humanos, levando a uma 

alteração de mutação na parede bacteriana, fazendo com que todos os 
clones de S.aureus sejam resistentes a esta classe de antimicrobiano. Vale 

ressaltar que uma das pacientes que apresentaram cepas de VRSA 
fazia uso de antibioticoterapia por longos anos, sendo esta idosa e com 
histórico de sempre usar antibiótico da classe das cefalosporinas por 

conta da DA durante as crises (Grupo DA). O outro paciente com VRSA 
era jovem, além das recidivas de pele, tinha cistite recorrente (Pug – Grupo 

DA), fatos estes explicados também pelo uso de antibioticoterapia anterior, 
estando estes associados aos mecanismos de resistência à vancomicina 
em S.aureus. 

De acordo com Howden et al., (30) o aumento da resistência à 

vancomicina nos EUA é preocupante, visto que em 2005 não haviam 
problemas de resistência com este medicamento. Esse aumento surgiu, 

quando houve uma incidência maior de MRSA e a vancomicina começou a 

ser utilizada como tratamento de escolha para infecções complicadas 

causadas por MRSA em humanos. Observando o aumento da resistência de 

vancomicina não somente em S.aureus, como também em S. 

pseudointermedius, percebe-se que esta droga já não está sendo tão eficaz 
desde 2005, principalmente em S. aureus, fato este que possivelmente está 

relacionado com as mutações nos VISA (Staphylococcus aureus com 

resistência intermediária à vancomicina). 

No que diz respeito ao MRSA, das 188 cepas isoladas, apenas uma 

foi positiva para S. aureus em um cão do grupo NA (0,5%). Cabe destacar 

que este paciente tinha acesso à chácara frequentemente, convivia com 

outros animais em ambiente intradomiciliar.Havendo muitas vezes contato 

bem próximo  com seu tutor, visto que este é um patógeno comumente 

encontrado em infecções humanas, sua importância não deve ser 

subestimada, principalmente em se tratando de animais intradomiciliados 

que albergam este agente. E isso pôde ser observado em um estudo 

realizado por Weese (27), cuja a prevalência de MRSA não foi confirmada. 

No entanto ele já ressaltava a possível fonte de transmissão dos MRSA entre 

os animais e humanos, sendo uma preocupação não só veterinária, mas 

sim, de saúde pública. 

Manian (31) realizou um estudo em que a infecção por MRSA 
causada em um humano com diabetes só foi elucidada após investigação e 

tratamento do cão da casa, que também albergava o agente em suas 

narinas, ressaltando novamente a importância de investigar e identificar 

portadores de MRSA, visto que estes animais na grande maioria são cães 

intradomiciliares que estão em contato bem próximo com seus tutores, 
assim como ocorreu neste estudo, onde o cão com MRSA possivelmente se 
contaminou através do tutor e albergou o S. aureus na pele com PS.  

A colonização humana de S. pseudintermedius é rara e restrita 
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principalmente àqueles em contato regular com cães e gatos. No entanto, 

segundo Wieler et al.,(32) a disseminação do MRSP juntamente com a 

mudança da interação sociocultural entre animais companheiros e 

sereshumanos, já resultou em casos humanos de infecções por MRSP. 

A frequência com que os MRSP vêm sendo identificados na pele 

canina é alta, fazendo com que houvesse a necessidade de uma conduta 

diferente para o diagnóstico e o tratamento das PSCs. Contrapondo Wieler 

et al. (32), no presente estudo não houve nenhuma cepa de MRSP 

causando piodermite em cães, fato este relacionado talvez com a não 

expressão do gene de resistência nos testes fenotípicos, necessitando de 

análises futuras para avaliação da expressão do gene mecA através da 

PCR. 

Em um estudo realizado por Nomoto et al. (33) S. pseudintermedius 

foi identificado causando infecção zoonótica rara em um homem de 41 anos 
de idade com dermatite atópica que havia visitado um hospital para cirurgia 
de pseudomixoma peritoneal. Este recebia tratamento com nutrição 

parenteral através de uma porta de acesso venoso totalmente implantável 

(TIVAP), quatro cepas do agente foram isoladas do cão da casa e do TIVAP, 
instituindo assim tratamento com vancomicina para o humano e 

afastamento do animal e tutor por seis meses. Este fato faz correlação com 

a importância de infecções por S. pseudintermedius serem transmitidas aos 

humanos através de dispositivos implantáveis, ressaltando ainda a 

resistência emergente destes agentes aos antibióticos atuais.  

Neste estudo,a resistência à vancomicina foi bem expressiva (14 

animais portavam cepas VRSP e três animais portavam cepas VRSA), 

fato este provavelmente relacionado ao uso abusivo deste glicopeptídeo 

em infecções hospitalares humanas. Mesmo seu uso sendo restrito à 

humanos, houve provavelmente mutações pontuais que tornaram esses 

agentes resistentes a múltiplas classes de antibióticos, em especial à 

vancomicina. Embora Staphylococcus com sensibilidade reduzida à 

vancomicina já tenha sido relatado em animais (34), ainda existem poucas 

pesquisas sobre a frequência desses isolados em animais (35). Mesmo 

havendo poucos relatos de resistência dos VRSPs, no que envolve a pele 

canina, já existem trabalhos com resistência intermediária à vancomicina 

em S.pseudointermedius isolados de animais domésticos e  selvagens, 

sendo publicados no Brasil, por exemplo, como relata Moreira et al. 

(36), demonstrando potencial zoonótico deste agente e sua importância 

em Saúde pública. Porém no trabalho realizado por Dominguez et al.,2020 

o perfil de resistência obtido em amostras de pele de cães com PS foi maior 

para vancomicina (98%), corroborando com nosso estudo onde a 

resistência à vancomicina foi de (93,9%). Isso implica em alerta para risco 

de transmissões zoonóticas, frisando a importância de identificar espécies 

que acometem animais com PSC e seus perfis de resistência. 

Sobre a não expressão da resistência em MRSP, em um estudo 
realizado por Bourguignon et al. (37), mesmo utilizando critérios de 

interpretação mais rigorosos para a resistência à oxacilina (zona de 
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inibição≤17mm), os resultados obtidos demonstraram uma grande 

diferença entre o teste de difusão do disco (17,1%) e a detecção do 
gene mecA (94,3%). A discrepância entre a presença do mecA e a ausência 

de resistência à oxacilina correspondente tem sido previamente observada 

em outros estudos (38). Esses achados sugerem que os isolados MRSP 

provavelmente não estão expressando o gene de resistência in vitro e 

estudos que monitorem o tratamento antimicrobiano dos animais com essas 
cepas seriam necessários para elucidar o comportamento da bactéria in 

vivo.  

Os resultados deste estudo são semelhantes aos de Machado, 
Machado e Picolli (39), não havendo nenhuma cepa resistente aos MRSP. A 

predominância de animais com PSC secundária a DA ocorreu mais nos cães 

da raça Shith Zu. Esses resultados corroboram com o trabalho executado 
por Vandressen (40), pelo qual dos 28 cães com DA, 21 foram provenientes 

de raça definida (75%) e (sete) animais mestiços (25%). 

