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Otite crónica 

 
A otite crónica é frequentemente um sinal de doença 
subjacente. As hipersensibilidades estão no topo das 
causas de otite crónica, sendo a atopia a afecção mais 
comum. Algumas alterações endócrinas e doenças auto-
imunes podem também estar na sua origem. Animais 
com otites recorrentes deverão ser encaminhados para a 
consulta veterinária, a fim de se investigar a origem do 
problema e de se proceder ao tratamento mais 
conveniente. 

Questões relativas aos problemas auriculares dos animais 
de companhia são todos os dias levantadas pelos utentes 
das farmácias. 
 

O que é? 

Otite é o termo que designa um processo inflamatório do 
ouvido, acompanhado de dor e alterações da mucosa. 
 

Sinais 
 

 Prurido e desconforto. Os animais coçam as orelhas com 
as patas, esfregam os ouvidos no chão ou sacodem a 
cabeça; 

 Dor, prostração; 

 Alteração visível da mucosa do canal auditivo; 

 Odor desagradável no local; 

 Cerúmen em elevada quantidade. 
 

Quadro clínico 
 
As otites podem ocorrer em todos os animais, contudo os 
cães de raças com orelhas longas e/ou peludas têm maior 
susceptibilidade, pois a dificuldade no arejamento do canal 
auditivo favorece a multiplicação dos microrganismos. 
 

Causas 
 

 Infecciosas: Bactérias ou leveduras, geralmente 
acompanhada por pus.  

 Parasitárias: Ácaros. Extremamente pruriginosas. 

 Ceruminosas: Excesso de produção de cerúmen, que não 
é fisiologicamente eliminado Alguns. A acumulação desta 
secreção vai causar fermentação e posterior inflamação do 
ouvido. 
 

Tratamento 
 
O tratamento requer a limpeza do canal auditivo com um 
produto adequado, seguida da aplicação de uma solução 
medicamentosa específica. O tratamento deverá ser 
prescrito pelo Médico-Veterinário e direccionado à causa 
subjacente. Nalguns casos surge a necessidade da 
realização de exames complementares de diagnóstico, tais 
como a análise da secreção auricular e a determinação do 
tipo de microrganismo envolvido. No caso das otites 
bacterianas, é importante definir o antibiótico mais eficaz. 
As otites negligenciadas ou incorrectamente tratadas 
desenvolvem um quadro crónico de resolução cada vez mais 
difícil. 
 

Profilaxia 

 
O principal cuidado consiste na limpeza do canal auditivo 
externo, em particular da parte mais profunda. A frequência 
da limpeza depende do tipo de orelhas dos animais. Nos de 
orelhas levantadas, como os gatos e cães de algumas raças, 
a limpeza deve ser mensal. Nos de orelhas caídas, a limpeza 
deve ser mais frequente (cada 8 ou 10 dias). Aconselha-se a 
utilização de produtos apropriados para a higiene dos 
ouvidos.  
 

Medicamentos e produtos mais aconselhados 
 

 Higiene: GoPet Toalhitas higiénicas; Otoclean, Omniotic 

 Tratamento: Oridermyl; Aurizon; Conofite forte; Dexoryl; 
Otomax; Panolog. 
 

 

As informações contidas neste documento são de carácter geral, para utilização exclusiva da equipa 
técnica das farmácias aderentes ao projecto ESPAÇO ANIMAL. Não dispensam a avaliação clínica 
dos animais pelo Médico-Veterinário e a receita Médico-Veterinária.  