Neste mesmo estudo a predominância de cães atópicos foi maior 

nas fêmeas, ocorrência essa também observada por Vandressen (2014) e 

Diogo et al. (41). Esta relação também foi observada neste presente estudo, 

onde (56,6%) foram fêmeas atópicas com PSC. 

Em conclusão, identificamos isolados resistentes e multirresistentes 
de S. aureus e S. pseudintermedius, respectivamente (VRSA, MRSA e 

VRSP) em lesões de animais com PSC nos grupos (DA e NA). Os 

mecanismos de resistência das bactérias encontradas, em especial no que 

diz respeito aos S. pseudointermedius, se fazem necessários em trabalhos 

futuros para uma melhor compreensão e abordagem terapêutica de 
tratamento das PSC, permitindo ao médico veterinário fornecer o 
tratamento correto para o animal, bem como evitar o aumento da 

resistência aos antibióticos. 
A proliferação de patógenos microbianos resistentes ao pool atual de 

antibióticos é uma grande ameaça à saúde pública. A resistência aos 
medicamentos é generalizada nos estafilococos, incluindo várias espécies 

que podem causar infecções zoonóticas graves em humano e animais. 

Novos agentes antimicrobianos são urgentemente necessários para 
combater essas infecções resistentes e com risco à saúde de todos 
envolvidos.  
 
Conflitos de interesse: Conflitos de Interesse: Este projeto não foi, 

nem será financiado por nenhuma entidade, não havendo conflitos de 

interesse relacionado à esta pesquisa. 
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Barreira química 

4.ANEXOS 

 

4.1 ANEXO I (Figuras) 

 

Figura 1 – Imagem i lustrativa demonstrando  estrutura da pele em 

3 divisões (epiderme, derme e hipoderme) 
 

 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
  
 
 
 
 

  
  
 

 

Fonte: http://www.afh.bio.br/sentidos/sentidos10.asp 

                                 Acesso: 20/11/19 

 

Figura 2 - Representação esquemática de uma infecção bacteriana 

superficial da pele, onde as bactérias são representadas em azul na 

superfície e adentrando o folículo piloso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Patel e Forsythe (2010) 

Barreira física 
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D 

Figura 3 - Cães com PSC e suas respectivas lesões 
 

 

 

 
 

 

Figura 4 - (A) Cão com PSC secundária a demodiciose sendo evidenciado na imagem duas 
pústulas intactas; (B) Cão com PSC secundária à Neoplasia cutânea apresentando pústula 
intacta; (C) Cão com PSC secundária à Gestação apresentando colaretes epidérmicos; (D) 
Cão com piodermite secundária à atopia apresentado área extensa de hiperemia com 

algumas crostas e descamação; (E) - cão com PSC secundária à Dermatofitose com lesões 
de foliculite e pelos facilmente epiláveis; (F) Cão com PSC dos Bull’s apresentando lesão 

extensa de crosta e hiperemia. 

B 

C D 

A 

E F 

A 
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Figura 5 – Citologia de casos de piodermite superficial canina. (A) Squash em lâmina de 
pústila intacta rompida e corada pela técnica de panótico rápido. Notar a presença de 
células inflamatórias e cocos fagocitados por neutrófilos (seta laranja). (B) citologia de 
raspado de pele canina com crosta melicérica. Notar cocos em cachos, livres (seta laranja). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6 - Colônias em crescimento àgar Manitol de aspecto redondo, liso, elevado 
e brilhante, com cerca de 1 a 2 mm e com uma coloração variando de 
branco- acinzentando à amarelada. 

Fonte: autoria própria (2020) 
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4.2 ANEXO 2 (Desenho experimental) 
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Disco de vancomicina com 
16 mm de formação de halo 

para S. pseudintermedius 

Disco de oxaciclina 
com 22mm de formação de halo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 7 - Coloração de Gram demonstrando cocos 
em cachos de uva, evidenciando bactérias do tipo 
cocos Gram positivos (10 μm). 

Fonte: autoria própria (2020). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Ilustra formação dos 
halos para os antibióticos 
marcadores de VRSP (vancomicina) 
e MRSP (oxaciclina), onde a cepa 
ilustrada foi resistente para 

vancomicina (VRSP) e intermediária 
para oxaciclina. 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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4.3 ANEXO 3 (Tabelas) 

 
Tabela 1 - Animais selecionados para o experimento (*DA = dermatite atópica; 

NA = não atópicos; M = macho; F = fêmea; HA = hipersensibilidade alimentar). 
 

Animal Sexo Raça Idade (meses) HA 

1 (NA) F Bull terrier 14,4 - 

2(NA) F Srd 72 - 

3*(DA) M Golden retriever 60 - 

4*(DA) F Shih tzu 18 - 

5(NA) M Shih tzu 72 - 

6(NA) M Srd 48 - 

7(NA) F Srd 36 - 

8(NA) F Srd 4 - 

9(NA) F Golden retriever 36 - 

11(NA) F Bull terrier 9 - 

12(NA) F Pit bull 18 - 

13 (NA) M Boxer 30 - 

14*(DA) F Shih tzu 168 - 

15(NA) M Chow chow 24 - 

16(NA) M Shih tzu 84 - 

17(NA) M Bull terrier 30 - 

18(NA) F Shih tzu 36 - 

19(NA) M Chiuaua 48 - 

20(NA) M Pinscher 24 - 

21(NA) F Shih tzu 48 - 

22*(DA) M Chow chow 72 - 

23(NA) F Pit bull 30 - 

24 (NA) F Buldogue f. 36 - 

25*(DA) F Shih tzu 24 - 

26*(DA) F Shih tzu 72 - 

27*(DA) F Srd 48 - 

28(NA) M Shih tzu 24 - 

29*(DA) F Shih tzu 24 - 

30 (NA) M Shih tzu 24 - 

31*(DA) M Shih tzu 24 - 

32(NA) F Srd 42 - 

33(NA) M Srd 96 - 

34(NA) M Pug 36 - 

35*(DA) F Shih tzu 36 - 

36(NA) M Pinscher 48 - 

37(NA) M Buldogue f. 48 - 

38(NA) F Srd 36 - 

39(NA) F Srd 24 - 

40(NA) M Shih tzu 54 Sim 

41*(DA) F Srd 96 Sim 
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42(NA) F Srd 48 - 

43(NA) M Shih tzu 60 - 

44(NA) M Border collie 96 - 

45*(DA) M Shih tzu 36 - 

46(NA) F Srd 36 - 

47*(DA) F Shih tzu 72 - 

 

Animal Sexo Raça 
Idade 

(meses) 
 

48*(DA) F Shih tzu 48 - 

49(NA) F Srd 72 - 

50(NA) F Shih tzu 36 - 

51*(DA) F Pug 72 - 

52*(DA) M Poodle 144 - 

53*(DA) F Srd 144 - 

54(NA) M Srd 36 - 

55*(DA) F Golden retriever 24 - 

56*(DA) F SRD 24 - 

57*(DA) M Shih tzu 13,2 - 

58*(DA) M Dachshound 60 - 

59*(DA) M Shih tzu 96 - 

60*(DA) F Buldogue Francês 60 - 

 
 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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Tabela 2 - Representação dos 60 animais com seus respectivos grupos, locais de 
coleta, agentes encontrados.  

 

Número Animais Espécies Locais de Coleta 

1 NA S. pseudintermedius Pústula 

2 NA S. pseudintermedius Pústula 

3 DA S. pseudintermedius Pápula 

4 DA S. pseudintermedius Pústula 

5 DA NC Hiperemia 

6 NA Staphylococcus sp. Pústula 

7 NA Staphylococcus. sp Pústula 

8 NA Staphylococcus. sp Pústula 

9 NA S. pseudintermedius Pústula 

Número Animais Espécies Locais de Coleta 

10 DA S. aureus (cepa 1.4) Pústula 

11 NA S. pseudintermedius Crosta 

12 NA NC Hiperemia 

13 NA Staphylococcus.sp Hiperemia 

14 DA S. aureus (cepa 1.2) crosta melicérica 

15 NA NC Crosta 

16 DA S. pseudintermedius Pápula 

 

17 

 

NA 
(cepas 1.2 e 1.3) 

Staphylococcus sp. 

 

crosta e pústula 

18 NA S. pseudintermedius Crosta 

 

19 

 

NA 

(cepas 1.2 e 1.2) 

S. pseudintermedius 

 

Crosta 

20 NA S. pseudintermedius Crosta 

21 DA S. pseudintermedius Crosta 

22 NA S. pseudintermedius Crosta 

23 NA Staphylococcus sp. colarete epidérmico 

24 NA S. aureus colarete epidérmico 

25 DA S. pseudintermedius Crosta 

26 DA NC Hiperemia 

27 DA Staphylococcus sp. Pápula 

28 DA Staphylococcus sp. Crosta 

29 DA S. pseudintermedius Crosta 

30 NA Staphylococcus sp. Crosta 

31 DA S. pseudintermedius Hiperemia 

32 NA S. pseudintermedius Pústula 

33 NA Staphylococcus sp Pústula 

34 NA S. pseudintermedius Crosta 

35 DA S. pseudintermedius Crosta 

36 NA Staphylococcus sp Crosta 
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37 DA S.pseudintermedius ( cepa Pápula 

 

38 

 

DA 

1.2) 

NC 

 

Crosta 

39 DA S. pseudintermedius Pústula 

Número Animai s Espécies Locais de Coleta 

40 DA S. pseudintermedius Crosta 

41 DA S. pseudintermedius Pápula 

42 NA S. pseudintermedius Crosta 

43 DA NC Crosta 

44 NA S. pseudintermedius Crosta 

45 DA NC Hiperemia 

46 NA S. pseudintermedius Pústula 

47 DA S. pseudintermedius Crosta 

48 DA S. pseudintermedius Crosta 

49 NA NC Crosta 

50 DA S. pseudintermedius Crosta 

51 DA S. aureus Crosta 

52 DA NC Hiperemia 

53 DA B Pústula 

54 NA   Staphylococcus sp Crosta 

55 DA NC Hiperemia 

56 DA  S. pseudintermedius Crosta 

57 DA Staphylococcus sp Pústula 

58 DA Staphylococcus sp Pápula 

59 DA NC Hiperemia 

60 DA NC Hiperemia 

 NA= não atópico; DA= Dermatite atópica; NC= não houve crescimento 

 bacteriano; B= Bastonete 
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4.4 ANEXO 4 (TESTES BIOQUÍMICOS) 
 

 

TESTES PARA IDENTIFICAÇÃO DO GÊNERO E ESPÉCIES 

 

Teste da fermentação do manitol 
 

As quatro colônias foram semeadas em placas contendo àgar sal 
manitol (oxoid), e incubadas por 48 horas, em estufa a 35-37°C. Foram 

realizadas leituras com 24 e 48 hs de incubação. A mudança da cor do meio, 

de vermelho para amarelo indicou a fermentação do manitol e foi 
considerado resultado positivo para esse teste. O meio mantendo a 

coloração vermelha foi considerado manitol negativo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9 - Placas evidenciando culturas em ágar manitol, demonstrando manitol positivo 
e negativo. 

Fonte: autoria própria (2020). 

 

Prova da Catalase 

O teste da catalase consiste de uma solução pronta de água 

oxigenada à 3%, indicada para confirmar a presença da enzima catalase. 

Esta converte o peróxido de hidrogênio em oxigênio e água, onde a 

liberação do oxigênio é observada através da formação de bolhas. O 

procedimento foi realizado através dos microrganismos isolados em ágar 
manitol, já transferidos para o BHI, com 18 a 24 horas de incubação, 
consistindo em pingar 1 gota do teste sobre o esfregaço de uma alçada da 

colônia em uma lâmina limpa e seca, observando se há ou não formação de 

Manitol positivo Manitol negativo 
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desprendimento de gás com formação de bolhas (KONEMAN, 2008). A 

formação de bolhas indica a presença de catalase representada pela (Figura 
9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Teste de catalase positivo demonstrado a presença de formação de bolhas. 
Fonte: autoria própria (2020). 

 

Técnica de Coloração de Gram 
 

O método consiste em tratar sucessivamente o esfregaço bacteriano, 

fixado pelo calor, com os reagentes violeta de genciana, lugol, etanol- 

acetona (descorante) e fucsina. As bactérias que adquiriram a coloração 
azul violeta foram chamadas de gram-positivas e aquelas que adquiriram a 
coloração vermelho foram  chamadas de gram-negativas. Usando uma 

alçada, colocou-se uma gota de água destilada no centro de uma lâmina 

limpa e desengordurada, e em segunda pegou-se uma alçada de uma 
colônia bacteriana, emulsionou na água destilada, deixando secar ao ar e 

fixando o material na chama de um bico Bunsen. Após resfriar, passamos 
par a etapa de coloração. Em seguida lavamos com água corrente, deixando 

secar na posição vertical, e observamos ao microscópio usando a objetiva 

de imersão (100 x de aumento total). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 11 - Evidenciando cocos 
Gram positivos em cachos de uva. 
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Teste de Sensibilidade à Bacitracina e Polimixina B 

 

Segundo o método descrito por Koneman (2008), o procedimento 
consistiu em pegar 1(uma) alçada de cada colônia já isoladas de cada 

amostra em meio BHI, semeando em caldo nutriente e deixando incubar 

por 24-48hs, à 35-37°C. Após turvar, semeamos com auxílio de suabe 
estéril (ABSORVE-Jlangsu Rongye Technology Co., Ltda. China) em 4 placas 
de ágar MH (Müeller-Hinton), sobre toda placa, o caldo que turvou de cada 

cepa. Com o auxílio de uma pinça estéril colocou-se os discos de bacitracina 

(0,04 UI-Cecon) e polimixina (300μg- Cecon) na área semeada, cuidando 
para que os discos ficassem uniformemente separados, pressionando-se os 
discos para melhor aderência à superfície do àgar. Foram consideradas 

sensíveis as cepas cujos halos de inibição a polimixina e bacitracina foram, 

respectivamente, iguais ou maiores a 15 mm e 10 mm, sendo resistentes 
aquelas cujos halos foram menores que 9mm e 10 mm (KONEMAN et al., 

2008). 
Os resultados dos testes de sensibilidade frente à bacitracina foram 

utilizados juntamente com a coloração de Gram e o Teste da Catalase para 

a caracterização do gênero Staphylococcus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 12-Teste de resistênciaaos 

antimicrobianos (polimixina e bacitracina), 

sendo sensível para Polimixina com a formação 

do halo > que 10mm e resistente a bacitracina 

com formação do halo <10mm. 

 

Prova da Coagulase em tubo 

 

Este teste verifica se o microrganismo possui a coagulase (ou fator 

aglutinante) livre e ligada, que, reagindo com um fator plasmático, forma 

um complexo que atua no fibrinogênio do plasma formando a fibrina. 
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De acordo com Koneman (2008) e suas modificações, os isolados de 

Staphylococcus sp., foram semeados em caldo BHI e incubados a 37 °C por 

18-24 horas. Para realizar os testes, culturas recentes em caldo BHI 

(Himedia®), cultivadas por 18-24 horas, a 37 °C foram homogeneizadas e 
0,3 mL de cada amostra foi adicionada aos tubos de ensaio vazios, já 

Esterilizados contendo 0,3mL de plasma decoelho (Coagu-plasma-

laborclin). Após a adição das culturas, os tubos foram incubados em banho 

maria entre 35- 37 °C, realizando-se as leituras após 1, 2, 3, 4, 18 e 

24horas. Foram consideradas coagulase positiva as amostras que 
apresentaram formação de coagulo, independente da intensidade de 

coagulação, e como coagulase negativa as que não obtiveram formação de 

coágulo nos períodos de leitura preconizada de acordo com (QUINN et. al., 

2005), como mostra a (Figura10). S. aureus (ATCC 25923) foi utilizado 
como controle positivo dos testes de coagulase e S. epidermidis (ATCC 

12228) para controle negativo. 
 

 

   Formação do 
coágulo 

 

   gelatinoso  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Figura 13 – Teste de 
coagulase em tubo 
contendo coagulo-
plasma e cultivo de 
bactérias em meio BHI 
(Brain Heart Infusion), 
demonstrando 
formação do coágulo. 
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Teste de Dnase 

 

O teste de DNase é usado para detectar a degradação do Ácido 

Desoxirribonucleico (DNA), contido em bactérias que possuem uma enzima 
extracelular, a desoxirribonuclease, responsável pela reação. A técnica 

consiste em semear colônias densas no meio de cada quadrante do 
meio ágar Test para Dnase. O tamanho do ponto para inoculação deve 

ser de aproximadamente 5 mm de diâmetro ou uma semeadura de 1-
2 cm e 5 mm de largura. Depois de 24 horas de incubação a 35° C, 
acrescentamos HCL 1 N por sobre as colônias e observamos sehouve a 

formação de uma zona transparente ao redor do ponto ou local da 
semeadura. 

Zona transparente ao redor do ponto de semeadura indica a 
atividade da DNase), não ocorrendo a formação da zona, temos atividade 

de Dnase negativa em (A). 
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Figura 14 - Teste de Dnase em placa com Dnase negativa em A, Dnase positiva em 

B. 

 

Teste Voges ProsKauer (VP) 

 
Este teste visa a fermentação por bactérias, via butilenoglicólica, 

fermentando a glicose com produção de acetil-metil-carbinol (acetoína), 
butilenoglicol e pequenas quantidades de ácidos carboxílicos. Com a adição 
de hidróxido de potássio em presença do oxigênio da atmosfera, a acetoína 

converte-se em diacetila e com a adição de alfa-naftol ocorre a catálise com 

a produção de um característico anel de cor vermelho-cereja, enquanto que 
uma cor amarelo-acastanhada indica um resultado negativo. 

Inoculamos em um tubo de meio líquido caldo VP-Voges ProsKauer 

(aproximadamente 2 ml), uma cultura pura do micro-organismo a ser 

testado, incubamos por 24 horas a 35°C. Em seguida, após turvar, foi 

acrescentado 0,6 ml de α-naftol à 5%, seguido de 0,2 ml de KOH a 40%, 
agitando levemente o tubo para expor o meio ao oxigênio atmosférico, 
deixando este permanecer em repouso por 30 minutos. Teste positivo 

DNase positiva 
DNase negativa 
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ocorre quando aparece halo vermelho ao redor do tubo na parte superior 

(Figura 13), em 15 minutos ou mais, após adição dos reagentes, sendo 
considerado negativo quando produzir cor acobreada após 1 hora de leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Teste VP positivo com 
formação de halo vermelho na borda. 

 

 

 
 

Teste de PYR 

 

O teste PYR determina a atividade da enzima pyrrolidonil arilamidase 
produzida pelas bactérias que a utilizam. Com auxílio de uma pinça, retirou- 

se um disco de (L- pirrolidonil-β-naftilamida) PYR do frasco e colocou-o 

sobre uma lâmina limpa. 

Pingamos uma gota de água destilada estéril, em seguida 

realizamos um esfregaço generoso com a bactéria a ser testada, recém- 
isolada, sobre o disco de PYR umedecido. Aguardamos 5 minutos e 
colocamos uma gota do reagente PYR sobre os discos impregnados com as 

bactérias. A reação ocorre em até 1 minuto. 
O desenvolvimento da cor vermelho-cereja indica (teste positivo), a 

bactéria possui a enzima que hidrolisa o PYR. Sem o desenvolvimento da 

cor vermelho-cereja (teste negativo), a bactéria não possui a enzima que 

hidrolisa o PYR, ilustrado na (Figura 14). 
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Figura 16 - Teste PYR positivo com coloração amarela e negativo 

coloração vermelho cereja. 
Fonte: Autoria própria (2020) 

 

Teste de utilização dos Carboidratos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para realizar o teste de fermentação dos carboidratos pelas bactérias 
a serem testadas, utilizamos um meio base, PHENOL RED BROTH BASE com 

sua fórmula aproximada em g/l, como mostra na (Tabela 5). 

 
Tabela 3 - Fórmula aproximada em g/l para meio base do teste de 

utilização dos carboidratos. 

 
 

Componentes Concentração G/L 

Caseína Peptona 10 

Phenol Red 0,018 

Sodium Cloride 5 

  

Dissolvemos 15 gramas aproximadas do meio base em 1 litro de 

água destilada, adicionamos de 5-10g/l do carboidrato desejado (rafinose, 
sacarose, xilose, maltose e trealose), agitamos até a dissolução completa. 

Neste estudo optamos por utilizar 10 g/l, distribuídos em um Eller 
Meyer ou Becker contendo 2 gramas de cada carboidrato já pesado, 

dissolvidos em 200 ml de meio base para cada um deles (Figura 16A). 

Após dissolvidos com seus respectivos carboidratos, ajustamos o pH final 
de todos para 7,4 (-+ 0,2). 

Em seguida dispensamos 2 a 3ml de cada meio em tubos 

identificados, esterilizamos em 116-118°C por 15 minutos, e utilizamos 
cada um destes para estudar a fermentação de carboidratos utilizadas pelos 

micro-organismos isolados. 

PYR POSITIVO PYR NEGATIVO 
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Figura 17 A e 17 B - Em (A), temos o meio base já acrescido dos seus respectivos 

carboidratos e com PH ajustado. Em (B) temos sacarose, maltose e trealose 

positivos para fermentação dos carboidratos  e xilose e rafinose não fermentaram os 

carboidratos (teste negativo). 

Fonte: arquivo pessoal 

 

A aparência de uma cor amarela é indicação de fermentação, teste 

positivo. Quando o meio manteve sua coloração avermelhada não houve 
fermentação, indicando um teste negativo (Figura 16B). Após a realização 

de todos os testes fenotípicos, cada amostra foi classificada quanto às suas 

características e as cepas isoladas foram estocadas em freezer a -21°C. O 

estoque dessas culturas foi preparado de modo que fossem armazenadas e 

preservadas por um longo período sem transferência. 

Utilizou- se 750 a 1000 μc de glicerol à 40%, misturados à 750-1000 
μc de cultura proveniente de tubos contendo caldo nutriente com as cepas, 

que foram anteriormente reativadas, para realizar-se o estoque. 

 

4.5 ANEXO 5 (ANTIBIOGRAMA) 

 

TESTE DE DIFUSÃO EM DISCOS 
 

Todos os procedimentos foram realizados conforme protocolo 

descrito no CLSI (2019). Para isso, foram preparadas placas de 
ágarMueller-Hinton (Oxoid®) estéreis em uma camada uniforme com 

aproximadamente 4 mm do meio e semeado em sua superfície, a suspensão 

bacteriana previamente preparada e padronizadas. A semeadura foi 

realizada com auxílio de suabe estéril de forma suave em todas as direções 

da placa (cinco direções), procurando abranger toda a superfície existente. 
Após repouso por cinco minutos para absorção do inóculo foram 

depositados na superfície do ágar (4 placas/4 a 5 discos cada) 16 discos. 

Penicilina G(10µg- Cecon), ampicilina(10µg- Cecon) gentamicina (10µg- 

Cecon), clindamicina (2µg- Cecon), tetraciclina (30µg- Cecon), Sulfazotrim 
(25 µg- Cecon), Ciprofloxacina (5µg- Cecon), eritromicina (15 µg- Cecon), 

 
 

 
 
 
 
 

 
A 
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Nitrofurantoína (100µg- Cecon), Cefalexina (30µg- Cecon), doxiciclina 

(30µg- Cecon), amoxixilina + ácido clavulânico (30µg- Cecon), 
ceftriaxona(30µg- Cecon), Linezolida (10µg- Cecon), norfloxacina (10µg- 
Cecon), amicacina (30 µg- Cecon). 

Após aproximadamente 15 minutos de repouso, as placas foram 

incubadas em temperatura a 35ºC, por um período de 24 horas, em posição 
invertida. A leitura e interpretação dos resultados foram realizadas pela 
medição dos halos de inibição com o auxílio de régua milimetrada e 

comparação com os pontos de corte indicados pelo CLSI (2019), com 

classificação dos valores para sensível, com resistência intermediária ou 

resistente (tabela 3, no texto). 
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4.6 ANEXO 6 (FORMATAÇÃO DAS REVISTAS) 

 

FORMATAÇÃO DA REVISTA VETERINARY DERMATOLOGY (Capítulo 2) 

 
Arquivos separados devem ser enviados, conforme apropriado, na seguinte 

ordem: 
1. Página de título (inclui detalhes dos autores, financiamento, conflitos de interesse, 
agradecimentos conforme detalhado abaixo) 
2. Arquivo de texto principal (designado como Documento Principal durante o upload) 
3. Mesas 
4. Figuras 

5. Informações de Apoio 
 
Os manuscritos (incluindo referências, legendas de figuras e tabelas) 

devem ser apresentados no formato A4 ou 8,5 x 11 polegadas com margens de 2,5 cm, 

espaçamento simples, alinhamento à esquerda, fonte 12 pontos usando fonte sans serif, 
como Helvetica (Suíça), Arial ou estilo Verdana (não use Times New Roman). Cada linha 
e página deve ser numerada no texto do manuscrito. Como a Dermatologia Veterinária 
opera um sistema de revisão duplo-cego, os autores devem evitar incluir 
identificadores no arquivo de texto principal : nome da instituição onde o 
trabalho foi realizado, iniciais dos autores; e deve remover nomes de instituições das 
ilustrações para manter o anonimato. Por favor, inclua esses detalhes na página de título. 

 
Folha de rosto 

 

Uma página de rosto deve ser enviada como um arquivo separado para todos 

os tipos de contribuições. Não será encaminhado aos revisores e deverá conter : 
1. Um breve título informativo. O título não deve conter abreviações ou 

nomes comerciais de medicamentos (consulte as dicas de práticas recomendadas de 
SEO da Wiley); 

2. Um título curto com menos de 50 caracteres 

3. Os nomes completos dos autores; 
4. Afiliações institucionais dos autores onde o trabalho foi realizado. Se os autores 

se mudaram para endereços diferentes desde então, forneça também o endereço atual. 
5. Os autores podem estipular se eles compartilham a primeira autoria ou a 

autoria sênior 

6. Reconhecimentos. 
 
A seção Agradecimentos deve listar as contribuições de qualquer pessoa que não 

atenda aos critérios de autoria, com permissão do contribuidor. Isso incluirá todos os 
detalhes das empresas de assistência à redação e quem os financiou. 

 

Financiamento 

 

Os autores devem listar todas as fontes de financiamento na seção 
Agradecimentos. Os autores são responsáveis pela exatidão da designação de seus 

financiadores. Em caso de dúvida, verifique o Open Funder Registry para obter a 

nomenclatura correta: https://www.crossref.org/services/funder-registry/ 

 

Autoria 

A lista de autores deve ilustrar com precisão quem contribuiu para o 

trabalho e como. Todos aqueles listados como autores devem se qualificar para autoria 
de acordo com os seguintes critérios: 
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1. Ter feito contribuições substanciais para a concepção e design, ou aquisição 
de dados, ou análise e interpretação dos dados; 

2. Estive envolvido na redação do manuscrito ou na revisão crítica de 

conteúdo intelectual importante; 
3. Recebida a aprovação final da versão a ser publicada. Cada autor deve 

ter participado suficientemente do trabalho para assumir a responsabilidade pública por 
partes apropriadas do conteúdo; e 

4. Concordou em ser responsável por todos os aspectos do trabalho, garantindo 
que as questões relacionadas à precisão ou integridade de qualquer parte do trabalho 
sejam devidamente investigadas e resolvidas. 

 
As contribuições de qualquer pessoa que não atenda aos critérios de autoria 

devem ser listadas, com a permissão do contribuidor, em uma seção de 
Agradecimentos (por exemplo, para reconhecer as contribuições de pessoas que 
forneceram ajuda técnica, coleta de dados, assistência na redação, obtenção de 
financiamento ou um chefe de departamento que forneceu apoio geral). Antes de 
submeter o artigo, todos os autores devem concordar com a ordem em que seus nomes 
serão listados no manuscrito. 

 
Opções adicionais de autoria: Primeira autoria conjunta ou sênior: No caso de primeira 
autoria conjunta, uma nota de rodapé deve ser adicionada à lista de autores, por exemplo, 
'X e Y devem ser considerados co-primeiro autor' ou 'X e Y devem ser considerados co- 

autoria autor.' 
 

Mudanças no nome do autor 
Nos casos em que os autores desejam alterar seu nome após a publicação, 

a Wiley atualizará e republicará o artigo e reenviará os metadados atualizados aos 
serviços de indexação. Nossas equipes editoriais e de produção usarão o critério para 
reconhecer que as mudanças de nome podem ser de natureza confidencial e privada por 
vários motivos, incluindo (mas não se limitando a) alinhamento com a identidade de 
gênero ou como resultado de casamento, divórcio ou conversão religiosa. 

Conseqüentemente, para proteger a privacidade do autor, não publicaremos um aviso de 
correção do artigo e não notificaremos os coautores sobre a alteração. Os autores devem 
entrar em contato com o Escritório Editorial da revista para solicitar a mudança de nome. 

 
Contribuições do autor 

Para todos os artigos, a revista exige a CRediT (Taxonomia de papéis de 

contribuição). 
Para obter mais informações, consulte os Serviços do autor . 
 
Declaração de conflito de interesse 

Os autores devem fornecer uma declaração de conflito de interesses para cada 
autor contribuinte. Para obter detalhes sobre o que incluir nesta seção, consulte a 

seção' Conflito de interesses ' na seção 5 abaixo. O autor responsável pela submissão 

deve assegurar que eles entrem em contato com todos os co-autores para confirmar 
a concordância com a declaração final. 

 
Apresentação do estudo: Por favor, indique se, onde e quando o estudo foi 

formalmente apresentado em uma conferência. 

 

Arquivo de texto principal 

O arquivo de texto principal deve incluir na seguinte ordem: 
1. Título 
2. Resumo 
3. Texto principal 

4. Legendas de tabelas e figuras (tabelas e figuras devem ser fornecidas em 
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arquivos separados). 
5. Referências 
 
Como os artigos são revisados por pares duplo-cegos, o arquivo de texto 

principal não deve incluir nenhuma informação que possa identificar os autores. Envie 
com espaços reservados para que as informações possam ser reinseridas após a 
aceitação (e certifique-se de prestar atenção às informações de identificação nos itens de 
exibição) . 

 

Título 

Um breve título informativo contendo as principais palavras-chave. O título 

não deve conter abreviações ou nomes comerciais de drogas (consulte as dicas de 

práticas recomendadas de SEO da Wiley). Inclua a origem geográfica do estudo onde 

isso for crítico para os resultados do estudo. 
 
Resumo 

 

O resumo deve ter no máximo 250 palavras e deve ser estruturado (para relatos 

de caso, no máximo 50 palavras e não estruturado) usando os subtítulos fornecidos abaixo. 
Embora este formato seja mais apropriado para artigos científicos, os autores de 

revisões e comunicações breves são incentivados a fornecer também um resumo 

estruturado: 
 Contexto - Uma breve explicação do motivo pelo qual o estudo foi 

realizado. 

 Hipótese / Objetivos - Uma declaração das principais hipóteses testadas 
no estudo, uma breve declaração dos objetivos principais ou ambos. 

 Animais - Uma descrição concisa do número de animais usados no estudo, 
incluindo a população da qual foram retirados (por exemplo, colônia de pesquisa, 
população hospitalar) e quaisquer características especiais dos animais (por exemplo, 
estado de doença). 

 Materiais e métodos - Uma declaração do desenho geral do estudo (por 

exemplo, ensaio clínico randomizado, cego, controlado por placebo; estudo retrospectivo) 
e principais intervenções ou métodos. 

 Resultados - Declaração concisa de resultados importantes, incluindo 
descrição numérica de variáveis críticas e declaração de significância estatística. 

 Conclusões e relevância clínica - Um resumo das conclusões com 
base nos resultados do estudo e, quando apropriado, uma declaração da importância 
clínica do estudo. Os resultados não devem ser reapresentados. 

 
Texto principal 

Artigos científicos normalmente não devem ter mais de 3000 palavras, excluindo 

resumo, legendas de figuras e tabelas, agradecimentos e referências e subtítulos 

podem ser incorporados se eles contribuírem para a clareza e estrutura. Uma 

introdução referenciada de normalmente até 500 palavras fornece o pano de fundo para 

o trabalho e termina com o objetivo ou a hipótese do estudo. A seção de Materiais e 

métodos (começando com um parágrafo sobre Ética, se necessário para o estudo) deve 

incluir métodos de coleta de dados e detalhes sobre análises estatísticas sob o subtítulo

 “ Métodos estatísticos”. Estes também serão examinados por 
pareceristas, editores e, se necessário, um estatístico. É altamente recomendável que os 
autores busquem o conselho de um estatístico profissional antes da submissão se análises 
complexas forem apresentadas ou para confirmar que os testes apropriados foram usados 

para substanciar declarações e conclusões. Os Resultados devem ser apresentados de 
forma concisa e não duplicar os métodos. Discussão. O texto terminará com uma ou 
duas frases sobre a Conclusão principal, que deve incluir uma declaração sobre a 
relevância clínica, se for o caso. Legendas de tabelas e figurasdeve ser conciso, mas 
abrangente - tabelas e figuras e suas legendas devem ser compreensíveis sem referência 
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ao texto. Incluir definições de quaisquer símbolos usados e definir / explicar todas as 
abreviações e unidades de medida. Todas as abreviaturas devem ser definidas em notas 
de rodapé. Símbolos de notas de rodapé: †, ‡, §, ¶, devem ser usados (nessa ordem) e *, 

**, *** devem ser reservados para valores P. Medidas estatísticas como SD ou SEM devem 
ser identificadas nos cabeçalhos. 

 

Tabelas e legendas de tabelas / figuras 

O arquivo de texto principal deve incluir todas as legendas / legendas das tabelas e 
figuras. Tabelas menores podem ser incluídas no arquivo de texto principal (após as 
legendas / legendas, antes das referências), mas tabelas e figuras grandes precisam ser 

carregadas como arquivos separados ( ver informações sobre requisitos de imagem 

abaixo ). Todas as tabelas e figuras devem ser autocontidas e complementar, não 
duplicar, as informações contidas no texto e todas devem ser citadas em alguma parte 
do texto. 

 
As tabelas devem ser limitadas àquelas que contêm dados importantes 

para a compreensão e interpretação dos resultados ou ajudam a reduzir e 

esclarecer o texto. Numere as tabelas consecutivamente na ordem da primeira citação 
no texto e forneça um breve título para cada uma. Dê a cada coluna um título 
curto ou abreviado. Coloque o material explicativo em notas de rodapé, não no título. 
Explique nas notas de rodapé todas as abreviações não padronizadas que são usadas 
em  cada tabela. Identifique as medidas estatísticas de variações, como o desvio padrão. 
Se você usar dados de outra fonte publicada ou não publicada, obtenha permissão por 

escrito e reconheça totalmente. 
As tabelas grandes devem ser enviadas como arquivos de tabela separados (por 

exemplo, em Word ou Excel), carregados após o texto principal. Se carregados como 
arquivos separados, as legendas das tabelas precisam ser incluídas no arquivo de texto 
principal, após o texto principal, antes das referências. Para ambas as versões, as 
tabelas devem ser editáveis, não coladas como imagens. 

 

Referências 

 

Observe que os softwares EndNote ™ e Refman ™ para o Journal of the 
American Veterinary Medical Association podem ser usados para dermatologia 

veterinária; por favor, adapte ao estilo Vancouver). 
Podem ser usados programas de software para criar listas de referência, mas 

devem ser configurados de forma que gerem citações no texto e listas de referência de 
acordo com as instruções e exemplos fornecidos abaixo. Os autores são os principais 
responsáveis pela exatidão de todas as referências. As referências devem ser limitadas 
às necessárias e devem ser citadas no texto por números sobrescritos na ordem de 
citação. Os títulos de periódicos na seção de referências devem ser abreviados de acordo 
com a National Library of Medicine (site da NLM) e o Index Medicus . Para referências com 
mais de três autores, apenas os três primeiros autores devem ser listados, seguidos de ' 
et al .' A seguir está o estilo usado para tipos comuns de referências: 

 
1 Artigo em jornal 
1. 1 . Müntener T, Doherr MG, Guscetti F et al . O ciclo do cabelo canino - um 

guia para a avaliação dos critérios morfológicos  e imunohistoquímicos. Vet Dermatol 
2011; 22: 383-395. 

 
Livro 

2 . Scott DW. Dermatologia de Grandes Animais . Philadelphia, PA: Saunders, 
1988; 457–458. 

3  
Capítulo de livro 

3. 3 . Muir P, Johnson KA, Manley PA. Fraturas da pelve. In: Birchard SJ, Sherding RG, 
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eds. Manual de Prática de Pequenos Animais de Saunders . 2ª edição. Filadélfia: WB 
Saunders Co., 2000; 1.126-1.132. 
 

Procedimentos 
4 . Kunkle G, Hillier A, Beale K et al. Efeitos dos esteróides nos testes cutâneos 
intradérmicos em cães sensibilizados. In: Proceedings of the American Academy of 
Veterinary Dermatology & American College of Veterinary Dermatology . Charleston, SC, 
EUA: 1994; 54–55. 
 

Material Eletrônico 

5. 5 . Site do Serviço de Inspeção Sanitária Animal e Vegetal. Encefalopatia 
espongiforme bovina (BSE). Disponível em: 
www.aphis.usda.gov/lpa/issues/bse/bse.html. Acessado em 18 de fevereiro de 
2003. 

 

Figuras: Fotografias clínicas e fotomicrografias 

 

Todas as figuras precisam ser carregadas como arquivos separados (em um 

formato de imagem nativo, não incorporado em um documento do Word) e todas 

precisam ser referenciadas no texto. Limite as figuras àquelas que reduzem ou esclarecem 

o texto. As imagens devem estar livres de materiais estranhos e, quando possível, se 

porções do manipulador, como dedos ou mãos, forem incluídas, especialmente adjacentes 

às lesões, elas devem ser enluvadas. 

Imagens agrupadas em uma figura como uma placa (montagem, placa 

composta) são permitidas e não devem ter ferramentas (barras de espaço) para separar 

as imagens individuais. As bordas devem ser diretamente opostas. Os arquivos devem ser 

organizados para criar um quadrado ou retângulo perfeito. As placas devem ter 90 ou 

180 mm de largura (uma ou duas larguras de coluna). Cada parte deve ser rotulada no 

canto superior esquerdo em preto, (ou se apropriado para clareza em branco) em Arial, 

em minúsculas, sem colchetes, começando com a, b, c, etc. O editor de imagem 

reserva o direito de reagrupar as figuras são exigidos pela composição. Os editores 

aconselham fortemente limitar o número de imagens em cada figura àquelas que são 

absolutamente necessárias para ilustrar o conteúdo do manuscrito. 
 
Formato do arquivo de imagem: Todas as imagens devem ser de alta 

qualidade para reprodução. Imagens de baixa qualidade podem ser removidas de um 
manuscrito e, quando críticas para o conteúdo, podem levar à rejeição de um manuscrito. 

As imagens devem ter resolução mínima de 300 dpi e largura de 90 ou 180 mm (largura 
de uma ou duas colunas). Os tons de cinza e os desenhos de linha requerem 600–
1200 dpi. As imagens devem ser salvas em TIFF (preferencialmente) usando o formato 
IBM PC ou arquivos JPEG (JPEG deve ser descompactado). PowerPoint, PDFs e gráficos 
do Word não são adequados. 

Os gráficos criados na paleta de cores CMYK (cores de impressão) são 
preferíveis aos criados em RGB (cores da tela) para maximizar a consistência da 

reprodução de impressão. As imagens fornecidas em  RGB serão convertidas em CMYK 
para impressão; isso pode levar a algumas variações na representação das cores. As 
imagens de imunofluorescência podem ser enviadas em RGB. 

Quando símbolos, setas, números ou letras são  usados para identificar 
partes das ilustrações, identifique e explique cada um claramente na legenda. 

As figuras enviadas em cores serão reproduzidas em cores, gratuitamente. 
Observe, no entanto, que é preferível que as figuras lineares (por exemplo, gráficos e 

tabelas) sejam fornecidas em preto e branco para que sejam legíveis se impressas por um 
leitor em preto e branco. 

 

Fotomicrografias 

O microscópio deve ser configurado para iluminação Koehler, de modo que a 
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luz seja uniformemente dispersa na imagem. A orientação anatômica da pele deve ser 

mantida. A epiderme deve estar no topo da imagem e na horizontal; o fundo acima da 

epiderme deve ser brilhante e branco. As imagens não devem conter artefatos de 

processamento / corte/ coloração / aplicação de lamínula ou fotografia. 
Os autores não são obrigados a usar barras de comprimento ou escala, 

revisores /editores podem recomendar seu uso porque é considerado crítico para a 
compreensão da fotomicrografia; eles são necessários para imagens de micrografia 
eletrônica. As barras da ampliação (escala) devem ser pretas, com aproximadamente 1 
cm de comprimento e posicionadas no canto inferior direito, 5 mm acima da 
margem inferior e com a extremidade direita 5 mm da margem direita. A ampliação 
geral deve ser especificada de acordo com a objetiva do microscópio (ou seja, 4X, 10X, 
40X). 

For more information about the preparation of images please see the 
guidelines as attached here . While these guidelines were written some time ago and 
technology has moved on the general principles are still applicable. Please ensure that 
individual figures files are no larger than 5 MB. If your file is substantially bigger than 
this, please contact the Editorial Office: VDEedoffice@wiley.com; to discuss file 

saving and submission options. 
No caso dos gráficos, para garantir uma reprodução de alta qualidade, os símbolos 

devem ser claros e uniformes e de tamanho suficiente para que, quando reduzidos 

para publicação, cada item permaneça legível. Os eixos do gráfico devem ser rotulados em 
fonte sans serif (Helvetica ou Arial). Letras, números e títulos pertencem às legendas 
das ilustrações, não às próprias ilustrações. Programas de software como o GraphPad 
podem ser usados para baixar gráficos em um documento do Word para envio como um 

arquivo de imagem / figura. 
 
Informações de Apoio 

Informações de apoio são informações que não são essenciais ao artigo, mas 

fornecem maior profundidade e embasamento. Ele está hospedado online e aparece com 

edição ou composição limitada. Pode incluir tabelas, figuras, vídeos, conjuntos de dados, 

etc. Clique aqui para ver as perguntas frequentes da Wiley sobre informações de apoio. 
Nota: se os dados, scripts ou outros artefatos usados para gerar as análises 

apresentadas no artigo estiverem disponíveis por meio de um repositório de dados 
disponível publicamente, os autores devem incluir uma referência à localização do material 
em seu artigo. 

 

Pontos e exemplos gerais de estilo 

 

Veterinary Dermatology é um periódico internacional e, portanto, as contribuições devem 
ser escritas de forma clara e simples para que sejam acessíveis a leitores para os quais o 

inglês não é sua primeira língua. Assim, as abreviaturas, especialmente aquelas que não 
são padrão, devem ser reduzidas ao mínimo. O histórico, a justificativa e as principais 
conclusões do estudo devem ser claramente explicados. Os títulos e resumos, em 

particular, devem ser escritos em uma linguagem que seja facilmente inteligível para 
qualquer cientista. Termos essenciais, mas especializados, devem ser explicados 
concisamente no primeiro uso. Os artigos serão rejeitados por linguagem inadequada. 
Falantes não nativos de inglês podem ocasionalmente receber feedback de editores e 
revisores sobre o uso da linguagem e da gramática em seus manuscritos. 

 Abreviações: use apenas se o termo for usado repetidamente. Escreva a 
palavra por extenso no primeiro uso com a abreviatura entre parênteses, depois use apenas 
a abreviatura. 

 Unidades de medida: SI ou unidades derivadas  de SI ( 

https://www.bipm.org/en/about-us/ para mais informações). 
 Números: números abaixo de 10 por extenso, incluindo semanas, 

meses e anos; também para listas com outros números ( 11 cães, nove gatos, quatro 
gerbils ). Mas não para: medições com uma unidade ( 8 mmol / l ) 

 A idade deve ser informada com 2 ou 10 anos; com “Dois anos ” no 
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início de uma frase; 
 As dosagens dos medicamentos são dadas como: por exemplo mg / 

kg; μg /kg; também use 'uma vez ao dia', 'duas vezes ao dia' etc. 
 Para nomes de raças de animais , verifique os artigos recentes 

para obter informações sobre a grafia de raças de animais. 
 Substâncias químicas e medicamentos devem ser referidos apenas 

pelo nome genérico. Se medicamentos patenteados foram usados no estudo, referir-se a 
eles pelo nome genérico no primeiro uso, mencionando o nome comercial e o nome e 
localização (cidade, (estado), país) do fabricante entre parênteses (ou como notas de 
rodapé em relatos de casos e comunicações breves), g. Fenbendazol (Panacur; 

Intervet-Schering Plough, Milton Keynes, Reino Unido ). A grafia das drogas deve 
seguir os Nomes Não Proprietários Internacionais (rINN) recomendados. Exemplos 
comuns incluem cefalexina, ciclosporina, meticilina e rifampicina. 

 Detalhes sobre produtos, como equipamentos, software ou métodos, 
devem ser fornecidos como: Nome do produto (nome da empresa; cidade ou 
município (estado) e país); por exemplo, Datex CD 200-02 (Datex; Hatfield, Reino Unido); 
ou o kit SuperScript ® III First-Strand Synthesis (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA). Para 

relatos de casos e comunicações breves, eles podem ser fornecidos como notas de rodapé. 
 Nomes de micróbios, genes, proteínas: em seu primeiro uso no título, 

resumo e texto, o nome comum de uma espécie deve ser seguido pelo nome científico 
(gênero, espécie) entre parênteses. Para espécies bem conhecidas, no entanto, nomes 
científicos completos podem ser omitidos dos títulos dos artigos (por exemplo, 
MRSA). Se nenhum nome comum existe em inglês, apenas o nome científico deve ser 
usado. 

 Para genes, proteínas e outros nomes especializados, os autores 
podem usar sua terminologia preferida, desde que ela seja usada atualmente pela 
comunidade, mas eles devem fornecer todos os nomes conhecidos em conformidade 
com a nomenclatura internacionalmente acordada no primeiro uso no artigo. 

Suporte para preparação de artigos 

Wiley Editing Services oferece ajuda especializada com edição em inglês, bem 
como tradução, formatação de manuscrito, ilustração de figura, formatação de figura e 

design gráfico de resumo - para que você possa enviar seu manuscrito com confiança. 
Além disso, verifique nossos recursos para Preparar seu artigo para obter 

orientações gerais sobre como escrever e preparar seu manuscrito. 
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Diretrizes para Autores 
A partir de 2019 somente serão recebidas contribuições submetidas via 

sistema OJS 
ARTIGOS ORIGINAIS 
1. Título do trabalho em português, em inglês e em espanhol, fonte Times New 

Roman, tamanho 12, com espaçamento simples, em negrito e centralizado, em letras 
maiúsculas; 

2. Quando necessário, indicar a entidade financiadora da pesquisa, como 
primeira chamada de rodapé. Indicar também no formulário de submissão, no campo 

específico para indicar financiamento da pesquisa 
3. Em caso de envolvimento de seres humanos ou animais de experimentação, 

postar no OJS, como documento suplementar, o parecer da Comissão de Ética ou 
equivalente, onde deverá constar a data de aprovação 

4. Resumo, Abstract e Resumen deverão ser copiados/colados nas caixas de 
texto específicas de cada idioma, no ato da submissão. Deverão conter, no respectivo 
idioma, no máximo 400 palavras cada um, com informações referentes à 
introdução, metodologia, resultados e conclusões. O Abstract e o Resumen deverão ser 
tradução fiel do Resumo. Independente do idioma em que o artigo for apresentado, 
deverá conter o Resumo em português, inglês e espanhol. Deverão conter, no máximo, 
cinco palavras-chave, keywords, e palabras clave que identifiquem o conteúdo do 
texto 

5. A estrutura do artigo deverá conter: Introdução: deve ser clara, objetiva 
e relacionada ao problema investigado e à literatura pertinente, bem como aos 

objetivos da pesquisa. A introdução estabelece os objetivos do trabalho.  
Material e Métodos: deve oferecer informações de reprodutibilidade da pesquisa, 

de forma clara e concisa, como variáveis, população, amostra, equipamentos e métodos 
utilizados, inclusive os estatísticos. Resultados: apresentação dos resultados obtidos, 
que devem ser descritos sem interpretações e comparações. Poderá ser sob a forma de 
tabelas, em folha à parte, no máximo de cinco, ordenadas em algarismos arábicos e 
encabeçadas pelo título, identificadas no texto como Tabela; sob a forma de figuras, nos 

casos de gráficos, fotografias, desenhos, mapas, etc., ordenadas em algarismos arábicos, 
até no máximo de seis, e citadas no texto como Figuras inseridas no texto. Fotografias 

podem ser em preto e branco ou coloridas, e também inseridas no texto. No caso de 
desenhos originais, o arquivo deve estar em resolução adequada, de qualidade.  


